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JUDr. František Brabec
190 00 Praha 9 – Střížkov
Zakšinská 615/17
tel: 286 586 443
mobil: 603 912 153

110 00 Praha 1
Na Florenci 2116/15
mobil: +420 602 403 939
www.gremiumalarm.cz
e-mail: info@gremiumalarm.cz

Agentura PANCÉŘ s.r.o.
149 00 Praha 4
K dubu 2330/2b
tel: +420 233 355 726
www. pancer.cz
e-mail: info@pancer.cz

ČP Guarding, s.r.o.
110 00 Praha 1-Nové Město                                                      
Politických vězňů 909/4
tel: +420 267 220 801
www.cp-security.cz/guarding/
e-mail: info.cps@cpost.cz

Dussmann Service s.r.o. 
140 00 Praha 4                                                                                                                           
Štětkova 1638/18
tel: +420 602 306 182
www.dussmann.cz
e-mail: sekretariat@dussmann.cz

FENIX INTERNATIONAL spol. 
s.r.o.                                                 
170 00 Praha 7
Letenské náměstí 157/4
tel: +420 601 345 517
www.fenix-international.cz
e-mail: lexova.l@fenix-interna-
tional.cz  

INDUS PRAHA spol. s r.o.                                                                        
U Hostivařského nádraží 556/12
102 00 Praha 10
tel: +420 234 099 636
e-mail: pavel.kudrna@indus-c-
zech.cz

Bezpečnostní služba RAAN
130 00 Praha 3
Na Jarově 1960/13
tel: +420 323 641 783
mobil: +420 602 377 312
www.raan.cz
e-mail: bsraan@centrum.cz

IFMA CZ, z.s.
130 00 Praha 3
Vinohradská 1899/112
mobil: +420 606 302 637
www.ifma.cz
e-mail: administrativa@ifma.cz

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA ZENIT, 
spol. s r.o.
101 36 Praha 10
U Plynárny 99
provozovna: Azalková 12/1289
tel.: +420 233 352 840-3
www.zenit-ba.cz
e-mail: info@zenit-ba.cz

DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.                                                
193 00 Praha 9-Horní Počernice
Krahulčí 2016/9
tel: +420 267 911 660
mobil: +420 602 456 245
www.dobraagentura.cz
e-mail: mpohankova@dobraagentura.cz

ELZA-TECH s.r.o
181 00 Praha – Čimice
Tišická 396/1
tel: +420 283 850 556
e-mail: info@elzatech.cz
www.elzatech.cz

G4S Secure Solutions (CZ), a.s.                                                                             
140 00 Praha 4 – Michle
Vyskočilova 1422/1a
mobil: +420 602 456 246
www.g4s.cz
e-mail: info@cz.g4s.com

Laboratoř výpočetních aplikací 
Technická fakulta ČZU                
165 20 Praha 6-Suchdol
Kamýcká 129
tel: +420 224 384 228
e-mail: votruba@tf.czu.cz
www.czu.cz

Bohumil Vrbovec 
254 01 Jílové u Prahy
Zahradní 485
tel: +420 737 246 177

ABS Group s.r.o.
193 00 Praha 9 – Horní Počer-
nice
Náchodská 2548/77
mobil: +420 777 076 139
www.abs-group.cz
e-mail: rambousek@abs-group.
cz

Bria systems, s.r.o.
197 00 Praha 9
Mladoboleslavská 1108                                                        
tel: +420 606 611 666
www.bria-systems.com
e-mail: bria.systems@gmail.
com

DOVERVILLE s.r.o.
190 00 Praha 9 – Libeň
Ocelářská 1354/35
tel: +420 602 329 125
www.doverville.cz
e-mail: faberova@doverville.cz 

EUROPEAN INSTITUTE 
OF BUSINESS AND PUBLIC 
EDUCATION, s.r.o.
110 00 Praha 1
Soukenická 1199/3   
tel: +420 608 171 858                                                                   
www.european-institute.cz                         
e-mail: info@european-insti-
tute.cz

Hawking Group s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
tel: +420 731 144 000
e-mail: michal@bavsenkov.eu

MGS HOME s.r.o.
120 00 Praha 2 – Nové Město
V Tůních 1770/10
tel: +420 724 333 231

V.I.P. SECURITY AGENCY 
s.r.o.
186 00 Praha 8
Sokolovská 5/49
mobil: +420 777 748 285
e-mail: info@vipsecurityagen-
cy.cz
www: vipsecurityagency.cz

Bezpečnostní agentura H1 
Security, spol. s r.o.
Dobropolská 575
281 61 Kouřim
mobil: +420 602 334 452
e-mail: h1security@quick.cz
e-mail: HaklVlastimil@seznam.
cz 

RAXO, s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Kollárova 909
tel: +420 499 622 053
mobil: +420 603 484 891
www.raxo.cz
e-mail: raxo@seznam.cz

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
563 01 Lanškroun
Polská 1063
mobil: +420 603 279 219
e-mail: skalab@c-box.cz

TREBI s.r.o.
674 01 Třebíč
M. Majerové 751/6
tel: +420 568 821 820
www.trebi.cz
e-mail: ostraha@trebi.cz

Mobilní WC s.r.o.
602 00 Brno
Nové Sady 98/2
tel: +420 602 390 000
www.mobilniwc.com
e-mail: havlasek@mobilniwc.
com

WINGUARD s.r.o.
602 00 Brno
Masná 7
tel:+420 548 137 506
mobil: +420 603 146 802
www.winguard.cz
e-mail: winguard@winguard.cz

A-ROYAL Service s.r.o.
266 01 Beroun
Tyršova 75
tel:+420 311 600 376
mobil: +420 605 232 311
www.a-royal.cz
e-mail: info@a-royal.cz

INPOS, spol. s.r.o.
Křížkový Újezdec 42
251 68 Kamenice
tel:+420 603 247 922
www.inpos.cz
e-mail: inpos@inpos.cz

Čimbora servis s.r.o.
566 01 Vysoké Mýto
Českých bratří 302
tel: +420 468 00 304
mobil: +420 608 535 303
e-mail: frantisek.cimbora@cimboraservis.cz

Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA
Vlastec 71
397 01 Písek
tel: +420 602 739 217
e-mail: martin.hrinko@seznam.cz

AVES PLUS, spol. s r.o.
615 00 Brno
Uzavřená 5
tel:+420 548 423 270
mobil: +420 602 781 475
www.avesplus.cz
e-mail: sekretariat@avesplus.cz

OLMAN spol. s r.o.
635 00 Brno-Bystrc
Jakuba Obrovského 1389/1b
tel:+420 546 223 535
www.olman.cz
e-mail: olman@olman.cz

Winning Service  s.r.o.
612 00 Brno
Křižíkova 2960/72
tel.: +420 511 185 837
www.winningservice.cz
e-mail: info@winningservice.cz

AGP Plus Service s.r.o.
281 63 Kostelec nad Černými 
Lesy
Ruská 997
mobil: +420 737 243 047
www.agpplus.cz
e-mail: info@agplus.cz

Triangles International Trade 
Co. Ltd s.r.o.
Břežanská 128
250 69 Klíčany
tel:+420 284 810 022
www.triangles.cz
e-mail: uniform@trinagles.cz

RADOM, s.r.o.
530 09 Pardubice
Jiřího Potůčka 259
tel:+420 466 414 211
mobil: +420 605 205 505
www.radom.cz
e-mail: martin.pecka@radom.
eu

PERSEID.CZ s.r.o.
383 01 Prachatice
Hradební 176
tel.+420 388 311 333
mobil:+420 606 860 614
www.perseid.cz
e-mail: info@perseid.cz

B KONTAKT Security s.r.o.
664 51 Kobylnice
Na návsi 27
tel:+420 543 248 356
mobil: +420 603 844 343
www.bkontakt.cz
e-mail: bkontakt@bkontakt.cz

OP SECURITY s.r.o.
tř. Kpt. Jaroše 1927/8
602 00 Brno
tel:+420 736 451 875
www.opsecurity.cz
e-mail: rhoppe@opsecurity.cz

BALDERM Plus s.r.o.
360 18 Karlovy Vary – Tašovice
Hradištní 140
mobil: +420 731 501 978
www.baldermsecurity.cz
e-mail: info@baldermsecurity.cz
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SAFEGUARD SERVICE, a.s.
357 35 Chodov
Nádražní 316
mobil: +420 777 911 932
www.safeguard.cz
e-mail: safeguard@safeguard.
cz

Služby lidem s.r.o.
751 25 Lazníky
Lazníky 197
tel: +420 776 778 066
www.sluzbylidem24.cz
e-mail: jednatel@sluzbyli-
dem24.cz
 

SAM Security, spol. s r.o.
415 10 Teplice 10
Bohosudovská 21
tel: +420 417 565 656
mobil: +420 777 300 390
www.samsecurity.cz
e-mail: samtp@vol.cz

VKUS-BUSTAN s.r.o.
738 01 Frýdek – Místek
Fügnerova 3636
tel: +420 723 800 615
www.vkus-bustan.cz
e-mail: vkus-bustan@vkus-bustan.cz

S.O.S. ochranná služba, s.r.o.
755 01 Vsetín
Svárov 1055
tel: +420 571 405 029
mobil: +420 736 486 145
www.sos-os.cz
e-mail: info@sos-os.cz

FORCORP GROUP spol. s r.o.
779 00 Olomouc-Holice
Hamerská 812/19a
tel: +420 722 904 445
e-mail: forcorp@forcorp.cz

SBIS s.r.o.
798 27 Němčice nad Hanou
Masarykova 597
tel: +420 582 386 325
mobil: +420 606 849 913
www.sbis.cz
e-mail: ales.musal@seznam.cz

IPO PRIMO s.r.o.
709 00 Ostrava
Kalvodova 816/8
mobil: +420 603 443 30
www.ipo.eu
e-mail: sekretariat@ipo.eu

MULTI-S s.r.o.
767 01 Kroměříž
Hulínská 1799/4
mobil: +420 602 704 479
www.multi-s.cz
e-mail: multi-s@multi-s.cz

TOTOTAKTO s.r.o.
686 04 Kunovice
Panská 25
mobil: +420 604 531 000
www.tototakto.cz
e-mail: martin.ludvicek@tototakto.cz

Mgr. Dušan Tejkal – Agentura 
KONDOR 112
783 25 Bouzov
Bouzov 13
tel: +420 776 589 147
www.kondor112.cz
e-mail: kondor112@seznam.cz

Vladimír Lakomý
783 24 Litovel
Savín 54
mobil: +420 602 776 025
www.profesionalnidetektiv.cz
e-mail: vladimir@profesional-
nidetektiv.cz

NAM system, a.s.
735 64 Havířov – Prostřední 
Suchá
U Pošty 1163/13
tel: +420 596 531 140
mobil: +420 734 436 436
www.nam.cz
e-mail: info@nam.cz

 
SG’3 s.r.o.
760 01 Zlín
T.G. Masaryka 588
tel. +420 604 219 623
www.sg3.cz
e-mail: sg3@sg3.cz

PARTNEŘI

MERCURY CZ s.r.o.
155 00 Praha 5
Fantova 1751
mobil:+420 777 099 000
www.mercurycz.eu

Patrik Urban
198 00 Praha 9 – Černý Most
Dygrýnova 816/8
tel: +420 602 121 979
e-mail: urbanpatrik007@gmail.com

SAIZRO s.r.o.                                                                                                              
148 00 Praha 4
Hněvkovská 1205/29
tel: +420 272 937 755
mobil: +420 775 771 900
www.saizro-izros.cz
e-mail: info@saizro-izros.cz

Sistel international s.r.o. 
180 00 Praha 8
Podlipného 8
tel:+420 284 841 004
www.sistel.cz
e-mail: sistel@sistel.cz

National Facility Service s.r.o.                                                                                
170 00 Praha 7
Letenské náměstí 157/4
mobil:+420 602 555 617
www.nfservice.eu
e-mail: kovaricek.m@nfservice.eu

PROBEST SECURITY Group s.r.o.                                                                              
110 00 Praha 1
Ve Smečkách 1596/25
tel: +420 776 616 616
www.probestsecurity.cz
e-mail: milan.tucek@probestsecurity.cz

SARAH SECURITY SERVICE spol. s r.o.
160 00 Praha 6
Krolmusova 492/43
tel: +420 235 325 774, 235 300 981
e-mail: detektivni.sluzba.sarah@iol.cz

Sledprofi s.r.o.
130 00 Praha 3
Kubelíkova 1224/42
tel:+420 777 346 345
www.privatedetective.cz
e-mail: sledprofi@seznam.cz

PK HOLDING CZ s.r.o.                                                                           
108 00 Praha 10
Tiskařská 257/10
tel: +420 606 099 063
www.pkholding.cz
e-mail: office@pkholding.cz

REI s.r.o.
Prokopova 12/164
130 00 Praha 3  
tel: +420 737 404 827                                                                                                                                        
www.rei.cz
e-mail: rei@rei.cz

SCSA SECURITY s.r.o.
181 00 Praha 8-Čimice
Čimická 18/141
Tel:+420 244 463 729
www.scsasecurity.cz
e-mail: scsasecurity@scsase-
curity.cz

TRIGONASTER s.r.o.
130 00 Praha 3
Roháčova 145/14
mobil: +420 603 412 672
e-mail: ceo@trigon.pro
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doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M. – Vysoká škola 
CEVRO Institut, bývalý ředitel ředitelství služby pořádkové 
policie Policejní prezidium ČR, viceprezident ČKBS, prezi-
dent Akademie bezpečnosti
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Vážení čtenáři,

dovolte mi abych Vás 
přivítal na stránkách našeho 
odborného recenzovaného 
časopisu „Bezpečnost a 
věda“. Vedení Českého 
klubu bezpečnostních 
služeb a Akademie 
bezpečnosti se rozhodlo 
tímto komunikačním a 
informačním prostředkem, 
zvýraznit a zviditelnit 
profesionální činnost našich 
členů, kteří jsou odborníky 
v oboru bezpečnosti, jejichž 
každodenní činnost přináší 
společnosti pocit jistoty 
a bezpečí. Kromě naších 
členů klubu chceme v tomto a dalších vydáních našeho půlročníku 
představovat osobnosti státní správy, silových složek státu, 
úspěšných podnikatelů a významných představitelů akademické 
sféry. 

Struktura časopisu je a bude precizně postavena na třech základních 
kamenech (pilířích), a to proto, aby časopis přinášel čtenářům 
informace postupně z oblasti detektivní činnosti, Security oblasti 
a technickobezpečnostní problematiky. V časopise neopomeneme 
historii v podobě známých kriminálních případů, současnou praxi 
i řešení aktuálních problémů, a přineseme i novinky vč. přehledu 
připravovaných akcí. 

Děkuji mým klubovým kolegům i čtenářům, nejen z řad našich 
členů, ale i z řad členů redakční rady, autorů článků a fejetonů, a 
také sponzorům, bez kterých bychom nemohli časopis vydávat a 
distribuovat napříč ministerstvům, Úřadu vlády ČR, resortům 
státní správy a samosprávy, ale taky vybraným vysokoškolským 
a středoškolským institutům, které mají bezpečnost ve svým 
výukových osnovách. Vědu pak spatřuji ve zkoumání, diskuzi na 
odborné úrovni, a taky v prostoru publikovat příspěvky studentů 
vysokých a středních škol v rámci grantových projektů či splnění 
recenzních posudků. 

Je mi ctí, že jsme nalezli způsob, jak naši společnou práci sloučíme v 
jedno čtivé téma a rozšíříme takto diskuzní platformu o bezpečnost 
všude kolem nás. 

doc. Martin Hrinko
předseda redakční rady

REDAKČNÍ RADA ÚVODNÍ SLOVO

Předáváte své zkušenosti 
studentům soukromé VŠ CEVRO 
Institut v Praze, kde jste současně 
vedoucím katedry Bezpečnostních 
studií, můžete říct, co musí 
budoucí zájemci o studiu na škole 
udělat, abyste je vyučoval právě Vy?

Je to vcelku jednoduché. Jsme 
soukromá škola, kde je preferován 
individuální přístup ke studentům. 
A to jak ve studiu bakalářském, 
tak magisterském. Samostatnou 
část pak tvoří vzdělávací program 
MPA (Bezpečnost a krizový 
management). Každý, kdo chce u 
nás studovat musí splnit obecně 
platné předpoklady pro danou 
úroveň vzdělání. V tomto oboru 
vzdělání u nás přednáší celá řada výjimečných osobností. Program 
Bc úrovně garantuje bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, 
program magisterský bývalý ředitel Pořádkové policie ČR Martin 
Hrinko. Jednotlivé předměty pak vyučují odborníci, mezi kterými 
najdete ministry, náměstky ministrů nebo generály, jak armády, tak 
policie a hasičského záchranného sboru. To platí i pro přednášející 
v programu MPA (Bezpečnost a krizový management). Logicky, 
většina těchto expertů již své povinnosti na uvedených pozicích 
splnila a dnes se dále věnují své odbornosti. Tedy stačí přihlásit se 
po prostudování našeho webu: http://www.cevro.cz/. Tam najdete 
vše potřebné. 

Jste znám jako „otec záložáků Armády ČR“, můžete nám popsat, 
proč se to o Vás tvrdí a jak je důležitá služba a rekrutace záložáků 
pro obranu státu?

Projekt aktivních záloh byl zahájen diskusemi společně s diskusí 
o plně profesionální armádě. Do této diskuse se zapojili nejenom 
odborníci armády, především Generálního štábu, ale i samotní 
záložníci, kteří o tuto službu měli zájem. Hlavním důvodem byl 
snižující se počet vycvičených záložníků, po předpokládaném 
ukončení povinné vojenské služby, ale i to, že aktivní zálohy 
zároveň tvoří neformální propojení mezi plně profesionální 
armádou a veřejností. Samozřejmě, že jsme přebírali zkušenosti od 
našich partnerů v NATO. Nejvíce informací jsme měli z USA, Velké 
Británie a Holandska. Především z Velké Británie byly informace 
jak pozitivní, tak i varovné. Žádná plně profesionální armáda není 
bez problémů.  
Původní koncept aktivní zálohy (tento název byl přijat až později) 
byl, že část aktivních záložníků bude soustředěna do teritoriálně 
vázaných útvarů a další část, většího počtu bude doplňovat bojové 
útvary. Tento koncept měl také určitý vývoj, od nepochopení role 
aktivních záloh tvůrci reformy armády, která byla přijata koncem 
roku 2002, až po „revitalizaci“ aktivních záloh po roce 2008. Dnes 
aktivní zálohy tvoří integrální část armády a podílí se na téměř 
všech armádních aktivitách. Je ale potřebné uvést, že i společnost 
musí hledat nové přístupy k podpoře služby v aktivních zálohách. 
To není jenom věcí armády (nebo ministerstva obrany).  Je to 
významná služba, která si vyžaduje obětovat značnou část volného 
času i nákladů, včetně finančních ve prospěch společnosti.  Velkou 
trpělivost musí mít i rodiny aktivních záložníků. Od prvních 
dobrovolníků, kteří nastoupili na dobrovolné cvičení v roce 1999 se 
dnes aktivní záloha rozrostla na téměř 3,5 tisíce mužů a žen. 

Vážený pane generále, jste po zásluze nejznámější expert na 
bezpečnost v ČR, můžete naším čtenářům ve stručnosti říct, co 
tomu předcházelo, abyste se stal expertem v bezpečnostní oblasti?

Určitě nejsem nejznámější expert na bezpečnost ČR. Je ale 
pravda že se tomuto tématu věnuji řadu let. Vychází to z mého 
zájmu zaměřeného na armádu a po tom, co jsem odešel do civilu, 
pokračováním v aktivitách v této oblasti. Svoji kariéru jsem začal 
jako 15letý na Vojenské střední škole Jana Žižky z Trocnova v 
Moravské Třebové a pokračoval studiem na Vysoké škole pozemního 
vojska. Své vzdělání jsem si doplňoval postgraduálním studiem na 
Vojenské akademii v Brně, a na Vysoké válečné škole Armády USA 
v Carlisle (Pensilvánia). Především poslední škola byla významná 
z hlediska strategického vzdělání v oblasti bezpečnosti státu. Poté, 
co jsem odešel do civilu z pozice NGŠ AČR (náčelníka generálního 
štábu Armády ČR – pozn. redaktora) jsem se dál tomuto tématu 
věnoval. Na Vysoké škole Cevro Institut jsem vedoucí katedry 
bezpečnostních studií, kde vedu program postgraduálního studia 
„MPA“ (Bezpečnost a krizový management) a přednáším volitelný 
předmět „Ozbrojené síly ČR“. To vše vyžaduje neustálé studium 
a prohlubování znalostí v tomto oboru. Především dnes je to 
velmi významné téma, které je nutné v naší společnosti neustále 
vysvětlovat a snažit se, aby jak odborná, tak laická veřejnost 
dostávala úplné a nezkreslené informace v jednotlivých segmentech 
bezpečnosti. Určitě to není jednoduché, protože v ČR existuje řada 
dezinformačních zdrojů, které chápání bezpečnosti pokřivují. 

Jsme časopisem, prioritně určeným pro bezpečnost a vědu, budou 
nás číst i členové soukromých bezpečnostních služeb a soukromí 
detektivové, můžete nám říct, jakou podle Vás sehrává roli právě 
soukromá bezpečnostní činnost v systému ochrany a obrany státu?

Dnes jsou soukromé bezpečnostní služby významnou součástí 
obecné bezpečnosti našich občanů. Podle mého názoru, by si 
tyto služby zasloužily mnohem větší pozornost státní úrovně. 
Stále probíhající diskuse o postavení soukromých bezpečnostních 
organizací a někdy i jejich podceňování není na místě. Velmi často 
tyto služby nahrazují roli policie ať státní, tak obecní (městské). 
Protože jsme stále ještě nenašly přístup k těmto organizacím, 
není využíván ani značný potenciál, který v bezpečnostních 
službách bezesporu existuje. Nekonečné „tanečky“ kolem zákona 
o bezpečnostní činnosti celou záležitost jenom komplikují. Česká 
republika je od roku 1989, kdy se zhroutil socialistický tábor vedený 
Sovětským svazem, jednou z mála států, které nemají právní úpravu 
soukromých bezpečnostních služeb. A to i v době, kdy je již na 
MV ČR zpracován a vládou odsouhlasen návrh tohoto zákona. To 
vytváří prostředí, které přináší vedle pozitivních i negativní jevy. 
Trestná činnost schovaná za „logo“ bezpečnostní agentury je velmi 
nebezpečná, a navíc poškozuje dobré jméno poctivých agentur a 
organizací pracujících v oblasti soukromé bezpečnosti. Je potřebné 
si uvědomit, že se nejedná jen o „několik“ agentur, ale o více než 
7,5 tisíce podnikatelských subjektů, které zaměstnávají více než 50 
tisíc lidí. Stabilita v tomto segmentu podnikání má tedy nejenom 
bezpečnostní význam, ale i význam sociální. 

Rozhovor s bezpečnostním expertem a 
členem redakční rady časopisu 
armádním generálem Ing. Jiřím Šedivým.
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Jste klidný a vyrovnaný člověk, jak to děláte?

Život Vás naučí, že ten, kdo ztrácí klid a kontrolu sám nad sebou 
zároveň ztrácí i šanci situaci racionálně vyřešit. Celou profesní 
kariéru jsem byl ve velitelských pozicích. To Vám dá mnoho 
praktických zkušeností, které formují Vaše chování. Především 
voják-velitel nesmí podléhat tlaku situace a musí být schopen 
sebekontroly. Lehce se to řekne, hůře realizuje. Ale podřízený, který 
vidí na svém veliteli, že situaci nezvládá, v něj nemá ani důvěru. 
Složitá situace se může odehrávat jak v boji, tak v běžném životě. 
Nezvládnutí situace může vést i ke ztrátám na lidských životech.  
Jakmile jednou ztratíte důvěru svých podřízených, těžko ji získáte 
zpět.  Pokud dnes působím dojmem klidného člověka, je to také 
proto, protože už jsem ve věku, kdy se rozčilovat není proč. 
 
Myslíte si, že je ČR cílem teroristů, i když dosud nečelila závažnému 
teroristickému útoku?

Jednou se ČR stane cílem teroristického útoku. Buďme rádi, že 
dosud v hledáčku teroristů nejsme (alespoň není o takovém přímém 
nebezpečí informace). Ale musíme si uvědomit, že nejsme proti 
takovému útoku 100% ochráněni. Zároveň si dovolím upozornit 
že jak v Německu, tak v Rakousku k teroristickým útokům došlo, 
i když ne tak rozsáhlým jako například ve Francii, Belgii, Norsku  
…. Čím více se bude radikalizovat islámská menšina v těchto 
státech (Německu a Rakousku) anebo pravicově nacionalistická 
komunita v ČR, tím více se bude nebezpečí teroristického útoku 
v ČR zvyšovat. Ostatně i některé varovné signály z jednoho i 
druhého tábora v ČR přicházejí. Jakmile polevíme v ostražitosti, 
lze předpokládat že i naše společnost se stane terčem teroristického 
útoku. Neměli bychom se za každou cenu strašit, ale bezpečnostní 
prostředí v Evropě a v Evropě Střední také bychom měli nejenom 
pozorně hodnotit, ale také formovat k našemu prospěchu. Mimo 
jiné, Vaše otázka na soukromé bezpečnostní služby souvisí i s tímto 
problémem. Protože se dosud takový útok v ČR nestal, mnozí toto 
nebezpečí podceňují. Po takovém útoku se zpravidla vyrojí mnoho 
„spravedlivých“, kteří ukazují na to, co se zanedbalo, nebo jak špatně 
se bezpečnostní složky připravily a jakých chyb se dopustily. Platí, 
že po „válce je každý generál“. Doporučuji, abychom byli generálové 
již před válkou. 

Je Armáda ČR schopna bránit naši republiku, mohou se občané na 
ni spolehnout?

Otázka je, co znamená že je Armáda ČR schopna bránit naši 
republiku. Ano, armáda je schopna bránit naši republiku, ale vždy 

ve spojenectví s našimi partnery, zejména v NATO a také v EU. 
Jenomže, to je jen část obranných schopností státu. Do tohoto 
tématu patří celý komplex opatření, které obranu státu zajišťují. 
Například to, jak bude schopna společnost podporovat armádu v 
jejích činnostech. Armáda se nemůže budovat na „jedno použití“. 
Již jsme diskutovali roli aktivní zálohy. Mobilizace ale vyžaduje mít 
funkční systém který doplní armádu potřebným množstvím záloh, 
nebo materiálem. V některých směrech děláme chyby. Například 
pro armádu byly vyrobeno jen tolik OT Pandur, že poškození 
jednoho znamená nedoplnění jednotky, protože v inventáři armády 
není žádná oběžná zásoba k úhradě ztrát. Takových příkladů je 
mnoho, ale veřejnost tento příklad zná z doby dopravní nehody 
u Tábora. Armáda je připravena plnit úkoly jak na území ČR, tak 
v zahraničí. Především diskuse o našich zahraničních misích je 
ukázkou nepochopení toho, co to znamená bránit ČR. Abychom 
nebojovali na našem území jsme přece šli do Aliance a svá vojska 
pravidelně nasazujeme v Pobaltí, na Islandu, nebo na Středním 
východě nebo Africe. Tam proto, aby se naši nepřátelé nebo 
teroristé nedostali blíž k Evropě, a tedy blíž k našemu území.  Naše 
letectvo je od vstupu do NATO součástí společné obrany vzdušného 
prostoru známé pod zkratkou NATINADS. I dnešní debaty o tom, 
kolik máme alokovat % do obrany a bránění se vložit do obrany 
2% HDP ukazuje na nepochopení významu obrany. To samozřejmě 
že neznamená, že budeme plýtvat penězi. To určitě ne, a i armáda 
musí chápat potřeby společnosti. Ze schopností armády plnit úkoly 
obrany ČR pak vyplývají schopnosti použití armády při podpoře 
obyvatelstva při přírodních nebo průmyslových katastrofách. 
Dnes má armáda dlouhou řadu příkladů úspěšných nasazení 
armády ve prospěch našich obyvatel. Poslední příklady nasazení 
armády k podpoře českého zdravotnictví v době krize COVID 
demonstrují schopnosti nejenom tradičních součástí armády jako 
jsou ženisté, vrtulníkáři, dopravní útvary či chemici apod, pomáhat 
občanům ale i vojskového zdravotnictví jako armádní schopnosti, 
o které se sice dlouho nemluvilo, ale existuje jako efektivní část 
armády, na kterou se naši občané mohou spolehnout. Bezesporu 
součástí armádního systému je vysoce vzdělaný velitelský sbor a 
disciplinované mužstvo (a ženstvo?). Jsem přesvědčený, že máme 
dobrou armádou, především ale velmi ceněný personál, o který se 
může naše společnost opřít. 

Jaké máte koníčky? Co děláte ve svém volném čase? Povězte nám 
o sobě, ať Vás pozná čtenář i takového jaký jste mimo zaměstnání. 
Prostě a jednoduše, co Vás baví, na kterém místě se cítíte nejlépe a 
kam se rád vracíte, co rád děláte a jaké jídlo Vám nejvíce chutná?

Nejsem nijak výjimečný. Moc volného času nemám a když nějaký 
je, zaplním ho čtením nějaké odborné knížky. Přiznám se, že i 
beletrie je většinou ve vztahu k bezpečnosti. To je asi profesní 
deformace. Myslím, ale že nejsem jediný. Hodně času trávím ve 
svém domě, který postupně zvelebuji, což je nekonečná práce a 
zpravidla to znamená, že si po víkendu potřebuji odpočinout. Ale 
to také není nic výjimečného. Většinu víkendů nebo dovolené 
trávím v místě, kde Antonín Dvořák skládal svá nejvýznamnější 
díla a kam se rád vracel, tedy na Vysoké u Příbramě. Je to krásný 
kout naší republiky v blízkosti Brd. Poměrně velký turistický ruch 
reprezentovaný cyklisty nebo pěšími turisty mi dává zapravdu. Na 
otázku, co mi nejvíce chutná – je to různé. Nejsem žádný gurmán 
a ani experimentátor v jídlech. Raději si dám českou „klasiku“ ke 
které patří i zatracovaný smažený sýr. Ze zahraničí určitě italskou 
kuchyni. Tedy jsem vlastně průměrný český občan. 

Děkuji za rozhovor pane generále. 
Rozhovor s hostem byl realizován redakcí časopisu dne 10.10.2021.

Vážený pane prezidente, předsedáte 
Českému klubu bezpečnostních služeb 
(dále jen ČKBS, český klub) již mnoho let. 
Můžete popsat Vaši cestu do ČKBS a do 
čela českého klubu? 

Český klub je jedním z nejstarších 
profesních sdružení v oboru soukromých 
bezpečnostních služeb, byl založen již v 
roce 1993. Našimi zakladateli byli JUDr. 
František Brabec, Zdeněk Kučera, Mgr. 
Miroslav Mandík a Josef Tafat. K nim se 
postupně přidávali další členové. Prvním 
prezidentem klubu byl JUDr. František 
Brabec, který zastával tuto funkci do roku 
2000. 
Velmi si vážím toho, že jsem byl vybrán 
jako jeho nástupce. Na výkon funkce mě 
důsledně připravoval několik let a já cítím 
odpovědnost, abych splnil jeho očekávání 
a vedl klub co nejlépe. Po jeho vzoru se i já 
budu snažit předat své zkušenosti svému 
nástupci. 
Příští rok oslavíme 30 let své existence. Za 
tuto dobu jsme byli svědky vznikajících 
a zanikajících profesních organizací, 
zažili jsme střídání vlád a politických 
reprezentací.
Jsem hrdý na to, že jsme stabilní 
organizací, která dlouhodobě působí 
ve prospěch sektoru soukromých 
bezpečnostních služeb.

Kolik členů má český klub a jakou početní 
skupinu klub zastupuje navenek?

Odpověď na tuto otázku bych rád rozdělil 
na dvě části. Nejdříve „tvrdá fakta“:
Český klub sdružuje firmy, právnické 
a fyzické osoby, podnikající v oboru 
soukromých bezpečnostních služeb.
V současné domě máme 70 členských 
firem a dva kolektivní členy, kterými jsou 
Asociace technických bezpečnostních 
služeb Grémium alarm (AGA) a 
česká pobočka International Facility 
Management Association (IFMA).
Jako autorizované živnostenské 
společenstvo HK ČR máme povinnost 
dokládat počet pracovníků zaměstnaných 
na hlavní pracovní poměr, podle toho 
také platíme hospodářské komoře 
členské příspěvky. K 1.lednu 2022 naše 
členské firmy dávají práci čtyřem tisícům 
pracovníků ostrahy na hlavní pracovní 
poměr. 

Náš bezpečnostní obor již mnoho let 
zápasí s nízkými cenami za služby 
fyzické ostrahy. V některých případech 
ekonomické hledisko neumožňuje dodávat 
služby fyzické ostrahy všemi zaměstnanci 
na hlavní pracovní poměr. Využívají se 
proto i jiné formy pracovních vztahů 
a subdodávky. Reálný počet našich 
pracovníků je proto podstatně větší, ale 
aktuální počty můžeme jen odhadovat. 

Nyní mi dovolte poznámku k početnímu 
zastoupení navenek. Náš obor je 
pozoruhodný v tom, že na rozdíl od 
jiných oborů, které mají jednotné profesní 
zastoupení, my máme několik profesních 
organizací, které mají ambice zastupovat 
celý obor. Proto tedy můžeme pozorovat 
mírné nadsazování skutečných počtů, 
ale také optimistická tvrzení, že daná 
organizace zastupuje většinu trhu. Tento 
stav je možný proto, že je velmi obtížné 
získat skutečná čísla. 
Máme databáze živnostenských úřadů, 
finančních úřadů, statistického úřadu a 
dalších institucí. Problém je v tom, že 
nejsou propojena a neposkytují celkový 
reálný obraz. Jak si máme například 
vysvětlit skutečnost, že podle statistického 
úřadu je v oboru zaměstnáno 43 000 
pracovníků ostrahy, ale podle ministerstva 
školství bylo vydáno  137 000 osvědčení 
odborné způsobilosti pro strážné?

Domnívám se, že význam profesní 
organizace není až tak o počtu 
zaměstnanců, ale o reálné schopnosti 
něco ovlivnit. Pozitivní zprávou pro náš 
obor je, že počet profesních organizací v 
něm postupně klesá. Když jsem začínal, 
existovalo 17 profesních organizací, teď už 
máme jen 6 organizací s reálným vlivem na 
běh věcí. 

Čím se Vaši členové zabývají, jaká činnost 
u nich z titulu bezpečnostních činností 
převládá?

Naše členská základna se zabývá všemi 
aspekty bezpečnostních služeb. Máme 
mezi sebou dodavatele služeb fyzické 
ostrahy, technických služeb, detektivy a 
část firem se zabývá službami z oblasti 
facility managementu. Nejvíce firem se 
zabývá fyzickou ostrahou.

Co se pod Vaším vedením klubu podařilo 
realizovat a jaké máte plány s klubem do 
budoucna?

Český klub si za téměř 30 let své existence 
vybudoval stabilní pozici v bezpečnostní 
komunitě. Máme kvalitní členskou 
základnu a jsme jedna z mála profesních 
organizací, které neubývají členové. 
Společně s našimi kolektivními členy 
AGA a IFMA pokrýváme celé spektrum 
bezpečnostních služeb.
Mnoho let jsme autorizovaným 
živnostenským společenstvem HK ČR pro 
oblast fyzické ostrahy. A od loňského roku 
jsme také autorizovaným živnostenským 
společenstvem HK ČR pro detektivní 
činnost. Zřídili jsme proto detektivní sekci, 
kterou vede paní Mgr. Bc. Kamila Vendula 
Muziková Vávrová, LL.M. a pan Vladimír 
Lakomý. Podařilo se nám vytvořit systém 
pro registraci detektivů, jehož součástí je 
i možnost získání průkazu soukromého 
detektiva včetně unikátního odznaku. 
Naši členové aktivně pracují v 
bezpečnostní sekci HK ČR. Jsme členy 
poradních sborů pro situační prevenci 
kriminality a pro ochranu měkkých cílů, 
které zřídilo ministerstvo vnitra. 
Samostatnou kapitolou je probíhající 
příprava návrhu Zákona o bezpečnostní 
činnosti podnikajících osob.  V 
pracovní skupině pro přípravu Zákona 
o bezpečnostní činnosti podnikajících 
osob má Český klub své zástupce. Při 
přípravě tohoto zákona se snažíme 
prosadit nástroje, které by pomohly 
vyřešit problémy, které nás dlouhou dobu 
trápí. Jedná se především o nízké ceny 

Rozhovor s prezidentem Českého klubu 
bezpečnostních služeb a členem 
redakční rady časopisu 
Mgr. Vladimírem Rambouskem.
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za fyzickou ostrahu a s tím spojenou 
nízkou kvalitu poskytovaných služeb. To 
považujeme za hlavní problémem našeho 
oboru. 
Současně bychom chtěli zákonem vytvořit 
jednotnou profesní komoru s povinným 
členstvím, tak jak je tomu u advokátů, 
lékařů, exekutorů a dalších profesí. 
Zákonem zřízená profesní komora by byla 
důstojným partnerem pro Samostatné 
oddělení soukromých bezpečnostních 
služeb MV ČR, které se bude správou 
soukromých bezpečnostních služeb 
zabývat.  
Pokud se naše návrhy nepodaří prosadit 
do návrhu zákona, nebo zákon jako celek 
nebude přijat, bude Český klub i nadále 
usilovat o plnění „cechovních funkcí“ v 
rámci svých členů. Mezi naše hlavní úkoly 
patří: vliv na legislativu, péče o kvalitu 
služeb poskytovaných členy, oborné 
vzdělávání a snaha o zlepšení mediálního 
obrazu pracovníků soukromých 
bezpečnostních služeb.  
Máme rozsáhlé a ambiciózní cíle, které 
bychom nemohli naplnit bez zapojení 
většího počtu spolupracovníků. Chtěl bych 
ocenit práci předchozích i současných 
členů prezidia Českého klubu. Věnují 
svůj čas a finance práci pro klub, často na 
úkor svého volného času, který by mohli 
věnovat svým firmám nebo svým blízkým.

Co myslíte, že vede mnohé klienty k tomu, 
že si neuvědomují nebezpečí a rizika 
související s ochranou osob a majetku, což 
ještě umocňuje výše zmiňovaný problém 
nízkých cen za fyzickou ostrahu?  
Česká republika je jednou z 
nejbezpečnějších zemí na světě. Na našem 
území se podařilo zajistit velmi přátelské 
prostředí, úroveň kriminality není příliš 
vysoká. Je možné se kdykoliv bezpečně 
pohybovat po ulici, a to i beze zbraně, což 
nám obyvatelé některých zemí mohou 
jen závidět. Pozitivně působí i vnější 
faktory, jako utlumení hrozeb z oblasti 
teroristických útoků. Část klientů si toho 
příliš neváží, bere to jako samozřejmost, 
ale situace se mění, v souvislosti s 
událostmi na Ukrajině si musíme připustit 
další bezpečnostní hrozby. A

Jaká inspirace Vás přivedla k oboru 
bezpečnosti? 
Má profesní kariéra začala v armádě, kde 
jsem strávil 15 let, z toho část u speciálních 
jednotek letectva. Proto byl můj přestup 
do oblasti soukromé bezpečnosti logickým 
pokračováním profesního rozvoje. Měl 
jsem možnost získávat zkušenosti u 
mezinárodní společnosti, kde jsem byl 
odpovědný za aktivity v České republice. 

Dá se říci, že bezpečnost je mojí celoživotní 
profesí.

Jaká je Vaše pracovní hlavní pracovní 
činnost, v čem podnikáte?
Jsem jednatelem společnosti ABS Group. 
Našimi zákazníky jsou převážně fyzické 
osoby, kterým poskytujeme komplexní 
bezpečnostní služby. Základem naší 
činnosti je velmi dobře vybavené 
dohledové centrum s nepřetržitým 
provozem, na které navazují další služby.
Naši zákazníci oceňují individuální přístup 
a dlouhodobou spolupráci založenou na 
vzájemné důvěře.  Aktuálně pracujeme 
na větším propojení systémů PTZS s 
kamerovými systémy s cílem nahrazení 
fyzické ostrahy inteligentními kamerovými 
systémy.
Nedávno jsem založil také společnost 
ABS Group Consulting, ve které řešíme 
problematiku resilience malých sociálních 
skupin. Je to velmi zajímavé téma, protože 
v případě živelné pohromy typu tornádo 
nebo při blackoutu se některé skupiny lidí 
dokážou s následky události vypořádat 
mnohem rychleji než jiné. V naší zemi 
máme velmi kvalitní a propracovaný 
integrovaný záchranný systém.  V případě 
mimořádné události většího rozsahu se 
však pomoc nedostane ke všem hned. 
Bude záležet na jednotlivci, rodině, sociální 
skupině (například společenství vlastníků, 
firma) jak si poradí. Ukazuje se, že jedním 
z důležitých faktorů úspěšného přežití je 
dobrá příprava, se kterou chceme v ABS 
Group Consulting zákazníkům pomáhat.   

Na závěr nám prosím povězte ještě 
něco málo o sobě, ať Vás pozná čtenář i 
takového, jaký jste mimo výkon funkce u 
českého klubu. Co děláte ve svém volném 
čase?

Někteří lidé chodí do práce a ve volném 
čase se věnují svým koníčkům, například 
sbírají známky. V mém případě to tak 
úplně není, můj obor je zároveň mým 
koníčkem. Dosud mě to nepřestalo bavit a 
užívám si to. Bydlím na vesnici, v domě se 
zahradou, kde na mě pořád čeká mnoho 
zahradnických i kultilských výzev; pěstuji 
rajčata, starám se o stromy a letos  bych si 
rád postavil větší venkovní posezení.  
Můj miláček je rhodéský ridgeback Sam. 
Chodíme na dlouhé procházky do přírody, 
máme ji blízko. Je to skvělá možnost si 
srovnat myšlenky a přeladit se. Jinak 
mohu všem doporučit skvěle upravené 
cyklostezky kolem Labe. 

Děkuji za rozhovor pane prezidente.

Rozhovor s viceprezidentkou a vedoucí detektiv-
ní sekce Českého klubu bezpečnostních služeb, 
zástupkyni předsedy redakční rady časopisu  
Mgr. Bc. Kamilou Vendulou Muzikovou, LL.M.

Mgr. Bc. Kamila Vendula Muziková Vávrová (48), LL.M.
Bezpečnostní a krizová manažerka na fotbalových utkáních a 

specialistka na ochranu měkkých cílů. Bývalá kriminalistka PČR, 
viceprezidentka Akademie bezpečnosti,  viceprezidentka Českého 

klubu bezpečnostních služeb (zakladatelka detektivní sekce), členka 
bezpečnostní sekce hospodářské komory i pracovní skupiny na 

ministerstvu vnitra. Je majitelkou a jednatelkou bezpečnostní agentury 
INPOS, s.r.o. a maminkou tří dospělých dětí.  

Vážená paní viceprezidentko, můžete popsat vaši cestu do ČKBS a 
do vedení této organizace? Nebývá úplně zvykem, že se ve vedoucích 
funkcích v bezpečnostní oblasti objevují ženy, jste světlou výjimkou. 
Případně působíte ještě v jiných funkcích?
Má cesta do Českého klubu bezpečnostních služeb byla svým 
způsobem náhoda. Potkaly jsme se s první viceprezidentkou 
ČKBS Mirkou Pohankovou a povídaly si o možnostech, jak a kam 
posunout tento obor. V prezidiu ČKBS se sešla parta lidí, kterým 
jde všem o to samé, posouvat obor bezpečnosti dál a ukazovat a 
vysvětlovat důležitost bezpečnosti. Určitou dobu jsem byla současně 
i viceprezidentkou České komory detektivních služeb, ale vnitřně 
jsem došla k závěru, že je třeba jít jednou cestou, a věřte, nebylo 
to jednoduché rozhodnutí. Dnes jsem v ČKBS viceprezidentkou už 
osmým rokem a mám na starosti mimo jiné detektivní sekci, kterou 
jsem založila. Ráda bych ještě zmínila, že jsme společně s mou 
sestrou Mgr. Petrou Rajlovou a kolegou doc. Martinem Hrinkem 
založili Akademii bezpečnosti, a věřím, že se cesty právě Akademie 
bezpečnosti a ČKBS budou významně propojovat a posouvat tento 
obor. Jak vidíte, nemyslím, že jsem světlou výjimkou jako žena v 
tomto oboru. S ženami se potkávám, jenom se o nich tolik nemluví 
nebo ony o sobě tolik nemluví, nevím. 

Jak už jste uvedla, jste nositelkou myšlenky rozšířit český klub o 
detektivní sekci, myslíte si, že je to potřeba a jedná se podle vás o 
správný krok? 
Jsem moc ráda, že se mi sekci podařilo založit, a jsem přesvědčená 
o tom, že byl tento krok nezbytný. Členy detektivní sekce jsou 
odborníci a profesionálové tohoto specifického oboru. Detektivní 
sekce má jasné podmínky, které vymezují, kdo se může stát jejím 
členem. Zda je to správný krok? Za mě určitě, nyní má ČKBS sekce 
tři – detektivní, technickou a security. Založení detektivní sekce 
byl začátek. Vytvořili jsme například odznak pro detektivy, i pro 
security. Když říkám vytvořili, tak to myslím doslova. S kolegou 
viceprezidentem Martinem Hrinkem jsme opravdu komplet navrhli 
odznak, hledali a vybrali firmu na výrobu a výsledek je myslím 
úžasný a odznak se opravdu povedl. Český klub bezpečnostních 
služeb je na něj patřičně hrdý. Zpětná vazba od těch, kteří odznak 
již mají, je také velmi pozitivní, což mě opravdu těší. 

Byla jste dlouhá léta i viceprezidentkou České komory detektivních 
služeb, rozhodla jste se ale odejít. Co vás k tomu vedlo a proč jste z 
komory odešla?
Jsem ráda, že jsem nebo jsem mohla být členkou obou organizací. 
Bylo to hlavně z toho důvodu, že Česká komora detektivních služeb 
byla mou srdcovou záležitostí. Komoru dlouho jako prezident vedl 
můj tatínek a můj odchod musel zkrátka uzrát. Dlouho jsem o 
tom přemýšlela, ale vnitřně jsem cítila, že pokud se mám někam 
posunout já a svým způsobem i něco dělat pro bezpečnostní obor, 
není jiné cesty. Dnes vím, že rozhodnutí bylo správné. Jak jsem 
již říkala, založila jsem v Českém klubu bezpečnostních služeb 
detektivní sekci a v šíření odkazu mého táty pokračuji dál. Dnes má 
sekce již pevný základ detektivů, kteří tento obor posouvají dál svou 
každodenní prací. 

Můžete srovnat činnost obou odborných asociací? Popřípadě 
srovnat jejich činnosti s dalšími asociacemi, kde jste členkou? 
Ještě dodám, že hlavním impulsem pro změnu byla motivace 
pracovat naplno a obor měnit, k čemuž jsme v klubu 
vytvořili skvělé podmínky. V současné době má Český klub 
bezpečnostních služeb tři sekce, jak jsem již říkala, a hlavně je zde 
tým lidí, který je ochotný pracovat a tvořit. Ráda bych zmínila, 
že když jsme s kolegou Martinem Hrinkem přišli s myšlenkou 
časopisu Bezpečnost a věda, byla reakce členů prezidia velmi 
pozitivní a výsledek je myslím skvělý. Český klub dále například 
podporuje své členy i na výstavách a konferencích. Například mě 
napadá INTERSEC v Dubaji, což je mezinárodní bezpečnostní 
výstava, kde Český klub bezpečnostních služeb již několikátým 
rokem důstojně reprezentuje Českou republiku. Celou výstavu 
organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Právě v 
posledních třech uskutečněných ročnících jsem měla tu čest klub 
hrdě reprezentovat. 

Co vás inspirovalo pro to, abyste se zabývala bezpečností? Mluvila 
jste o svém tatínkovi, tak byl to právě on? 
Vyrostla jsem v policejní rodině, tatínek JUDr. Miroslav Vávra 
byl šéfem kriminální policie a já, jakožto prvorozená dcera, jsem 
měla cestu jasnou. Pomalými krůčky mě směřoval a já jsem 
dnes ráda, že jsem měla možnost posbírat spousty zkušeností 
a pohledů na bezpečnostní otázky a učit se od toho nejlepšího. 
Po maturitě jsem začala pracovat u policie na „kriminálce“ na 
druhém oddělení – auta a byty. U kriminální policie jsem prošla i 
několika speciálními týmy. 
Zároveň již téměř dvacet let vedu naši rodinnou firmu INPOS 
spol. s. r.o., zaměřenou na bezpečnost, kterou také založil můj 
tatínek. Naše firma se specializuje na bezpečnost na fotbalových 
zápasech, bezpečnostní audity, ochranu měkkých cílů a řízení 
týmu detektivů.  
V tátových šlépějích jsem šla i do České komory detektivních 
služeb, kde jsem v roce 2020 svou činnost ukončila. V roce 
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2015 se u nás v ČR konalo historicky první Mistrovství Evropy 
do 21 let, kde jsem jako bezpečnostní manažer měla na starost 
například fotbalový stadion na Letné. Vystudovala jsem i dvě 
vysoké školy zaměřené právě na bezpečnost – Univerzitu Tomáše 
Bati ve Zlíně – bezpečnostní technologie systémy a management, 
fakultu aplikované informatiky. Dále jsem pokračovala ve studiu na 
CEVRO, kde jsem studovala obory bezpečnostní studia a ochrana 
informací. Zkrátka celou svou pracovní kariéru se zabývám a 
pohybuji pouze a jenom v oblasti bezpečnosti. 

Není to jednoduchá oblast a také nijak zvlášť dobře placená klienty. 
Víme, že naše země je jedna z nejbezpečnějších zemí světa, možná 
i proto si klienti neuvědomují nebezpečí a rizika související s 
ochranou osob a majetku. Mám pravdu?
Máte pravdu, že klient a celkově veřejnost si váhu a hodnotu bezpečí 
a význam slova bezpečnost plně uvědomí až tehdy, když o své 
bezpečí přijdou. Má zkušenost je taková, že pokud se klient potká 
přímo s nějakých nebezpečím nebo hrozbou, následná jednání jsou 
úplně jiná. Bohužel už ale bývá pozdě. Musím říct, že naše firma 
zakázky, kde klient odmítá přijmout rizika a tím i cenu, opravdu 
odmítá. 

Popište nám víc fungování vaší společnosti INPOS? Uvádíte, že 
vaší specializací je fotbalové prostředí. To je samo o sobě jistě velmi 
specifické a zajímavé. 
Firmu založil v roce 1997 můj tatínek Miroslav Vávra, když 
odešel od Policie České republiky. Měl bohaté zkušenosti mimo 
jiné jako šéf pražské kriminálky z dob divokých devadesátek. Jak 
jsem řekla, od začátku jsem s ním ve firmě pracovala a učila se. V 
roce 2012 tatínek zemřel a já jsem se musela společně se sestrou 
Petrou a maminkou  ze dne na den definitivně postavit na vlastní 
nohy a bylo nutné rozhodnout, zda firmu udržíme. Musely jsme 
si stoupnout před zaměstnance, klienty a všechny, se kterými naše 
firma spolupracovala, a říct, že to dokážeme a zvládneme. Nebylo 
to lehké období, ale vše dobře dopadlo a nyní můžu hrdě říct, že 
jsme to zvládly, a zároveň poděkovat všem našim zaměstnancům, 
kolegům i partnerům, že bojovali s námi. Jako firma se mimo 
jiného specializujeme na fotbal – divácké násilí, což vlastně tak 
nějak samovolně vyplynulo časem. INPOS zajišťuje bezpečnostní 
a pořadatelskou službu vlastně již téměř 20 let na fotbalové Spartě, 
kde nás na tři roky nahradila konkurence a v roce 2021 jsme se na 
stadion AC Sparta Praha opět vrátili. Zde máme v gesci všechny 
domácí zápasy A – týmu i B – týmu a často vyrážíme s týmem na 
vybrané venkovní zápasy po České republice i do zahraničí. Dále 
v rámci fotbalu zajišťujeme vybraná finále MOL CUP a vybrané 
zápasy České fotbalové reprezentace. 
Mezi naše další činnosti patří například ochrana budov, osobní 
ochrana a doprovody osob, specializované detektivní služby, 
zejména v oblasti obchodního zpravodajství, prověřování 
firem a osob, a to včetně zahraničních. Máme antikonfliktní a 
vyjednávací týmy. Dále se specializujeme na ochranu měkkých cílů 
a bezpečnostní audity. Mezi naše další významné činnosti patří i 
bezpečnostní konference, cvičení a školení. Připomenu tu poslední 
– Konference bezpečnostní hrozby, prevence a veřejný pořádek, 
která se konala letos v dubnu pod záštitou ministerstva vnitra. Sešly 
se na ní desítky odborníků a proběhla opravdu velmi živá debata s 
konkrétními ukázkami z praxe. Hlavními tématy byla bezpečnost 
na fotbalových stadionech a ochrana měkkých cílů. Obojí jsou 
témata, která se snažím propagovat i v rámci mediálních výstupů. 
Naše bezpečnost je to nejcennější, co máme, a musíme ji umět řešit 
dřív, než přijde problém, pak už je pozdě. I z toho důvodu jsme 
se podíleli na odborné debatě při tvorbě nového přestupkového 
zákona. 

Jako první bezpečnostní firma jsme také v roce 2020 zpracovali 
i instruktážní video určené ke školení zaměstnanců Fakultní 
nemocnice Ostrava, jak se chovat v případě útoku ozbrojeného 
střelce. Ano, je to ta nemocnice, kde 10. prosince 2019 střílel masový 
vrah a zabil 8 lidí včetně sebe. V posledních letech se jeden z našich 
profesionálních týmů specializuje na kompletní bezpečnostní 
audity budov, prostranství i sportovních, společenských a kulturních 
akcí. A že je firma opravdu rodinná, potvrzuje i to, že se postupně 
zapojují i mé tři děti, čehož si nesmírně vážím.

Popsala jste práci, která musí být opravdu velmi náročná. Povězte 
nám na závěr, jak relaxujete, odpočíváte a tzv. si čistíte hlavu? 
Co děláte ve svém volném čase a třeba co ráda jíte? Povězte nám 
zkrátka o sobě, ať vás pozná čtenář i takovou, jaká jste mimo výkon 
funkce u českého klubu. 
Musím se přiznat, že volného času opravdu mnoho nemám. 
Když si uvědomíte, že fotbaly se konají především o víkendu, kdy 
zajišťujeme bezpečnostní a pořadatelskou službu na utkáních, tak to 
znamená, že téměř každý víkend je pracovní. Stejně tak společenské 
akce, které zajišťujeme bývají během víkendu. I tak mám ale aktivit, 
co mě baví, opravdu hodně. Mezi mé nejoblíbenější patří kolo, 
turistika i zimní a letní brusle. Jako rodina jsme hodně aktivní. 
Miluji motorku. Sednout na mašinu a vyrazit, musíte se soustředit 
pouze na jízdu a všechny ostatní myšlenky v tento čas jsou zkrátka 
pryč. Mezi mé klidnější aktivity patří golf. Jak říkám, je třeba mít 
něco, kam člověk může utéct a vyčistit hlavu, nabrat sílu a energii. 
Mé nejoblíbenější jídlo je krupicová kaše, hodně cukru, kakaa a 
skořice. Je to i má vzpomínka na úžasné dětství a krásné chvíle v 
bezpečí domova.

Děkuji za rozhovor, paní viceprezidentko. 

Autor: JUDr. František Brabec 

I. Úvodem:
Pojem Soukromé detektivní služby je třeba považovat za zastaralý, 
který již neodpovídá realitě. Vhodnější je používat pojmy:

•Komerční detektivní služby (činnost), které jsou vykonávány na 
smluvním základě a komerční bázi.

•Detektivní servis, což je činnost firemních detektivů vykonávající 
tyto činnosti pro vlastní organizaci.
Komerční detektivní služby (činnost) & detektivní servis (dále jen 
detektivní činnost a detektivní služby.

II. Historické vymezení
Pro správné pochopení postavení soukromé bezpečnosti (v 
současné době spíše komerční bezpečnosti & vlastní bezpečnost-
ní servis) si dovolíme  připomenout, ,že právě  forma soukromé 
ochrany osob a majetku  předcházela  policejní a  vojenské síly  
státní  moci  jak ji chápeme dnes. Maše tvrzení , že soukromá 
bezpečnost zde byla dříve než  bezpečnost v pojetí státní moci je 
doloženo historicky. Uveďme dobu „nedávno“ minulou. Ve  feu-
dalismu nejen panovníci, ale i další fyzické subjekty, vytvářeli pro 
svou osobní obranu a ochranu svého majetku soukromé  ozbroje-
né a vycvičené síly. Stejně tak využívali vyšetřovacích a rozvědných 
služeb, které jim přinášeli informace důležité pro jejich rozhodo-
vání. Pochopitelně tyto služby honorovali  a  materiálně podporo-
vali.   Policejní oddíly vznikaly vyčleněním z  řad vojska k zajištění  
pořádku  ve městech  a  dobitých regionech. Vyčleňovaná speciální 
vojenská síla, která byla určena pro vojenské bojové akce při dobý-
vání či obraně území,  záhy zjistila, že užívání vojenských metod 
při   každodenní  aplikaci v boji s kriminalitou a zločinem je nut-
né, avšak  vyžaduje své specifické  modifikace. Postupně se měnily 
formy a  metody ochrany osob a majetku .  Vznikala tak metodika 
ochrany pořádku, vlastnictví, zdraví a života obyvatelstva.

Teprve pozdější společnosti, založené na demokratických prin-
cipech, začínají organizovat  ochranu osob a majetku i  pro širší 
vrstvy svobodného obyvatelstva a vytváří policejní složky, organi-
zované a řízené státem, které již přebírají upravené armádní formy 
a metody boje se zločinem . Vedle nich  však  souběžně zůstávají 
ve společnostech, založených na soukromém vlastnictví, soukromé 
bezpečností  organizace. 

Naše  představy o zajištění bezpečnosti  fyzických či právnických 
osob jsou velmi ovlivněny érou socialismu, kdy stát bezpečnostní 
služby výhradně soustředil na sebe  a ty také vykonával. Občan si 
tak zvykl, že do této sféry nemůže příliš zasahovat. Je zvláštní, že 
tuto  představu dodnes  mají i mladší skupiny obyvatelstva, které 
vyrostly již v jiných  podmínkách.  Pojetí osobní bezpečnosti vní-
mají doposud z tohoto pohledu.  Myslíme, že nejde o nedostatek 
abstraktního myšlení dnešní populace, ale o postoj  pro každého 
občana především pohodlný. Určitou roli zde také hrají ekonomic-
ké  důvody.  Občan, ale ani přestavitelé právnických osob, nevidí 
nutnost vydávat na  účel zajištění svého majetku a života finanční 

prostředky. Občané  se mylně domnívají, že jim dnešní  >>státní 
standard  ochrany<<  postačí.  Jde o stejně mylný názor, který lze 
přirovnat s názorem na zdravou výživu. Do doby než nás donu-
tí nemoc ke změně životosprávy nejsme ochotni nic pro zdraví 
učinit.  Osobní bezpečnost a bezpečnost majetku hraje mnohdy 
stejně důležitou ne-li větší prioritu v životě občanů i existenci 
právnických osob. Přesto k této ochranně přistupuje valná většina 
lidí velmi lehkovážně. Je mylná představa, že za bezpečnost ob-
čanů a organizací /fyzických či právnických osob) odpovídá stát. 
Každý občan i každá organizace má povinnost  primárně se o svou 
bezpečnost postarat sami. Stáz zasahuje subsidiárně.
           
Častým jevem, který ovlivňuje názor v na komerční bezpečnostní 
činnost je veřejné hanění  a podceňování soukromé bezpečnostní  
sféry.  Bohužel  zejména představitelé státních orgánů a institucí, 
kteří ze zákona sami mají zajišťovat bezpečnost  státu a obyvatel-
stva, dávají najevo, že tato sféra nedokáže podstatně vývoj negativ-
ních jevů ve společnosti ovlivnit. To je ale velký omyl.
Je třeba dosáhnout efektivní spolupráce policie a soukromých 
bezpečnostních služeb (činností)

Soukromá bezpečností činnost (Komerční bezpečnost a vlast-
ní bezpečnostní servis) a její subjekty napomáhají především k 
úplnějšímu  zajištění  a uplatnění práv osob, ať se jedná o ochranu 
života a zdraví, majetku – vlastnictví, či spravedlivého práva na 
obhajobu. Proč by měl občan spoléhat jen na nedokonalou činnost 
státního aparátu ? Nechceme v této souvislosti vznášet obvinění 
či kritiku na stát při ochraně osob a majetku. Chceme jen připo-
menout, že skutečný obraz této situace by měl počítat i s omyly, 
nedbalostí a  do jisté míry i zlým úmyslem jednotlivců vykonávají-
cí státní službu Je proto správné, že vedle těchto státních subjektů 
existuje určitá alternativa, která občanovi za určitých podmínek 
může pomoci. Domníváme se, že při zákonném využívání sou-
kromé bezpečnostních činností, může  občan i právnická osoba 
získat spravedlivé a zákonné výhody, které  těmto osobám  opráv-
něně náleží. Zvláštní místo pak zaujímají v rámci komerčních 
bezpečnostních služeb a vlastního bezpečnostního servisu  také 
KOMERČNÍ DETEKTIVNÍ SLUŽBY a DETEKTIVNÍ SERVIS  
(soukromé detektivní služby a činnosti).Do doby znovuzrození 
soukromých bezpečnostních služeb a v  rámci nich i soukromých 
detektivních služeb v České republice ( dříve ČSFR) neměl občan 
ani organizace (fyzická i právnická osoba)  možnost, v záležitos-
tech nespadajících do kompetence policie (tehdy Sboru národní 
bezpečnosti  - veřejné bezpečnosti) nebo nespadajících do náplně 
práce  advokacie, tyto služby někde získat. Ať už se to týkalo 
problémů  vyhledání a zajištění důkazů v rodinných sporech či ji-
ných  občanskoprávních či obchodně právních kauzách, získávání 
informací a  důkazů pro potřeby obhajoby v trestních věcech, ale i 
odhalování  pachatelů trestní činnosti souběžně, tehdy s Veřejnou 
bezpečností, dnes s Policií ČR, vyhledávání  latentní hospodářské 
kriminality, vyhledávání dlužníků, či  referencí o potencionálních 
společnících či obchodních partnerech,  získávání informací pro 
personální práci apod. Občané a organizace  neměli tudíž možnost 
volby a byli odkázáni pouze na státní  bezpečnostní orgány, pokud 
záležitost věcně spadala do jejich  kompetence, a byli nuceni se 
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spokojit s jednostranným pohledem  těchto orgánů. Ale především 
v řadě případů nespadajících do  kompetence státních bezpečnost-
ních orgánů neměli vůbec žádnou  možnost si potřebné infor-
mace a důkazy opatřit. Každý systém postrádající možnost volby 
(neumožňující  pluralitu), pokud již není, má zákonitě sklon k 
totalismu. K demokracii patří pluralita. To  platí i o systémech za-
jišťování bezpečnosti a veřejného pořádku,  zajišťování zákonnosti, 
ochrany právních vztahů (práv svobod a  oprávněných zájmů 
fyzických i právnických osob), či v procesu boje proti zločinnosti ( 
přičemž zločinnost je chápána v širším slova smyslu  než  krimina-
lita).  Soukromé bezpečnostní služby (Komerční bezpečností služ-
by a vlastní bezpečnostní servis) a v jejich rámci i služby soukro-
mých detektivů ( Komerční detektivní služby a detektivní servis) 
se v rámci bezpečnostního systému  stávají tím prvkem (subsys-
témem), který právě charakter plurality  do tohoto systému vnáší, 
čímž dochází k posilování právních jistot  občanů a zákonnosti 
jako celku .   S ohledem na celkový dosavadní vývoj v oblasti těch-
to služeb  je třeba říci, že zejména s přihlédnutím na proběhnuvší 
proces  privatizace, kdy výrobní prostředky přešly z rukou státu do  
vlastnictví soukromých subjektu ( fyzických a právnických osob),  
nabývá na významu právě úloha těchto služeb, zvláště pro potřeby  
organizací ( firem , společností, institucí apod.). Je třeba vidět, že v 
rámci nově vzniknuvší situace Policie ČR (její součást kriminálky 
a vyšetřování – SKPV), především  hospodářská kriminální police 
a vyšetřování již nevyhledává latentní hospodářskou  kriminalit a 
další porušování práva, pokud tato nevede k poškozování zájmů 
státu (např. korupce, daňové úniky apod.), a latentní  případy 
porušování práva a dopouštění se kriminality, poškozující  soukro-
mé podnikatelské subjekty ( například rozkrádání majetku  firem, 
ochrana informací a dalších ekonomických zájmů firem apod.)  
nevyhledává. Značná část polemik kolem soukromých bezpeč-
nostních (komerční bezpečnostních a vlastních bezpečnostních  
servisech) a v  jejich rámci i detektivních službách je obdobná 
těm, ke kterým  docházelo kdysi v jiných zemích. Jde například o 
obecnou averzi  totalitních a posttotalitních států k soukromým 
bezpečnostním  službám, o problémy s jejich legislativní úpravou 
a zajištění  potřebné serióznosti a profesionality, o přehnané obavy 
z  překračování oprávnění, o předpojatost a žárlivost policejních  
kruhů apod. Některé problémy jsou však pro polistopadové dění 
v  České republice specifické a pro zahraničí pochopitelně méně  
pochopitelné. Jde zejména o přeceňování politického aspektu  sku-
tečnosti, že jádro mnoha civilních (soukromých) bezpečnostních 
agentur tvoří  bývalí pracovníci policejních sborů a služeb, obavy 
z jejich ozbrojování, dřívějších kontaktů, přístupů k informa-
cím apod. Lze  jen doufat, že jde o ustupující názorovou hladinu 
protože v  zahraničí je přítomnost bývalých policistů v soukro-
mých agenturách  pokládána naopak vesměs za visačku kvality. 
Významným pokrokem v  posuzování místa a úlohy soukromých 
bezpečnostních služeb jako  celku je zakotvení těchto služeb v sys-
tému prevence v materiálu MV  ČR a usnesení vlády č. 617 ze dne 
3.11.1993 pod názvem „ KONCEPCE A  PROGRAM PREVENCE 
KRIMINALITY „.  Soukromé detektivní služby (Komerční detek-
tivní služby a detektivní servisy) zabezpečují jako formu podni-
kání  (je jejich předmětem činnosti), a to na komerčním základě,  
soukromou pátrací a soukromou vyšetřovací činnost. V žádném 
případě  však nejsou složkou státního donucovacího aparátu a 
nenahrazují  činnost policejních orgánů, což však ale nevylučuje, 
aby prováděly  šetření souběžně s policejními orgány, pokud to 
klient z různých  důvodů požaduje. Tím je vnášen do dané oblasti  
veřejného pořádku  a bezpečnosti, práv, svobod a oprávněných zá-
jmů fyzických i  právnických osob  i prvek veřejné kontroly, neboť 
policejní  orgány, byť co by donucovací složky státního mechaniz-

mu, jako  jediné, zabezpečují danou oblast vztahů ze zákona, ztrácí 
tak  monopolní postavení. 

III. Komerční detektivní služby a detektivní servis jako jeden z 
prvků posilování a prohlubování právních jistot občanů i organi-
zací
Komerční detektivní služby & detektivní servis se  stávají  význam-
ným prvkem veřejné kontroly, neboť poskytují možnost volby, 
možnost souběžného zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku,  
souběžného šetření a souběžného odhalování skutkových dějů v  
občanskoprávních a obchodně právních věcech, vyhledávání dů-
kazů pro soudní spory i pro obhajobu v  trestních věcech. Mohou 
však působit i při vyhledávání latentní  trestné činnosti,  zejména 
v souvislosti s podnikatelskými  aktivitami různých podnikatel-
ských subjektů, a na žádost klienta mohou souběžně s policejními 
orgány působit i při zjišťování (odhalování)  pachatelů známých 
trestných činů s neznámým pachatelem. Souběžné  prošetřování 
určitých zájmových událostí či dějů (ať již  podnikatelsky význam-
ných, obchodně, občansko či trestně právně  významných) na 
jedné straně brání v možnostech zkreslení, na druhé  straně, co by 
>> konkurenční prvek<< motivuje policejní orgány k důslednější 
činnosti, doplňuje proces šetření, odhalování,  jakož i  vyšetřování 
o náhledy z jiného zorného úhlu a v neposlední řadě  vyplňu-
je >>bílá<< (volná) místa v případech, kdy záležitost  nespadá 
do kompetence policejních ani jiných orgánů a složek  státního 
mechanizmu. A právě v tom je nutno spatřovat prvek  posilování a 
prohlubování právních jistot fyzických i právnických  osob. Bude 
ještě zřejmě nějakou dobu trvat, než si zejména komerční  detek-
tivní služby získají své skutečné postavení  a budou se v plném roz-
sahu věnovat  i  vysoce kvalifikované  detektivní činnosti. K tomu 
je zapotřebí, aby na jedné straně se  vytvořila skutečná profese kva-
lifikovaných detektivů,  ale na straně  druhé, aby tito detektivové 
získali ze zákona jistá oprávnění pro  výkon své činnosti. Význam-
ným předpokladem k získání takovéhoto  postavení je požadavek, 
aby  detektivní služby svým  seriózním přístupem a vysokým 
stupněm odborné způsobilosti (profesionality) si získaly důvěru ve 
společnosti, což pak i zcela  zákonitě v budoucnu povede i k hlubší 
spolupráci mezi komerčními  detektivy a advokátními  kancelá-
řemi. Detektivní služby mají význam v tom, že jsou schopny  na 
komerčním základě a kvalifikovaně na profesionální bázi  zajišťo-
vat specifické služby, jak občanům, tak podnikatelům (fyzickým i 
právnickým osobám) a zaplnit tak prostor mezi činností  advoka-
cie   na jedné straně a policie na straně  druhé.
Detektivní služby, ale i ostatní komerční bezpečnostní služby dáva-
jí občanům i organizacím (firmám, společnostem, spolkům apod.) 
možnost  volby ( jsou prvkem pluralitního systému v oblasti bez-
pečnosti a  veřejného pořádku) a tak nesporně přispívají již svou 
existencí k  prohlubování právních jistot. Občan či organizace 
(fyzická či  právnická osoba) není odkázána i ve věcech spadajících 
do kompetence  policie pouze na výsledek policejních šetření a 
jiných policejních  opatřeních, ale může si souběžně (subsidiárně) 
problém nechat  šetřit či jinak řešit komerční detektivní službou. S 
ohledem na  komerční bezpečnostní služby je pak třeba říct, že v 
řadě případů  má primární povinnost zajištění veřejného pořádku 
a bezpečnosti  právnická či fyzická osoba , např. při organizování a 
pořádání  kulturních a sportovních akcích, a tudíž policie zde má 
pouze  subsidiární povinnost zákroku, jestliže primárně není zajiš-
těn  veřejný pořádek a bezpečnost. Zde je pak široký prostor nejen 
pro  soukromé bezpečnostní služby, ale i pro soukromé detektivní 
služby  (např. hoteloví detektivové, detektivové v obchodech a 
obchodních  domech apod.).
Zaujímáme stanovisko, že pro organizaci (firmu, společnost spo-

lek, instituci úřad apod.) je vhodnější využívat komerční detektiv-
ní služby i když mají možnost si zřizovat vlastní detektivní servis. 
Zabraňuje se tím nežádoucímu propojení se zaměstnanci těchto 
organizací. Krom toho zřizování vlastních detektivů v organizaci 
vytváří problém v tom směru, že pro ně není stálé využití. Kdežto 
u komerčních detektivů jsou titi najímáni na určité akce, opatření-
či události a jistá podezření.
Je nesporné, že v právním státě mají  detektivní  agentury či sa-
mostatní  detektivové své nezastupitelné  místo. Detektivní služby 
mají své nezastupitelné místo  všude tam, kde z nejrůznějších 
důvodů nepomůže policejní či  justiční aparát. V daném směru 
omezené možnosti mají advokátní , např. nemohou opatřovat 
komplikované důkazy pro  vyvrácení obžaloby, shromažďovat 
důkazní prostředky pro další  soudní spory apod. Právě v těchto 
případech má velký význam  spolupráce advokátů a komerčních 
právníků se soukromými detektivy.  Ve vyspělých státech světa se 
nad tím již nikdo nepozastavuje a  tato spolupráce je chápána za 
zcela samozřejmou.
Bez nadsázky lze tvrdit ,že  detektivní služby  posilují právní jistoty 
občanů i podnikatelských subjektů ( fyzických i právnických osob 
). Detektivní služby mají již  své pevné a nezastupitelné místo 
ve všech státech s vyspělou  demokracií  a tržní ekonomikou (v 
právních státech). Rozvojem soukromého podnikání i  dalším 
rozvojem občanské společnosti v právním státě zcela  nepochybně 
narůstá i úloha  detektivních služeb v  České republice. 

IV. Detektivní služby a činnosti
Zaujímáme stanovisko, že v rámci detektivních služeb a činností je 
třeba diferenciace pozic. Národní soustava kvalifikací rozlišuje:

• Detektiv koncipient -  dle našeho názoru by to měl být někdo, 
kdo s detektivní činností začíná a detektivní práci se učí se zkuše-
ným detektivem.

•Detektiv bodyguard – zabývá se  kvalifikovanou ochranou osob. 

Je to rozdílná ochrana od té která je zajišťována službami ochrany 
majetku a osob. Bodyguarding využívá metod detektivní činnosti.

• Detektiv operativec (specialista) –je schopen pracovat samostat-
ně i v týmu, ovládá formy, metody a prostředky detektivní práce a 
této využívá.

• Detektivní technik – jeho využití předpokládáme ve větších 
detektivních kancelářích. Využívá prostředky kriminalistické i 
speciální detektivní prostředky. Spolupracuje se soudními znalci. 
Výhodou by bylo kdyby on sám byl soudní znalec.

• Detektiv vyšetřovatel – zabývá se především dokumentováním 
protiprávních jednání a postupů, zejména získaných detektivem 
operativcem (specialistou). Bylo by vhodné aby měl prověrku 
NBÚ alespoň na stupeň důvěrné, což by mu, dle našeho názoru, 
umožňovalo užší spolupráci s Policií ČR, zejména SKPV. Zybývá 
se rozkrýváním latentní kriminality.

• Detektiv zpravodajec – jde o významnou pozici. Tento detektiv 
se zabývá nestátní  zpravodajskou činností, zejména ve prospěch 
organizací (firem, společností, spolků, institucí apod.) Působí 
v oblasti obranného, ofenzivního a vlivového zpravodajství ve 
prospěch těchto organizací. V rámci obranného zpravodajství řeší 
obranu vůči působení konkurence a zejména pak zajišťuje infor-
mační bezpečnost a personální bezpečnost. Ofenzivní zpravo-
dajství zajišťuje potřebné informace – znalosti pro rozhodování 
, zejména pro rozhodování znalostního menežmentu. Vlivové 
zpravodajství (neboli lobbying) zajišťuje podporu prosazení roz-
hodnutí. V činnosti detektiva zpravodajce jde o naplňování jedné z 
forem detektivní činnosti – detektivního zpravodajství. Dle našeho 
názoru, by bylo vhodné, aby pro tuto pozici byl zákonem stanoven 
požadavek na prověrku NBÚ na stupeň minimálně důvěrné, lépe 
tajné.

• Vedoucí detektivní kanceláře – dle našeho názoru jde o pozici 
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u detektivních kanceláří, kde působí více detektivů a případě i na 
různých detektivních pozicích. Rovněž u této pozice, dle našeho 
názoru, by bylo vhodné zákonem stanovit požadavek prověrky 
NBÚ na stupeň minimálně důvěrné, lépe tajné.
Dle našeho názoru, jde i o to, aby na detektivy v různých pozicích 
byly požadovány různě směry a stupně kvalifikace. Podle našeho 
názoru, by bylo vhodné aby tyto pozice a požadavky na ně byly 
zakotveny do zákona o SBS, nebo alespoň do speciální vyhlášky 
(speciálního nařízení) pro činnost  komerčních detektivů i detek-
tivů detektivního servisu. Žádoucí by však, dle našeho názoru, 
bylo přijetí zákona o komerční detektivní činnosti a detektivním 
servisu. Je třeba chápat, že činnosti služeb ochrany majetku a osob 
a technických služeb k ochraně majetku a osob se zcela diametrál-
ně liší od detektivní činnosti. Pro každou z těchto pozic je třeba 
stanovit standardy, požadavky kvalifikace a požadavky  na zkoušky 
profesní kvalifikace.

Dle našeho názoru je nezbytné aby do zákona nebo alespoň vy-
hlášky (nařízení) byla vymezena náplň detektivní činnosti. Jde o:

• Detektivní pátrání –jde o pátrání po osobách a věcech. Velmi 
významnou součástí detektivní činnosti je pátrání po zcizeném 
majetku v rámci rozvodových  řízeních. Rovněž významné je pát-
rání po dětech, které do dostali na šikmou plochu (party, drogové 
prostředí apod.), kde zpravidla rodiče z různých důvodů nemají 
zájem se obracet na policii. Nele ani opomíjet pátrání po rušitelích  
pořádku a práva, zejména v rámci sportovních, společenských či 
kulturních akcí. Jde také o pátrání po pobytu dlužníků v rámci 
vymáhání pohledávek exekutory.

• Ochranu majetku a související pátrání po rušiteli práva v živnos-
tenských provozovnách nebo na jiných místech, kde se prodávají 
výrobky nebo poskytují služby, jde např. o :
- služby hotelových detektivů , 
- služby detektivů v restauračních provozovnách,
- služby detektivů v hernách, kasinech a jiných zábavných  provo-
zech,
-služby detektivů v obchodech a obchodních domech případně  
tržištích 
- služby detektivů v jiných živnostenských provozovnách,

• Zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní  pro-
středky v řízení před soudem nebo správním orgánem,  Tato 
činnost je velmi významní v oblasti občanského práva, kde není 
kompetence Policie ČR a ani Obecních policií. Jde o zajišťování 
důkazu v sousedských sporech, rodinných záležitostech apod. Ne-
lze vyloučit ani oblast trestního práva, zejména v rámci spolupráce 
s advokáty.

• Získávání informací týkajících se osobního stavu občanů,  jed-
nání fyzických či    právnických osob nebo jejich majetkových  po-
měrů,   Jedná se zejména o záležitosti týkající se majetku dlužníků 
pro potřeby exekutorů, ale může se jednat i o záležitosti rodinné a 
to  zejména ve spolupráci s advokátem.

• Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní  
tajemství  Jde  zejména o naplňování obsahu obranného zpravo-
dajství.

• Sběr dat a jejich vyhodnocování.   Jde o naplňování jedné z 
forem detektivní činnosti – detektivní zpravodajství. To je uplatňo-
vána jak v rovině ofenzivního zpravodajství, tak v rovině obranné-

ho zpravodajství
Z uvedeného je možno odvodit jakousi definici detektivních 
služeb : Detektivní službou se rozumí činnosti jednotlivců  nebo 
firem  (fyzických i právnických osob), která spočívá v  získává-
ní, shromažďování a vyhodnocování informací o fyzických či  
právnických osobách ve prospěch a v zájmu jiných fyzických či  
právnických osob , včetně opatřování důkazů, pátrání po osobách 
a  majetku referenční činnosti i specializované ochranné činnos-
tech, a  to jako služba veřejnosti na základě smluvního vztahu a 
na  komerčním podkladě – komerční detektivní činnost. V širším 
pojetí, pak i obdobné tyto činnosti  pro vlastní potřebu fyzické či 
právnické tzv. detektivní servis. 

Tedy:  
a)Komerční detektivní služby –jako forma podnikání na smluv-
ním základě a komerční bázi.
b)Detektivní servis – jako detektivní služby detektivy pracovníky 
organizace pro níž jsou tyto služby vykonávány.

ROVINY DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:
• Rovina informační činnosti:
- Vyhledávání informací
- Shromažďování informací
- Třídění, analýza a zpracování informací dle stanovených hledisek 
a požadavků klientu
- Prokazování pravdivosti informací
- Využití informací : předání klientovi k jeho vlastnímu přímému  
či  zprostředkovanému využití (např. prostřednictvím advokáta); 
využití informací jako výchozí produkt pro další  ovlivňovací ( 
lobbyistická ) opatření soukromé detektivní činnosti.

• Rovina dokumentační činnosti:
Jde o převedení získaných a zpracovaných informací do podo-
by informací o důkazech a důkazů. Patří sem např. zpracování 
informací a jejich převedení do podoby informací o důkazech a 
důkazů::
- informací v oblasti rodinných vztahů a kauz rodinného práva ( 
včetně informací o důkazech );
- informací v oblasti kauz občanského práva ( včetně informací o 
důkazech );
-informací v oblasti kauz obchodního práva ( včetně informací  o 
důkazech );
- informací personálního charakteru;
- informací o chodu podniku a informace signalizující negativní 
jevy v tomto chodu;
- informací marketingového charakteru a informace o konkurenci 
a činnosti konkurence.

• Rovina vlivových opatření (lobbyistiky):
Vlastní ovlivňovací funkce ( lobbying ) může být realizován:
- přímo firemním detektivním útvarem  tj. např.  útvarem vnitř-
ních    nebo      vnějších       vztahů    )    či     soukromou detektivní 
agenturou zajišťující tuto  činnost pro podnik   (   firmu,   společ-
nost )   na  komerčním podkladě ; 
- jinými ( ekonomickými, právními, provozními, tiskovými apod. ) 
útvary podniku ;
- zprostředkovaně ( nepřímo ) např. s využitím. tzv.  PIAR AGEN-
TUROU (public relations agenturou), INFO-FLOW AGEN-
TUROU, REKLAMNÍ AGENTUROU, či vhodnými vybranými 
redakcemi sdělovacích prostředků . V rámci detektivní činnosti 
zaujímá ve vlivové rovině (činnosti tzv. Lobbyingu) v poslední 
době významné místo INTERNET a jeho SOCIÁLNÍ SÍTĚ . V po-

sledních létech jsou internet  a sociální sítě stále více  významným 
sdělovacím  (informačním) médiem, které významnou měrou 
konkuruje tradičním informačním médiím. Internet  a jeho soci-
ální sítě v podstatě představuje soubor informačních médií, a to 
od elektronické pošty, přes různé internetové diskusní konference, 
multimediální vývěsky, internetovou telefonii,  internetová rádia 
a televize, videokonference na internetu apod. až po tzv. WWW 
stránky, kde je možno umístit rozličné informace. Předpokládá se 
že  v dohlednu internet nahradí klasickou poštu, klasický tele-
fon  rádio i klasickou televizi. Internet představuje plně digitální 
médium a digitální forma umožňuje neomezené přepravování, 
sdílení, uchovávání, kopírování apod. a to jak textových informa-
cí, tak zvukových záznamů, obrazů apod., má tudíž velké vlivové 
možnosti. 

V. Podstata a trendy detektivní činnosti

Detektivní činnost je možno v jisté míře  přirovnat hře puzzle: 
detektivní informace,  informace o důkazech   a   důkazy k  velké  
hromadě  rozházených   jednotlivých  dílků,  velkého  množství  
pomyslných  obrazů  puzzlí, ze  které je  třeba vybrat  ty správné 
dílky (relevantní informace, informace o důkazech a důkazy) a 
sestavit je do toho správného obrazu.
                 
Detektivní činnost prochází proměnami: Od detektiva z počátku  
20.století v ideálu Sherlocka HOLMESE, přes detektiva z poloviny 
20.století v podobě detektiva  -očko, detektiva  konce 20.století 
jako detektiva zpravodajce, až k detektivu 21. století v podobě 
informačních technologii.
K tomu, aby  detektiv mohl úspěšně  a kvalifikovaně realizovat  
detektivní činnost, musí disponovat různorodými a obsáhlými 
znalostmi a zkušenostmi. K jejich získání musí využívat všech 

možných zdrojů:
• rozsáhlé interdisciplinární teoretické vědomosti;
• osobní, životní a profesní zkušenosti;
• psychologické znalosti a zkušenosti ;
• zprostředkované zkušenosti zachycené v literatuře a jiných infor-
mačních zdrojích apod.

 Práce  detektiva vyžaduje všestrannou vzdělanost a celkovou 
kulturnost. Je třeba aby měl základní představu o hlavních odvět-
vích společenské praxe, hluboké znalosti společenských věd, ale 
především speciální znalosti nutné pro výkon  detektivní činnosti 
opírající se  detektivní a kriminalistickou praxi – znalosti potřebné 
pro výkon kriminalistické a detektivní profese. V této souvislosti 
jde  především o vědní disciplíny jako jsou:
• právo;
• kriminalistika;
• kriminologie;
• logika;
• psychologie a dalších.

Zaměření  detektiva  musí směřovat k poznání nikoliv obecného, 
ale cíleného či  zaměřeného na získání určitých znalostí, které pří-
mo nebo nepřímo souvisejí s profesionálními zájmy a  cíli činnost. 
To je možno již chápat jako vyšší vlastnosti  detektiva. Tyto vlast-
nosti se zpravidla nazývají plasticitou. Plasticita zaručuje  detekti-
vovi stálou připravenost a schopnost získávat nutné znalosti, tedy:
• schopnost učení;
• schopnost promptně využívat a aplikovat naučené
• schopnost rychle se orientovat v prostředí
• schopnost rychle reagovat na vzniklé situace
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OD OSTATNÍCH PROFESÍ SE ČINNOST  DETEKTIVA LIŠÍ PŘEDEVŠÍM:

• Předmětem své činnosti;  Předmětem  detektivní činnosti jsou 
především informace o osobách a jejich jednání a chování (čin-
nosti), jejich vztazích, prostředcích a podmínkách činnosti.

• Objektem své činnosti ; 
Objektem detektivní činnosti jsou vztahy vznikající nebo již exis-
tující, případně minulé, mezi zájmovými osobami a jejich okolím.
Za zájmové považujeme osoby, které s ohledem na své jednání, 
chování, vztahy, osobnostní vlastnosti, sociální roli apod. jsou 
nositeli informací, jejichž získání je cílem  detektivní činnosti.

• Cílem své činnosti;
Cílem  detektivní činnosti je zájmové informace:
- získat,
- shromáždit;
- analyzovat;
- využít a poskytnout informace ve prospěch a v zájmu klienta ( 
zadavatele soukromé detektivní zakázky).

• Formami, metodami a prostředky své činnosti;
Sem řadíme především specifické  detektivní formy, metody a 
prostředky jimiž je naplňován obsah detektivní činnosti. Patří 
sem, ale také psychologické, pedagogické a další obecné metody 
jichž  detektiv využívá při naplňování obsahu  detektivní práce – 
při realizaci  detektivní činnosti. Jde o metody  a prostředky , které 
představují.  Postupy poznání a ovlivňování.

• Podmínkami ve kterých soukromí detektivní činnost probíhá;
K základním specifickým podmínkám detektivní práce řadíme:
- Možnost a povinnost  detektiva využívat ve své práci (činnosti) 
prostředky a postupy , které nejsou v rozporu s právními norma-
mi;
- Situačnost  a nárazovost výskytu pracovních  detektivních úkolů 
a situací;
- Konspirativní charakter činnosti – nutnost utajovat  detektivní 
postupy a prostředky před nepovolanými osobami, kvalifikovaně 
používat legendy;
- Nemožnost dodržet rytmicitu mezi činností a odpočinkem;
- Zvýšené psychické a mnohdy i fyzické zatížení;
- Uvědomění si psychologické  podstaty a specifik soukromé de-
tektivní činnosti je nezbytným předpokladem k:
 Správnému pochopení , jaké jsou možnosti využívání psycho-
logie (psychologických aspektů – poznatků) v praktické činnosti  
detektiva;
 Vytvoření představy o nárocích, které klade činnost detektiva na   
jeho psychiku.
 Reálnému posouzení vlastních předpokladů pro  detektivní 
činnost a k účinnému využívání forem, metod, prostředků, sil a 
pomocných sil soukromé detektivní činnosti.

Pokračování příště …..
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Autor: Martin Vojtek, CEO TACTICAWARE, s.r.o., Part of Hexa-
gon

Volumetrický detekční systém Accur8vision je z dílny české softwa-
rové společnosti TACTICAWARE, která je součástí nadnárodního 
koncernu Hexagon se sídlem ve Stockholmu. Toto spojení má své 
důvody. Hexagon je celosvětovým lídrem v oblasti řešení digitální 
reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. 
Do stejné skupiny spadá například i švýcarská Leica, která je známa 
svými přesnými laserovými skenery a v roce 2020 představila nový 
lidar s označením BLK247, který je speciálně navržen pro bezpeč-
nostní aplikace. Společně se systémem accur8vision se tak Hexa-
gon/Leica stává důležitým hráčem v bezpečnostním průmyslu.

Digitální dvojče, fúze senzorů, mixovaná realita, gamifikace – to 
jsou termíny, které jsou známé spíše z IT segmentu, automobilo-
vého nebo herního průmyslu. Accur8vision však přináší tyto mo-
derní technologie do jinak konzervativního prostředí bezpečnosti. 
Tímto neotřelým způsobem prezentuje v reálném čase získaná data, 
pro člověka naprosto přirozeným způsobem. 

První spuštění systému u operátorů vyvolává wow efekt doprováze-
ný obdivným úsměvem. Proč? Protože Accur8vision pracuje s 3D 
mapovými podklady, ve kterých se lze zcela svobodně pohybovat. 
Odpadá tak složité a pro člověka nepřirozené vyhledávání popla-
chových událostí ve 2D mapách, vytvořených většinou exportem z 
CAD systémů. Navíc půdorysné zobrazení mapy nemusí být vždy 
dostačující. 3D mapa se v Accur8vision vytváří velmi jednoduše. 
Je možné použít ruční laserový skener, nebo dnes více využívanou 
metodu fotogrammetrie. Jde v podstatě o klasické pořizování foto-
grafií digitálním fotoaparátem nebo telefonem. Z těchto fotografií 
je poté automaticky vygenerován 3D model. Ideálním pomocní-
kem v tomto případě je dron. Ten dokáže provádět automatické 
letové mise nad areály objektů. Pohybuje se v předem vyznačené 
oblasti na Google mapě, vzlétne a přistane sám na stejném místě. Z 
pořízených fotografií je poté sestaven 3D model. Letové mise trvají 
zpravidla od 15ti minut do jedné hodiny, samotné vygenerování 3D 
modelu potom zabere 2 až 3 hodiny. Jedná se ale již o plně zau-
tomatizované procesy. Výsledkem je krásná plnobarevná 3D mapa 
areálu, která je replikou skutečného prostředí, toho, které má být 
střeženo. Accur8vision nově obsahuje knihovnu stovek 3D mode-
lů různých předmětů, jako jsou stromy, keře, lampy, ploty apod., 
kterými lze 3D mapu ještě vylepšit. Zobrazovač (klient) pracuje v 
3D enginu Unity, který je známý z oblasti počítačových her, proto 
v mapách Accur8vision nepřekvapí práce se stíny a dalšími efekty. 
Důležitým faktem je také to, že pořízené mapy jsou v měřítku, takže 
cokoliv si v mapě změříme, (i takový nástroj lze nalézt v aplikaci) 
odpovídá skutečnosti. A tím se dostáváme k pravé podstatě toho, 
proč Accur8vision s takovými mapami pracuje. Není to tedy jen 

proto, že je to velmi líbivé, ale mapa slouží jako jakýsi vnitřní uni-
verzální koordinační systém. Každý bod v mapě má svojí X,Y,Z po-
zici udávanou v centimetrech vůči středu mřížky, na které celá mapa 
stojí. To později umožňuje interakci mezi všemi komponenty sys-
tému, tedy mezi detektory, kamerami, zónami a narušiteli. Odpadá 
tak například složité ruční nastavování presetů u otočných kamer, 
které mají být později vyvolané při interakci s nějakým detektorem. 
Accur8vision přesně ví, kde se nachází narušitel a které nejbližší 
otočné kamery se mají natočit směrem k poplachové události. 

Ještě, než se ale dostaneme k samotnému principu detekce pojďme 
se vrátit na samotný začátek, k bodu, kdy projektant nebo bezpeč-
ností specialista navrhuje zabezpečení daného areálu. Accur8vision 
je totiž také velmi ceněným nástrojem pro samotný návrh zabez-
pečení. Je vybaven pokročilým virtuálním plánovacím nástrojem 
nebo spíše celým virtuálním prostředím pro návrh zabezpečení. A 
zde máme opět o důvod víc využít 3D maketu prostředí v měřít-
ku. Je potom velmi jednoduché do mapy vložit například otočnou 
kameru a provádět virtuální kamerové zkoušky. Je to tak snadné. 
Stejně tak lze kamery prezentovat jako jakýsi zdroj zeleného světla 
a pozorovat mrtvé úhly kamery pomocí projekce světel a stínů. Jak 
efektivní. Uživatel tak získá okamžitě informaci o tom, jak je jeho 
areál pokrytý kamerami, zda je nutné nějakou přidat nebo změ-
nit pozici některé stávající kamery. Stejným způsobem lze do mapy 
vkládat detektory. Protože je celý systém trojrozměrný, tak i způsob 
detekce je objemový nebo chcete-li volumetrický. K tomu, abychom 
později chápali, kde přesně dochází k poplachové události, tak je 
zapotřebí používat detektory, které tyto informace poskytují. Pro-
to Accur8vision využívá detekce pomocí lidarové technologie. Než 
se vrátíme zpět k návrhu zabezpečení, tak si dovolím ještě krátkou 
odbočku k samotné technologii použitých lidarů. Jedná se o mul-
tikanálové 3D lidar detektory. Jsou to detektory, které vysílají do 
prostoru svazky laserových paprsků. Odražený laserový pulz se vra-
cí do detektoru, přičemž je měřena doba letu tohoto pulzu a tím je 
vypočítána vzdálenost překážky od detektoru, a to až do vzdálenos-
ti 250 m a s přesností na 2 centimetry. Jedná se zpravidla o rotační 
360° detektory, které tyto lasery vystřelují v horizontálním rozliše-
ním 0.1°, tzn. že 3600 krát vystřelí tyto paprsky (16 až 128 paprsků) 
na jedno otočení, a to vše až 20 krát za vteřinu. Provádějí tedy mili-
ony měření za vteřinu a vytváří tak takzvané „mračno“ bodů, které 
Accur8vision využívá k samotné detekci statických i pohybujících 
se objektů. Lidarová detekce je budoucnost samořiditelných aut a v 
současné době tyto technologie zaznamenávají obrovský technolo-
gický boom. 

Volumetrický detekční systém Accur8vision

SECURITY TÉMA
Typů lidarů je na trhu více, od již zmíněného Leica BLK247, který 
má na sobě navíc 2 panoramatické RGB kamery včetně 4 termoka-
mer, přes klasické spinning lidary až po solid-state lidary. Dá se 
ale říct, že accur8vision podporuje většinu lidarů (přes 50 různých 
typů) od všech světových výrobců. 

Jaký lidar ale vybrat? Kolik jich bude zapotřebí? Jak vysoko je umís-
tit? To jsou standardní dotazy, které ale bezpečně zodpoví právě 
výše popsaný virtuální plánovací nástroj. Stejně jako kameru lze 
způsobem „Drag and Drop“ uchopit vybraný lidar a vložit jej do 
scény. Systém okamžitě zobrazí takzvaný snapshot, neboli systém 
vykreslí laserové paprsky do 3D scény. Lze tak velmi jednoduše po-
zorovat, zda detektor „vidí“ kam má. Případně lze jeho pozici měnit 
a sledovat, jak se budoucí detekovaná oblast mění. 

Pokud je projektant spokojen s umístěním kamer a detektorů, tak 
ho čeká další nevšední zážitek. Celou scénu lze totiž procházet s 
virtuálním narušitelem. Tato část trochu připomíná počítačovou 
hru, ale jde o opravdu seriózní a velmi mocný nástroj. Na těle to-
hoto virtuálního narušitele jsou zobrazovány „zásahy“ laserovými 
paprsky a lze tak pozorovat, zda v dané části areálu bude dostatečná 
detekce i v případě, že se například narušitel bude plazit okolo kri-
tických míst, například před vstupy do budovy apod. Zároveň lze 
samozřejmě upravovat umístění lidarů nebo měnit jejich typy, aby 
bylo dosaženo požadované kvality detekce.

Další neocenitelnou výhodou tohoto systému je samotný návrh de-
tekčních zón. Jak již bylo řečeno, lidar dosahuje velmi přesné detek-
ce, 2cm odchylka je v praxi zanedbatelná. Pouhým klikáním v mapě 
lze během několika vteřin vytvářet zóny různých tvarů a různých 
priorit. K alarmové události dojde jen v případě, že pohybující se 
narušitel vejde do této zóny. 
A jak vlastně systém zjistí, že jde o pohybující se objekt? Lidar, který 
vytváří mračna bodů, sleduje velmi precizně celou scénu – tedy jak 
statické body, tak pohybující se body, právě tyto pohybující se body 
Accur8vision sdružuje do objektů, takzvaných „bounding boxů“, 
pomocí clustering metody. Uživatel potom může definovat mini-
mální, ale také maximální velikost objektů, které ho zajímají – lze 
tak ignorovat například objekty menší, než 70cm jako jsou kočky, 
zajíci nebo naopak objekty větší, než 6 metrů, jako je projíždějící 
vlak. Accur8vision nenabízí pouze detekční zóny, ale je vybaven 
dalšími typy zón – například předalarmovou zónou, detekcí „po-
flakující se“ osoby, opožděnými zónami, vstupními zónami nebo 
zónou, která sleduje dodržení bezpečné vzdálenosti mezi objekty 
různých tříd.

Podíváme-li se na to, jak je systém koncipován po hardwarové 
stránce, tak zjistíme, že se jedná o IP based systém. Veškeré kompo-
nenty systému jsou IP zařízení a jsou propojené uvnitř lokální sítě 
(LAN). Základní komponentou systému je Accur8vision Server. 
Na tomto serveru probíhají veškeré detekce. Kvůli stabilitě server 
používá operační systém Linux. Nemusí jít vždy o klasický pevný 

počítač / server, ale dnes se hojně využívají virtualizovaná prostře-
dí (např. VMware), ve kterých Accur8vision spolehlivě pracuje. K 
serveru se potom připojují klienti (neomezený počet), pracující v 
OS Windows 10 nebo 11. Může se jednat o pracovní stanice nebo 
notebooky, ideálně se samostatnou grafickou kartou. Výhodou také 
je to, že k systému může být připojeno několik klientů a například 
každý z nich může pracovat s jinou 3D mapou. Systém také dispo-
nuje tenkým klientem, webovým klientem, který je optimalizovaný 
pro chytré telefony s OS Android a iOS. Tenkému klientovi server 
vygeneruje automaticky 2D mapu z 3D modelu. Na mobilních za-
řízeních nebo tabletech je možné ve zjednodušené verzi, z pohledu 
shora sledovat, alarmové události, přičemž v zónách jsou zobraze-
ny pozice narušitelů. K serveru jsou samozřejmě připojeny lidarové 
detektory, resp. zpravidla bývají připojené k Accur8vision boxům, 
které zajišťují zálohované napájení a šifrovanou komunikaci. 

 Do stejné sítě se obvykle připojují i otočné kamery. Dalším důle-
žitým stavebním kamenem jsou IP I/O moduly, ke kterým lze při-
pojovat další zařízení. S propojením systému si pak snadno poradí 
každý, kdo má znalosti ohledně nastavení počítačových sítí. Tyto 
znalosti jsou dnes vyžadovány například i při návrhu IP CCTV 
systémů. K serverům Accur8vision samozřejmě lze přistupovat i 
vzdáleně pomocí VPN apod. Celý systém byl certifikován na bez-
pečnostní třídu 3.

A jak tedy celý systém funguje? Vše je navrženo tak, aby systém ří-
dil vše sám, bez nutnosti zásahu operátora – ten se stává spíše divá-
kem a supervisorem. V momentě, kdy narušitel vstoupí do detekční 
zóny, je logicky vyvolán poplach. Operátor na svém monitoru po-
zoruje v reálném čase všechny narušitele, vidí tedy počty narušite-
lů, jejich pozice, jejich velikosti, rychlosti pohybů a také trajektorie 
jejich pohybů. Pokud je systém vybaven otočnými kamerami, jsou 
tyto automaticky pilotovány na narušitele. Systém ukládá tyto in-
formace do archivu, včetně kamerových záznamů. Zároveň však 
může ovládat návazná zařízení, jako jsou sirény, světla, závory, brá-
ny apod. Také o poplachu informuje okolní systémy, ať už stávající 
PZTS systémy nebo VMS systémy, případně další PSIM systémy.
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Další zajímavou možností je využívání úrovní hrozeb (Threat Le-
vels). Systém pracuje s 5ti základními úrovněmi hrozeb (zelenou 
Low, modrou Guarded, žlutou Elevated, oranžovou High a čer-
venou Severe - úrovně se dají i rozšiřovat). Zvyšování a snižová-
ní úrovně hrozby se dá provádět manuálně nebo automaticky na 
základě nějaké automatické akce, což je samozřejmě zajímavěj-
ší. Všichni si dokážou představit situaci, kdy narušitel překonává 
vnější bariéru a bezpečnostní systém zvýší o stupeň úroveň hrozby. 
Potom co další systém (například vnitřní detekční systém) ohlásí 
narušení, tak je úroveň hrozby opět povýšena o stupeň. Accur8vi-
sion však řídí Threat levely mnohem sofistikovanějším způsobem. 
Protože má celý systém povědomí o tom, co se ve střeženém areálu 
skutečně děje, tak může jednotlivé stupně zvyšovat nebo snižovat 
dynamicky. Nepracuje pouze s informací typu - některý systém je v 
poplachu, ale zná počty narušitelů a jejich pozice. Systém tak lze na-
stavit například tak, že při narušení venkovní zóny dojde ke klasic-
kému poplachu a zvýšení úrovně hrozby na stupeň Žlutá. V tomto 
případě operátor/strážník řeší okamžitě vzniklou situaci dle svých 
běžných postupů. V případě, že do zóny vniknou 3 a více narušite-
lů, tak systém automaticky povyšuje úroveň hrozby na Červenou 
a automatické akce, zavírají vjezdy a vstupy do budovy, zamykají a 
chrání operátory, volají policii, spínají světla, sirény, retardéry apod. 
Může se totiž jednat o sofistikovaný útok a v takovém případě je 
nutné také chránit zdraví a životy strážníků. Nejvyšší stupeň hroz-
by může automaticky vyvolat například větší detekovaný objektu v 
určité zóně nebo objekt pohybující se vyšší rychlostí. Může se totiž 
jednat o vozidlo, které se dostalo do střežené oblasti. Pokud se dob-
ře a chytře nastaví automatické akce, tak lze velmi efektivně chránit 
areály před útoky na tzv měkké cíle.

 Novinkou systému je také možnost rozlišování mezi přátelskou 
a nepřátelskou osobou. Detekovaná osoba může být operátorem 
označena jako přátelská. Takový bounding box poté zezelená a může 
vstoupit do zastřežené zóny aniž by vyvolal poplach. Tuto funkcio-
nalitu lze spřáhnout například s přístupovým systémem a přátelská 
osoba je označena automaticky po autorizaci přiložením přístupové 
karty ke čtečce. Přesně tak to dnes například využívají pracovníci 
Správy železnic. Accur8vision střeží vjezdy do železničních tunelů. 
Po autorizaci může pracovník SŽ vstoupit do střežené zóny, aniž by 
musel tuto zónu odstřežit. Tím je také celé okolí neustále pod do-
hledem. Mimochodem systém ignoruje vlaky projíždějící detekční 
zónou, resp. projíždějící vlak nevyvolává poplach. Funkci přátelské 
osoby lze velmi efektivně využít pro střežení věznic. Ostraha, která 
vykonává pochůzku nemusí deaktivovat detekční zóny.

Bavíme se zde již nějakou dobu o zónách, to jsou trojrozměrné 
objekty libovolných tvarů, barev a priorit. Detekce probíhá uvnitř 
těchto zón s přesností na 2 až 3 cm. Už to ale není tak, že jde pou-
ze o klasické detekční zóny. Accur8vision disponuje různými typy 
zón. Určitým pomocníkem klasické detekční zóny je zpožděná a 
vstupní zóna, která je známá z klasických systémů PZTS. Slouží pro 
definici prostoru, kterým je nutné projít k zařízení, pro deaktivaci 
zabezpečení. Specifikovat tak lze příchodový a odchodový čas. Při 
vstupu do takové zóny je spuštěn tichý poplach, který se změní v 
ostrý poplach, pokud nedojde k odstřežení systému ve stanoveném 
čase. Takové zóny jsou důležité, protože klávesnice, tablety nebo 
čtečky, které slouží k deaktivaci systému je dobré umísťovat dovnitř 
chráněné oblasti. Zajímavým typem zóny je tzv. Loitering zóna, 
tedy zóna, která detekuje poflakující se osoby. Jde opět o nastavení 
časovače. Pokud objekt projde zónou ve stanoveném časovém limi-
tu, tak je objekt sice detekován, ale není vyhlášen poplach. Pokud je 
však objekt v zóně déle, než je stanoveno (od jednotek sekund až po 
desítky minut), tak dojde k označení tohoto objektu a je vyhlášen 
poplach. Objekty se vytvářejí pouze uvnitř zón na základě vnitř-
ního mechanizmu klastrování bodů. Otočné kamery automaticky 
pilotují na tyto pohybující se objekty. V případě, že je požadavek 
na inteligentní pilotování otočných kamer i mimo zóny, tak k tomu 
slouží předpoplachové zóny. Ty lze vytvářet například za ploty, 
mimo zájmovou oblast. Mimochodem lidary nemívají problém „vi-
dět“ přes klasické drátěné ploty. Pohyb v předpoplachových zónách 
potom vede k pilotáží kamer, ale ne k vyhlášení ostrého poplachu. 
Další speciální zónou je Checkpoint. To jsou speciální velmi malé 
zóny, které lze rozmístit ve scéně a slouží ke kontrole viditelnosti 
těchto oblastí především při procesu zastřežování systému. Lze tak 
nastavit oblasti, které musí být v tento důležitý moment viditelné – 
například brány, vstupy do budov apod. Může se totiž stát, že v době 
odstřežení je výhled detektoru zakrytý například nějakým špatně 
zaparkovaným nákladním vozidlem. Proces zastřežení potom in-
formuje operátora o neviditelnosti Checkpointů a nutí ho operaci 
zastřežení opakovat nebo ignorovat tento problém. Podobně, jako 
klasické PZTS systémy informují o otevřeném okně s magnetickým 
kontaktem. V Accur8vision lze třídit objekty do skupin na základě 
velikostí objektů – například třída člověk, osobní automobil, ná-
kladní automobil, vlak. Potom lze definovat bezpečnou vzdálenost 
mezi jednotlivými třídami. Například mezi lidmi 1 metr (zajímavé 
řešení social distancingu) nebo spíše mezi lidmi a těžkými stroji, 
nákladními vozidly například 3 metry. Pokud potom pracovník po-
ruší pravidlo a přiblíží se ke stroji blíže, než je stanoveno, tak systém 
vyhlásí poplach. Tím se Accur8vision dostává také k aplikacím, kte-
ré řeší bezpečnost práce. 

 

Klasifikaci objektů lze provádět na základě velikostí objektů. Vždy 
se stanovují minimální a maximální velikosti pro danou třídu. 
Případně lze do práce přivolat umělou inteligenci. Sesbíraná data 
jsou anotována a vlastní navržená neuronová síť dokáže rozpoznat 
v mračně bodů lidské postavy. Accur8vision byl navíc doplněn o 
vlastní anotační platformu DeepTection, pomocí které lze pohy-
bující se objekty anotovat a doučit tak systém rozpoznávat různé 
objekty v dané konkrétní situaci.

 
A co Accur8vision a falešné poplachy? Venkovní detekční systémy 
mohou být náchylné na velké množství falešných poplachů, které 
způsobuje zejména pohybující se vegetace. S tímto Accur8vision 
bojuje několika způsoby. Nejjednodušším opatřením je daný strom 
nebo keř ze zóny „vyříznout“ k tomu slouží tzv. exkludované zóny. 
Pozdější pohyb v těchto částech je ignorován. Sofistikovanějším 
způsobem je systém snapshotování. Co to je? Tento proces si lze 
představit tak, že je v průběhu pořizování snapshotu zaznamenáván 
pohyb a ten stejný pohyb je později v době detekce ignorován. Vy-
tváří se tedy jakási maska. Čím větší čas je věnován snapshotu tím, 
přesnější a větší je taková maska. Takto tedy vytvoříme dlouhodobý 
snapshot, který je uložen v systému. Systém je uchovává a lze napří-
klad připravit letní a zimní snapshot. Při procesu zastřežení zóny 
dojde k vytvoření krátkodobého (několika vteřinového) snapshotu, 
který je inkrementálně přidán k dlouhodobému snapshotu. To je 
z důvodu neustále měnící se scény (nově zaparkovaná auta a jiné 
nové předměty ve scéně). Třetím způsobem je využití klasifikace 
objekt pomocí umělé inteligence.

Odbavování poplachů provádí operátor kliknutím na dialogové 
okno. Systém může vyžadovat komentář k dané poplachové udá-
losti, případně lze systém nastavit tak, že po určité době poplachy 
odbaví sám automaticky. To je především výhodné pro střežení 
objektů bez obsluhy. Poplach je zaznamenán, ale nevisí v systému 
několik hodin nebo dnů. Stejně tak systém disponuje zajímavou 
funkcionalitou a to stárnutím objektů. Jde o praktickou pomůcku 
v případech, kdy se do střežené oblasti dostane nový objekt – ty-
picky nově zaparkované auto. To samozřejmě vyvolá poplach. V 
případě, že není k dispozici obsluha systému, tak by tam takový 
objekt vyvolával poplach až do potvrzení a do deaktivace a aktivace 
systému. Proto systém dokáže rozpoznat, že se tento objekt přestal 
pohybovat a po uživatelsky nastaveném čase zařadí tento objekt do 
scény a více na něj nereaguje – tedy až do chvíle, kdy se opět pohne. 
Toto jsou typické funkcionality pro rezidenční segment, kde není k 
dispozici stálá obsluha. Accur8vision je pro ostrahu rezidencí ide-
álním nástrojem, protože dokáže inteligentně vytvářet obvodové a 
objemové detekce. Dokáže například uvolnit prostor okolo bazénů, 
včetně virtuálního tunelu z domu k bazénu a celé ostatní okolí ne-
prodyšně uzavřít. Nebo naopak přes den vše deaktivovat a nechat 
zastřežený jen bazén a chránit tak malé děti před pádem do bazénu 
a utonutím.

 
Lidarová detekce je odolná vůči dešti a sněžení. Takové vjemy doká-
že filtrovat. Nevadí jí vysoké ani nízké teploty, na detekci nemá vliv 
denní nebo noční doba. Jediné co omezuje dosah lidarové detekce 
je velmi hustá mlha. Ale i tak, nedojde k odpojení celého systému, 
jak tomu bývá u infrabariér které pracují v IR pásmu na bázi komu-
nikace vysílače a přijímače. Lidar je zdroj světla a zároveň příjemce 
jeho odrazů. V hustých mlhách může být tato viditelnost snížená, 
ale systém o tom operátora informuje a detekce probíhá i nadále 
byť s kratším dosahem. Systém si také aktivně hlídá úmyslné zakry-
tí lidarů (lze nastavit nepovolené procentuální zakrytí). Při detekci 
takové aktivity je vyhlášen sabotážní poplach.

Dalším pozoruhodným nástrojem je možnost vytváření Heat map. 
Systém tak dokáže do 3D mapy vykreslit místa, ve kterých se v 
definovaném časovém okně pohybovaly objekty. Podobně jako u 
tepelných map, jasnější červenou barvou v místech s větší koncent-
rací pohybu objektů. To může být pro některé uživatele velmi cenou 
informací z pohledu sledování chování pohybujících se bounding 
boxů.

 Rozlišení lidarů se neustále zvyšuje a výsledek je již někdy podobný 
tomu, co vidí kamera, nejedná se však o biometrické údaje, a pro-
to je tato detekce vhodná všude tam, kde je nasazení kamer kvůli 
GDPR problematický. Navíc video detekce pracuje ve 2D prostře-
dí, analyzuje pixely v obrázku, které ovlivňují světlené podmínky 
a povětrnostní vlivy. V každém případě takový kamerový obrázek 
nedokáže s přesností určit o jak velký objekt se jedná a jak daleko 
od kamery se takový objekt nachází. Lidar oproti tomu svými lasery 
osahává okolní prostor a poskytuje přesné informace o velikosti a 
pozici objektu ve 3D scéně.

Jak už zde bylo řečeno, tak k systému lze připojovat otočné kamery 
a inteligentně řídit jejich otáčení. Komunikace s kamerami probí-
hají přes ONVIF protokol a není tak nutné žádat o změnu pozice 
stávající VMS systémy. Accur8vision zároveň obsahuje svůj vlastní 
media server a záznamy z kamer mohou být ukládány přímo v tom-
to systému. V archivu později lze přehrávat jak lidarové body, tak 
kamerové záznamy patřící dané poplachové události. Standardem 
bývá to, že kamerový stream putuje jak do stávajícího VMS systé-
mu, tak do Accur8vision. 
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Jak ze sci-fi filmu může působit patentovaná technologie VIRD 
(Virtual Intruder in Real-time Detection). O co jde? Víše jsem po-
vídal o virtuálním narušiteli, pomocí kterého lze prochodit scénu, 
jako v počítačové hře a ověřit tak navrhovaný systém. Stejného 
chlapíka lze ale poslat do akce v reálném prostředí. Jak? S virtuál-
ním narušitelem lze provést virtuální útok na chráněný objekt. Ten-
to útok si lze nahrát a nastavit v kalendáři, aby se tento útok opako-
val například každý den ve 3 hodiny ráno. Systém poté provede tuto 
simulaci, ale o potvrzení detekce virtuálního narušitele žádá reálné 
lidary. Pokud by tedy lidary neměly na narušitele výhled a do těchto 
míst neviděly (například vlivem vzrostlé neposekané trávy apod.), 
tak test selže, je vyhotoven report, který obdrží operátor. Jedná se 
tedy o velmi propracovaný systém, který dokáže sám sebe testovat 
na denní bázi. Šetří náklady na velmi nákladné fyzické penetrační 
testy. Tyto testy jsou navíc neviditelné – nikdo neví, jak systém uži-
vatel testuje. 

 V současné době je vyvinut i přenosný detekční systém. Všechny 
prvky systému komunikují po bezdrátové WiFi síti a jsou napájeny 
bateriemi. Vše je uloženo v přenosných kufrech. Systém se obslu-
huje tabletem s dotykovou obrazovkou. Tento systém již našel své 
uplatnění například při ostraze zaparkovaných letadel po celém 
světě.

Accur8vision také plánuje propojení s robotem Spot od Boston 
Dynamics, respektive s detekčním a skenovacím systémem Leica 
BLK ARC, se zařízením které vzniklo ve spojení Boston Dynamics 
a mateřskou firmou Leica. Accur8vision chce ovládat tohoto robota 

vybaveného lidarem a posílat ho na různá místa v mapě, kde bude 
provádět detekce. Stejně tak již existuje propojení Accur8vision se 
systémem EagleOne, který je využíván k lovení dronů v zakázaných 
zónách. Robotika má celkově blízko k lidarům a proto je toto pro-
pojení logické.

O specifických a značně unikátních vlastnostech tohoto systému by 
se dalo psát ještě dlouho.

Systém je aktuálně nasazován po celém světě. Své uplatnění našel 
v obraném sektoru, chrání objekty kritické infrastruktury, včetně 
jaderných elektráren, na letištích, věznicích, na železnici, ale velmi 
úspěšný je také v rezidenční ochraně. 

 Myslíme si, že budoucnost PZTS patří právě těmto systémům, tedy 
systémům, které v době vyhlášení poplachové události, v těchto 
stresových situacích, budou přesně informovat o tom, co se v areálu 
děje a že se operátoři nespokojí pouze s informací, že došlo k po-
plachu bez dalších upřesňujících informací. Což je bohužel praxe 
většiny konvenčních systémů.

Vždy, když se svými studenty diskutuji o modernizaci poplacho-
vých a zabezpečovacích systémů, povzdechnu si, že od dob pana 
Alberta Popa a pana Edwina Holmese se v zásadě v této oblasti nic 
zásadního nezměnilo. Ano vím, máme sběrnicové systémy, dokon-
ce (bohužel) bezdrátové systémy, máme celou řadu nových typů 
detektorů (problematicky použitelných), ale princip je v podstatě 
stále tentýž. Až v několika posledních letech se objevují dva faktory, 
které zavádí v této oblasti něco principiálně nového. Prvním z nich 
je implementace struktury IoT do systému PZTS, druhým z nich 
pak virtuální realita (VR). A právě tento druhý přístup je podstatou 
následujícího článku, kde je popsán velice úspěšný produkt zalo-
žený mimo jiné i právě na této vlastnosti. Jsem velice rád, že proto 
jsem mohl předat slovo kolegům ze společnosti Tacticaware, aby 
představili svůj systém.

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.

Foto: Kamila Vendula Muziková - Inpos
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Další informace:
• Interaktivní webové stránky produktu: Řada DOMERA® 6000
• Webinář: Kamery Dallmeier DOMERA® – „Pravděpodobně 
nejuniverzálnější kamery na světě“: Funkce, výhody, ukázka
• Video: Nové kamery DOMERA® – Beyond the Image 

Autor: společnost Dallmeier
Jedinečná kombinace analytické umělé inteligence, tříosého 
motoricky ovládaného polohování a infračerveného/bílého světla 
vně krytu

S kamerami řady „DOMERA® 6000“ představuje společnost 
Dallmeier zcela novou generaci Dome-kamer. Kamera s mnoha 
talenty poskytuje špičkové výsledky analýzy videa i za těch 
nejnáročnějších světelných podmínek. To je podpořeno Edge-
analýzou založenou na umělé inteligenci a snímáním obrazu 
pomocí nejnovější generace snímačů s rozlišením čtyři a osm 
megapixelů. Modulární kryt a montážní systém kamer DOMERA® 
teoreticky nabízí více než 300 možných kombinací a je použitelný 
pro většinu vnitřního i venkovního uplatnění. Rychlou instalaci 
a přizpůsobení změněnému prostředí zajišťuje kryt „Dallmeier 
RPoD“ s dálkově motoricky ovládaným polohováním objektivu 
ve třech osách, tzn. funkcí PTRZ (Pan Tilt Roll Zoom – otáčení 
a naklánění kamery, otáčení obrazu a přibližování a oddalování). 
K osvětlení je použit vůbec první kroužek LED s infračerveným a 
bílým světlem umístěný vně krytu. Systém tak eliminuje problémy 
s osvětlením, jimiž trpí tradiční dome-kamery. Kamery DOMERA® 
jsou tak jediné kamery na trhu, které nabízejí všechny tyto výhody 
v jediném výrobku.

Odvážné tvrzení v prémiovém segmentu
Zejména v případě vysokých nároků na kvalitu obrazu, zabezpečení 
a analytický výkon mají koncoví zákazníci a montážní společnosti 
často problém najít v široké nabídce kamer to správné řešení, které 
by odpovídalo jejich požadavkům: Jak dobrá je kvalita obrazu a 
analytika? Jak snadné nebo obtížné je kameru nastavit a jak obtížné 
je následně upravit úhly pohledu nebo části obrazu? Existují nějaké 
problémy s osvětlením, např. kvůli škrábancům na kopuli nebo 
odrazům od stěn? A konečně, stále důležitější jsou otázky týkající 
se všech aspektů kvality, trvanlivosti a samozřejmě kybernetické 
bezpečnosti i ochrany soukromí. S novou řadou kamer DOMERA® 
6000 Dallmeier odvážně tvrdí, že má na tyto požadavky správné 
odpovědi.

Edge-analýza s umělou inteligencí pro širokou škálu 
analytických aplikací
Kamery DOMERA® jsou vybaveny vysoce výkonným SoC 
(systémem na čipu), a mohou tak provádět nejnovější generaci 
Edge-analýzy založené na umělé inteligenci. Spolehlivá detekce 
a klasifikace objektů, jako jsou osoby nebo vozidla, tak umožňují 
celou řadu základních analýz, jako je počítání osob, detekce 
podezřelé činnosti či detekce narušení oblasti. Uživatelé si z nich 
pak mohou prostřednictvím webového uživatelského rozhraní 
zobrazit mnoho možných analytických aplikací pro své konkrétní 
požadavky pomocí různých parametrů. Aktivací relé a podporou 
standardních protokolů, jako je MQTT, je možné automaticky 
spouštět různé související akce, např. aktivaci osvětlení nebo 
poplašných systémů třetích stran. 
Volitelný reproduktor navíc umožňuje manuální nebo automatickou 
zvukovou komunikaci. Pravidelné aktualizace slouží k tomu, 
aby neuronové sítě byly vždy aktuální a procházely neustálým 
tréninkem. Odborníci společnosti Dallmeier také na požádání 
vyvinou nebo vycvičí neuronové sítě podle specifických požadavků 

zákazníka.

Nejvyšší kvalita obrazu a rychlé webové nastavení
Řada 6000 nabízí vysokou kvalitu obrazu s rozlišením čtyři nebo 
osm megapixelů, funkci HDR a extrémní citlivost na světlo, a 
proto jsou kamery ideální pro použití v interiéru i exteriéru za 
ztížených světelných podmínek. Další zajímavostí je zcela nový 
adaptivní systém infračerveného a bílého světla, pro který již 
byla podána přihláška pro zapsání průmyslového vzoru. Zde 
je osvětlení integrováno do kroužku krytu, což znamená, že je 
namontováno mimo kopuli. Tato výjimečná konstrukce zaručuje 
dlouhou životnost, protože eliminuje problémy spojené s běžnými 
infračervenými kopulovitými kamerami, u nichž drobné škrábance 
na kopuli způsobují rušivé odrazy. Díky tomu, že je adaptivní, 
minimalizuje také vlivy, jako je odraz od stěn.

Motorem poháněné polohování ve třech osách pomocí „dálkově 
polohované kopule“ společnosti Dallmeier – zkráceně RPoD – 
šetří čas při nastavování. Její funkce PTRZ (Pan Tilt Roll Zoom) 
umožňuje uživatelům nastavit výřez obrazu a snímanou oblast a 
později je dokonce změnit odkudkoli prostřednictvím webového 
rozhraní. Otáčení o 90 stupňů pro režim snímání koridorů tak lze 
nastavit během chvilky. Počáteční konfigurace a nastavení kamery 
probíhá v prohlížeči a nevyžaduje žádný další software.

Více než 300 variant s pouhými 18 součástmi
Zvláště užitečná funkce pro montážní společnosti: Teoreticky lze 
komponenty DOMERA® kombinovat a vytvořit tak více než 300 
různých výrobků. To umožňuje důmyslný modulární systém, 
který se skládá z celkem 18 komponentů: čtyř modelů základny 
kamery, různých přísvitových kroužků a několika variant krytů a 
montáže. Podpora profilů ONVIF S a T navíc znamená, že kamery 
lze integrovat do jakéhokoli systému pro správu videa (VMS). 
Proto lze 90 % všech typických použití videa realizovat snadno a 
s maximální kvalitou a bezpečností – s minimálním zaškolením a 
nízkými nároky na skladování na straně montážní společnosti. Za 
tento inovativní systém již řada DOMERA® získala ocenění Red 
Dot Design Award 2022. 

„Při vývoji řady DOMERA® 6000 byla od samého počátku 
hlavní perspektiva zákazníků. Koncovým zákazníkům nabízíme 
maximální kvalitu obrazu a díky analýze s podporou využití umělé 
inteligence i uživatelskou výhodu, která dalece přesahuje pouhé 
video funkce,“ říká Dieter Dallmeier, zakladatel a generální ředitel 
společnosti Dallmeier electronic. „Montážní společnost je zase 
schopna nabídnout svému koncovému zákazníkovi skutečnou 
přidanou hodnotu – s minimálními náklady na konfiguraci, 
instalaci a nastavení. V kombinaci s kvalitou, kterou jsme známí, 
a tomu odpovídajícím nízkým zatížením v rámci podpory se i v 
této oblasti nabízejí vynikající komerční možnosti pro montážní 
společnosti.“

V úterý 26. dubna 2022 v 16.30 hodin středoevropského času 
uspořádala společnost Dallmeier webinář, na kterém se koncoví 
zákazníci, partneři a montážní společnosti dozvěděli více informací 
o výhodách a viděli živou ukázkou nové řady kamer.

Společnost Dallmeier představuje kamery DOMERA®, 
„pravděpodobně nejuniverzálnější řadu kamer na světě“

 „Dallmeier_Domera_Red_Dot“
Dálkově motoricky ovládané polohování 
ve třech osách, přísvitový kroužek s 
infračerveným a bílým světlem mimo 
kryt a Edge-analýza založená na umělé 
inteligenci: Kamery DOMERA® jsou 
jediné kamery na trhu, které nabízejí 
všechny tyto výhody v jediném výrobku.

 „Dallmeier_Domera_Combinations“
S více než 300 možnými kombinacemi je modulární kryt a montážní 
systém DOMERA® použitelný pro téměř všechna vnitřní i venkovní 
uplatnění.

 „Dallmeier_Domera_Pressebild_AI_Loitering“
Příklad „detekce podezřelého chování“: Díky Edge-analýze založené 
na umělé inteligenci mohou uživatelé kamer řady DOMERA® 
využít mnoho aplikací pro analýzu videa.

 „Dallmeier_Domera_Pressebild_AI_People_Counting“
Příklad „počítání osob“: Díky Edge-analýze založené na umělé 
inteligenci mohou uživatelé kamer řady DOMERA® využít mnoho 
aplikací pro analýzu videa.
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Jediná infračervená dome-kamera s rozlišením 4K - včetně:

 ▪ Edge-analýzy založené na AI
 ▪ Vzdáleného polohování ve třech osách
 ▪ Více než 300 variant výrobků
 ▪ LED kroužku s dvojitou maticí (infračervené/bílé světlo)
 ▪ Volitelného integrovaného reproduktoru
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27 kamer a AI stačí na 80 000 metrů čtverečních
Společnost Container Terminal Herne ušetří ročně 60 
000 eur na provozních nákladech za fyzickou ostrahu

Container Terminal Herne (CTH) je příkladným podnikem z 
Porúří. Na ploše téměř 80 000 metrů čtverečních se zde distribuuje 
zboží z celého světa do cílových destinací. Předchozí bezpečnostní 
strategie s ostrahou již nepřinášela společnosti CTH požadované 
výsledky a nepřispívala ke zlepšení bezpečnosti práce a obchodních 
procesů. Společnost CTH se proto rozhodla pro video a softwarové 
řešení založené na umělé inteligenci od výrobce Dallmeier z 
Regensburgu. Systém, který zavedla firma Dallmeier Systems 
GmbH se sídlem v Gladbecku, ušetří společnosti CTH více než 60 
000 eur ročně na provozních nákladech.

Z hlediska bezpečnosti jsou v kontejnerové logistice důležité 
zejména dvě oblasti: Na jedné straně ochrana dočasně uskladněného 
zboží před krádeží a poškozením a sledování událostí pro rychlou 
a bezkonfliktní likvidaci škod. Na druhou stranu je pro logistiky 
nezbytné, aby byli schopni průběžně odhalovat nebezpečné situace 
a porozumět jim. Společnost tak může spolehlivě a předvídatelně 
řešit incidenty a optimalizovat bezpečnost práce a provozu. Pro 
splnění těchto úkolů pověřila společnost CTH instalační firmu 
„Dallmeier Systems“ v Gladbecku instalací inteligentního a 
perspektivního videoinformačního řešení.

Koordinace všech profesí na jednom místě
Po startovním signálu museli odborníci ze společnosti Dallmeier 
Systems nejprve zajistit průchodnost trasy. Za tímto účelem 
společnost pověřila místní firmu čištěním potrubí. Kromě toho 
se na propojení trasy se stávajícími instalačními stožáry podílela 
stavební firma, rovněž z regionu. Po dokončení těchto prací začali 
pracovníci společnosti Dallmeier Systems zapojovat montážní 
místa a nastavovat serverovou infrastrukturu. Poté mohli kamery 
namontovat a uvést do provozu. Na základě tohoto systému nastavili 
analýzu kamer a otestovali funkčnost v testovací fázi. Všechny 
instalace, stavební práce a přejímací zkoušky byly provedeny v úzké 
spolupráci se společností CTH.

Náklady způsobují pouze relevantní alarmy
Použitý systém se skládá z 16 multifokálních senzorových 
systémů Panomera®, jedné kamery PTZ, deseti kamer s jedním 
senzorem, tří záznamových systémů IPS 10 000 a softwaru AI 
„SEDOR® AI Professional“ od výrobce videotechniky Dallmeier 
z Regensburgu. Rozhodujícím faktorem pro efektivitu řešení je 
kombinace kamerového a záznamového systému s analytickým 
softwarem založeným na umělé inteligenci. Analýza umělé 
inteligence (AI) ověřuje události a incidenty předem, a tím snižuje 
na minimum počet falešných poplachů, např. způsobených zvířaty, 
povětrnostními podmínkami nebo světelnými odrazy. To výrazně 
snižuje náklady na detekci a ověřování ve srovnání s běžnými 
řešeními, jako je například použití strážní služby.

Detekce“ podle normy DIN EN 62676-4 chrání nejen 
majetek 
V areálu CTH se překládají velké kontejnery ze železnice na 

nákladní automobily. Vzhledem k používání velkých vozidel 
a jeřábů vždy hrozí nebezpečí pro zaměstnance, materiál a 
zboží. Aby se zabránilo nehodám, může nyní CTH pomocí 
kamerového systému zpětně analyzovat nebezpečné situace a v 
budoucnu jim předcházet. Pokud dojde k nehodě, slouží záznamy 
k objasnění a zajištění důkazů. Použitá multifokální senzorová 
technologie Panomera® kombinuje patentovaným postupem až 
osm kamerových čoček s různou ohniskovou vzdáleností v jedné 
optické jednotce a umožňuje dosáhnout vysokého minimálního 
rozlišení (hustoty pixelů) alespoň 125 px/m („rozpoznání“ podle 
normy DIN EN 62676-4) na celé ploše a všech cílových oblastech 
areálu. Tím je zajištěno, že detaily jsou všude rozpoznatelné a že 
CTH může v případě potřeby spolehlivě použít záznamy u soudu.

Umělá inteligence klasifikuje, člověk ověřuje a jedná
AI předává poplachové zprávy externímu NSL (středisku tísňového 
volání a servisu). Pokud v určitý den nebo čas vstoupí do objektu 
osoba, která nevypnula systém pomocí klíčového systému, 
kamerový bezpečnostní systém automaticky vyhodnotí poplachy, 
odešle je v reálném čase do NSL, které následně podnikne potřebné 
kroky k vyřešení situace. V prvním kroku osloví pracovník NSL 
osobu prostřednictvím systému veřejného rozhlasu, který rovněž 
instalovala společnost Dallmeier Systems. Pokud osoba ani poté 
neopustí prostor, bude upozorněna policie.

Výhody přesvědčují také závodní radu, která byla 
zapojena od počátku
„Se systémem nastaveným společností Dallmeier Systems 
jsme velmi spokojeni. Kromě lepší ochrany proti krádežím a 
neoprávněnému vniknutí díky kombinaci umělé inteligence a 
videotechniky využíváme zejména vysoce kvalitní videozáznamy 
pro zvýšení bezpečnosti práce,“ říká Thorsten Kinhöfer, jednatel 
společnosti CTH. „Závodní rada byla samozřejmě do celého 
procesu projektu zapojena od samého počátku. Vzhledem k tomu, 
že jde o zabezpečení areálu a jeho ochranu před vandalismem a 
krádežemi, a zejména o bezpečnost zaměstnanců, měli jsme zde 
plnou podporu.“

Úspory v infrastruktuře a provozu
„Přesvědčila nás také spolupráce s pobočkou Dallmeier Systems v 
Gladbecku. Díky blízkosti výrobce byl celý projekt – od projektování 
přes koordinaci všech zúčastněných společností až po spolupráci 
s NSL – koordinován hladce a bez komplikací,“ říká Thorsten 
Kinhöfer. „Kromě obrovského zlepšení bezpečnosti a významného 
přínosu ke zlepšení bezpečnosti práce a procesů je obzvláště 
působivá také obchodní bilance: Vzhledem ke zvláštní povaze 
multifokální senzorové technologie si vystačíme s nesrovnatelně 
malým počtem kamerových systémů – s odpovídajícím pozitivním 
dopadem na infrastrukturu a celkové náklady na vlastnictví. 
Umělá inteligence snižuje vynaložené prostředky, a tím i náklady 
na NSL na minimum. Celkově očekáváme úsporu 60 000 eur ročně 
ve srovnání s předchozím řešením – s výrazně lepšími výsledky a 
dalším přínosem, který tu předtím nebyl.“

 Případová studie
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Další informace:
• Případová studie Video
• Dallmeier Řešení pro logistiku
• Dallmeier Kamery Panomera®

O společnosti Dallmeier
Společnost Dallmeier je jediným výrobcem bezpečnostní 
videotechnologie, který veškeré komponenty vyvíjí a vyrábí v 
Německu – od kamery, ukládání obrazu a přenosu obrazu přes 
inteligentní videoanalýzu až po individuálně upravený management-
systém. „Quality made by Dallmeier, made in Germany!“

Společnost Dallmeier má více než 35letou zkušenost v technologii 
přenosu, záznamu a zpracování obrazu a je uznávána po celém 
světě jako průkopník a novátor v oblasti řešení CCTV/IP. Při vývoji 
inteligentního softwaru a výrobě vysoce kvalitní záznamové a 
kamerové technologie využívá hlubokých vědomostí. To společnosti 
Dallmeier umožňuje nabízet nejen samostatné systémy, ale i 
komplexní síťová řešení a velké projekty s komponenty, které jsou 
dokonale vzájemně zkoordinované. Firma se od začátku zaměřuje 
na vlastní inovativní vývoj, maximální kvalitu a spolehlivost.

Dallmeier neustále dává trhu svými nově vyvinutými produkty 
a mimořádnými inovacemi rozhodující podněty: Například 
první digitální videorekordér na světě, který před více než 25 
lety odstartoval éru digitálního záznamu v celém odvětví video 
bezpečnosti, vyrobila právě společnost Dallmeier. Podobně 
průkopnickým způsobem zahájilo novou éru v oboru uvedení 
patentovaného multifokálního senzorového systému Panomera®, 
který otevírá zcela nové možnosti zabezpečení majetkových 
hodnot, optimalizace obchodních procesů a veřejné bezpečnosti. 
To a rozsáhlé zkušenosti v oblasti CCTV a IP umožnily 
společnosti nejvyšší pozici na mezinárodním trhu digitálních 
videomonitorovacích systémů.

foto: zdroj Dallmeier

Kdo kupuje levně, 
kupuje dvakrát - i v oblasti videotechniky

Rentabilita se rovná poměru výnosu k vynaloženým Rentabilita se rovná poměru výnosu k vynaloženým 
prostředkům prostředkům 
Trh s bezpečnostními videotechnologiemi se neustále mění. V 
současné době se odvětví zaměřuje na přidanou hodnotu nad rámec 
pouhého snímání obrazu. Patří sem techniky analýzy založené 
na počítačovém vidění, které uživatelům umožňují optimalizovat 
bezpečnostní otázky i obchodní procesy. Videotechnologie se také 
v logistice stále více vyvíjí z nákladového faktoru na „business 
enabler“, tj. faktor umožňující úspěšnou obchodní činnost a nové 
generátory příjmů, jako je výpočet objemu jako služba. S tím se 
do popředí zájmu dostávají i celkové náklady na provoz systému. 
Proto je dobré, aby každá společnost sledovala „celkové náklady 
na vlastnictví“ (TCO) a nenechala se rozptylovat zdánlivě nízkou 
cenou jednotlivých komponent.

„Celkové náklady na vlastnictví (TCO)“ – a „kamerový“ 
efekt rozsahu
Ať už v soukromém životě nebo v sektoru B2B – tato zásada platí 
všude: To, že je výrobek levný, nemusí nutně znamenat, že je jeho 
používání hospodárné. Analýza „celkových nákladů na vlastnictví“ 
pomáhá zvážit životní cyklus celého řešení video zabezpečení 
se všemi souvisejícími náklady, včetně nákladů na projektování, 
výstavbu a provoz všech zapojených komponent. Mnoho uživatelů 
pak s překvapením zjistí, že počet potřebných kamer má vliv nejen 
na čisté pořizovací náklady na jednotlivé komponenty, ale také na 
celou řadu následných nákladů.
 
Základní optický problém zvyšuje náklady
Každé řešení video bezpečnosti je jiné. Například při monitorování 
vnitřních prostor logistické haly – zejména pokud se mají realizovat 
analytické funkce, jako je sledování zásilek – vznikají zcela jiné 
požadavky než při monitorování cílové oblasti. Přes množství 
možností se však stále znovu objevují stejné požadavky: Je třeba 
monitorovat plochy nebo úseky, a to v závislosti na aplikaci s 
určitým rozlišením, které nesmí být pod limitem. Tato hustota 
rozlišení je definována v celosvětově platné normě DIN EN 62676-
4. Například k identifikaci neznámých osob je zapotřebí 250 pixelů 
na metr (px/m), zatímco ke klasifikaci objektů, jako jsou osoby 
nebo vozidla, obvykle stačí např. 62,5 px/m. 

Cenný zdroj „rozlišení“
Otočné kamery (PTZ), megapixelové kamery a také kamery s 
více senzory zde čelí výzvě: Megapixelové kamery a kamery s 
více senzory obvykle nenabízejí při přiblížení dostatečně vysoké 
rozlišení detailů (pro plnohodnotné využití dle trestního práva) ve 
středních a zadních oblastech obrazu – nebo musí být namontovány 
v neekonomicky vysokém počtu. U systémů PTZ ztrácí operátor 
přehled o scenérii, protože se obvykle soustředí na jeden výsek 
obrazu. Kromě toho jsou PTZ kamery užitečné pouze při „živém“ 
pozorování.

„Smetí dovnitř – smetí ven“
Problém je podobný i u analytických aplikací: Vzhledem k tomu, 
že megapixelové nebo multisenzorové systémy ztrácejí obrovské 
rozlišení v hloubce, je výsledkem jakékoli analýzy extrémně 
různorodá kvalita dat pro různé oblasti cílového prostoru. Na 

druhou stranu systémy PTZ nejsou z definice vhodné pro analýzu, 
protože jsou neustále v pohybu a stále snímají měnící se části 
cílového prostoru. Podle zásady zpracování dat „Garbage In – 
Garbage Out“ (smetí dovnitř, smetí ven) je analýza obrazu tak 
dobrá, jak kvalitní jsou vstupní data. Aby bylo možné provést 
vypovídající videoanalýzu, je základním kritériem stejně vysoké 
minimální rozlišení v celém cílovém prostoru, které lze v ideálním 
případě přesně definovat již ve fázi projektování a individuálně 
přizpůsobit dané aplikaci.

Méně kamer znamená nižší náklady 
Multifokální senzorové systémy (MFS) jako první řeší optické 
dilema klesajícího rozlišení s hloubkou nebo vzdáleností tím, že 
kombinují více senzorů s objektivy s různou ohniskovou vzdáleností 
a umožňují tak zobrazit s vysokým rozlišením celý cílový prostor, 
včetně vzdálenějších obrazových oblastí. To znamená, že minimální 
počet kamerových systémů zajišťuje minimální požadovanou 
hustotu rozlišení v celém rozsahu, a to i na velkých plochách 
nebo velkých vzdálenostech. Technologie MFS tak vytváří základ 
pro cílené monitorování nebo pozorování a spolehlivé výsledky 
analýzy. Například 8 800 metrů čtverečních prostranství u Kolínské 
katedrály je snímáno pouze osmi kamerovými systémy v rozlišení, 
které lze použít u soudu. Podobná situace je i ve venkovních 
prostorách logistických společností.

V závislosti na aplikaci může jediný multifokální senzorový systém 
nahradit až 24 jednotlivých kamer. Menší počet systémů také 
znamená méně rozsáhlou infrastrukturu, jako jsou kabely a stožáry, 
méně času potřebného na instalaci nebo výkopové práce. Další 
úspora nákladů vyplývá ze skutečnosti, že pro video-pozorování 
je zapotřebí mnohem méně obrazovek. Za předpokladu obvyklých 
hodnot – jeden dobře vyškolený operátor pro maximálně šest 
až osm obrazovek najednou – je zřetelně vidět potenciál úspory 
provozních nákladů nebo výrazně zlepšenou kvalitu monitorování. 
Díky mnohem lepšímu celkovému přehledu, který poskytuje 
multifokální senzorová technologie, může bezpečnostní technik 
snadno sám sledovat i ty největší souvislosti. Kromě nákladů na 
infrastrukturu a personál má počet kamer samozřejmě vliv i na 
řadu dalších nákladových položek, jako je podpora a údržba.

Vše závisí na správném softwaru
O ekonomické efektivitě bezpečnostního kamerového systému však 
nerozhoduje pouze výše nákladů na pořízení a údržbu hardwaru. 
Významný podíl na tom má i základní software. Zde pomáhají 
modulární systémy a přístupy na platformách, kdy si zákazník musí 
licencovat pouze ty komponenty, které skutečně potřebuje, ale které 
jsou natolik otevřené a rozšiřitelné, že je lze při změně požadavků 
odpovídajícím způsobem doplňovat. Moduly řešení pro konkrétní 
odvětví optimalizují využití příslušné softwarové platformy. 
Možnosti v logistice sahají od automatického měření balíků bez 
prodlení přes zabránění falešným poplachům v cílové oblasti díky 
klasifikaci objektů na bázi umělé inteligence až po mnoho dalších 
možností analýzy, jako je počítání osob, vozidel a parkovacích míst 
nebo detekce narušení, překročení linie či potulování, a samozřejmě 
systémy, které dokáží korelovat videosnímky s procesy skenování, a 
tím výrazně zlepšit sledování a vyhledávání balíků. Dobré systémy 

 „Thorsten Kinhöfer”
Thorsten Kinhöfer, bývalý rozhodčí FIFA 
a jednatel CTH

 „kontejner CTH”
Kromě ochrany dočasně uskladněného 
zboží se kontejnerová logistika zabývá 
především bezpečností práce a procesů

 „Panomera CTH“
K pokrytí 80 000 m2 s kvalitou 
rozlišení „Detekce“ je zapotřebí 
pouze 16 systémů Panomera® a 
několik kamer s jedním senzorem
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mají také další prvky, jako jsou mapy s „aktivními objekty“ nebo také funkce pro efektivní zpracování shromážděných dat, například 
pro efektivní likvidaci škod. Kromě toho jsou často užitečná rozhraní ke všem důležitým systémům pro zabezpečení a automatizaci 
budov, jako jsou kontroly přístupu, požární systémy nebo systémy poplašných zařízení proti vloupání. Modulární videosystémy řízení 
tak bez ohledu na aplikaci podporují hospodárný provoz bezpečnostních technologií.

Ochrana údajů jako faktor ekonomické efektivity? 
Ochrana a zabezpečení dat jsou zásadním faktorem ekonomické efektivity – a to nejen bezpečnostních kamerových systémů. Sankce 
za porušení GDPR jsou nyní přísné, nemluvě o nákladech v důsledku ztráty dat a průmyslové špionáže. Stejně jako každý jiný síťový 
systém jsou i moderní bezpečnostní videosystémy potenciálními branami útoků a musí být odpovídajícím způsobem chráněny. Proto je 
vhodné, aby osoby s rozhodovací pravomocí vzaly v úvahu zásady „ochrany soukromí a bezpečnosti již od návrhu“ zakotvené v GDPR. 
V neposlední řadě zde jistě může hrát roli země původu a výroby výrobce – ať už jde o náhodně či záměrně konstruovaná „zadní vrátka“, 
transparentní zajištění kvality, hloubku vývoje a výroby nebo zamezení politickým vlivům. V této souvislosti může označení „Made in 
Germany“ nebo alespoň „Made in Europe“ opět nabýt na významu.

Závěrem: „Kdo kupuje levně, kupuje dvakrát!“
Ačkoli se alternativní technologie, jako jsou multifokální senzorové systémy, mohou při rozdělení na jednotlivé systémy zdát zpočátku 
poněkud dražší, lze je nasadit s často výrazně nižšími náklady na infrastrukturu a provoz a pomáhají svým uživatelům lépe dosahovat 
bezpečnostních a obchodních cílů. I na trhu s videodohledem se vyplatí místo položení známé otázky na cenu kamery výrobci nebo 
instalační firmě provést matematické výpočty a především neztratit ze zřetele, jakého cíle chcete vlastně dosáhnout. Protože i v 
odvětví video bezpečnosti platí: „Kdo kupuje levně, kupuje dvakrát!“. Nebo z ekonomického hlediska: Výsledek nebo výstup dělený 
vynaloženými prostředky nebo cenou určuje rentabilitu systému.

 „TCO_Grafik_EN_CMYK“
Použití správné technologie snižuje celkové náklady na vlastnictví.

„Panomera_Effekt_Pixel_EN“
Na rozdíl od megapixelových kamer poskytují multifokální senzorové systémy konzistentní minimální hustotu rozlišení – a to i na 
velkých plochách a velkých vzdálenostech.

 „Logistik_Panomera__Demo_04_DE_200828-1_1“nebo / a Logistik_Panomera__Demo_04_DE_200828-1_2
S vhodnou technologií lze rozsáhle pokrýt venkovní plochy s velmi malým počtem systémů a v rozlišení potřebném například pro 
úspěšnou likvidaci škod. 
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foto: zdroj Dallmeier

Autoři: Daniel Jesenský a Hynek Medřický, Spectrasol

Světlo dopadající do očí má velký vliv na náš momentální i 
dlouhodobý stav. Ovlivňuje kvalitu spánku, zdraví, fyzický výkon 
i psychickou odolnost. Je-li správné, pomáhá. V opačném případě 
nám dokáže i škodit. 

Životní rytmus se už od nepaměti odvíjí od střídání dne a noci. Za 
denního světla jsme připraveni na aktivitu a výkon, za tmy naopak 
odpočíváme během spánku. Tato vazba mezi denním světlem a 
noční tmou však bývá u mnoha lidí narušena. Výjimkou nejsou jak 
pracovníci v bezpečnostních, ochranných a záchranných sborech, 
tak ani v komerčních organizacích. Během výkonu práce lidé běžně 
pobývají v prostorách s nevhodným osvětlením nebo jsou dokonce 
nuceni při nočních směnách i v noci bdít. Pod špatným osvětlením 
v podobě nekvalitních zářivek či LED svítidel se zhoršují naše 
kognitivní schopnosti, klesá celková výkonnost a zhoršuje se naše 
fyzické a psychické zdraví. Proto je nutné se snažit nepříznivým 
dopadům špatného světla předcházet a zmírňovat je. Výrazně k 
tomu může pomoci aplikace bio-optimalizovaného osvětlení, které 
se svým spektrálním složením a dalšími vlastnostmi maximálně 
přibližuje přirozenému dennímu světlu, na které je fyziologie 
člověka uzpůsobena. 

Bdělost, odolnost, výkon a náladu podporuje ve světle přes den 
modrá spektrální složka 

U fungování lidského těla je nutné si uvědomit, že náš denní 
(cirkadiální) rytmus je od pradávna přirozeně synchronizován 
slunečním zářením. Během dne na nás svítí slunce vyrovnaným 
spektrem s obsahem všech vlnových délek viditelného spektra, 
tj. všech barev. Zastoupení modré a zelené složky je pro nás 
signálem, že je den, tedy čas na aktivitu. Takové světlo v těle 
mimo jiné aktivuje produkci hormonu serotoninu, který pomáhá 
k plné bdělosti a soustředění, zrychluje naše reakce, zvyšuje 
výkonnost, rychlost a kvalitu ukládání do krátkodobé paměti i 
její vyvolávání. Významně také ovlivňuje naše emoční naladění 
a odolnost ve vypjatých situacích. Serotonin zároveň podmiňuje 
kvalitu produkcie melatoninu, důležitého hormonu vznikajícího v 
epifýze pouze v noci a výhradně za tmy. Ten má v organismu řadu 
klíčových funkcí, např.  
působí jako „vyslanec“ centrálních hodin, který startuje ve všech 
tkáních a orgánech regeneraci a reparaci buněk, napomáhá usínání, 
zlepšuje kvalitu spánku a tím přispívá ke kvalitě kognitivních 
funkcí, působí jako antioxidant, zbavuje tělo nebezpečných volných 
radikálů a má protizánětlivé a protinádorové účinky.

Právě v souvislosti se správnou tvorbou a funkcemi zmíněných 
hormonů v těle lidé, kteří pracují, učí se, nebo podávají jakýkoli 
duševní, nebo fyzický výkon za denního světla či při umělém 
osvětlení podobajícímu se dennímu světlu od slunce, dosahují 
lepších výsledků a také jsou odolnější vůči stresu. Naopak tam, kde 
se pracuje pod nekvalitním osvětlením, výkonnost i nálada klesá. 

Pro sbory a organizace, které potřebují výkonné, odolné a 
vyrovnané pracovníky a kolektivy, pak kvalita a vlastnosti osvětlení 
skýtají enormní potenciál. Pokud do prostor neproudí dostatek 
denního světla, řešením může být, krom například světlovodných 
systémů, speciální osvětlení. Jedná se o bio-optimalizované zdroje 
světla, které svými vlastnostmi a plynoucí biologickou účinností 
dokáží napodobovat a nahrazovat přirozené denní světlo.

Pro-kognitivním osvětlením je možné napodobit přirozené 
světelné podmínky

V pro-kognitivním osvětlení jsou stejně jako v denním světle 
rovnoměrně zastoupeny všechny barvy i vlnové délky, a především 
obsahuje oproti jiným běžným umělým světelným zdrojům zvýšený 
podíl stimulující modré a azurové složky. Zároveň je světlo z těchto 
zdrojů distribuováno v prostoru dokonale rovnoměrně. Díky tomu 
nepůsobí nepřirozeným dojmem, poskytuje nejvyšší vizuální 
komfort a disponuje téměř shodnou biologickou účinností slunce. 

Srovnání spektrálního složení a biologické (plná křivka) a vizuální 
(čárkovaná křivka) účinnosti denního světla, zářivky, běžné bílé 
LED a bio-optimalizovaného prokognitivního LED osvětlení, 
zdroj: Lenka Maierová,  ČVUT UCEEB

Technicko-bezpečnostní téma
Pro-kognitivní osvětlení zvyšuje psychický i fyzický výkon a odolnost, zlepšuje zdraví 

a pomáhá ve stresových situacích. 

foto: zdroj spectrasol

 „Logistik_Panomera__Demo_04_DE_200828-1_4“ nebo / a „měření objemu“ nebo / a „Detail_Vermessung“
Pod klíčovým slovem „Řízení procesů na základě obrazu“ lze shrnout četné možnosti použití v interní oblasti logistiky. Od 360° přehledu 
po automatické měření objemu. Také zde často platí: „Méně někdy znamená více“.
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Oproti pro-kognitivnímu osvětlení jsou klasické zářivky či běžné 
LEDky dennímu slunečnímu světlu vzdálené. Nemají vyrovnané 
spektrum ani optimální vlnové délky a lidé se pod nimi častěji cítí 
unavení a jsou méně bdělí. Také mají negativní vliv na jejich celkové 
zdraví a vitalitu. Naopak kvalitní světelné podmínky podle mnoha 
studií a výzkumů pozitivně ovlivňují produktivitu, potěšení z práce, 
celkovou náladu a vztahy v kolektivech. 

Také v lokálních experimentech společnosti Spectrasol, 
Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a 
Národního ústavu duševního zdraví se prokázal pozitivní vliv pro-
kognitivního osvětlení například ve školním prostředí. Při srovnání 
pro-kognitivního a standardního osvětlením v podobě klasických 
zářivek a běžných LED svítidel, se ukázalo, že pod pro-kognitivním 
světlem dosahují studenti výrazně lepšího prospěchu a výsledků 
v psychologických testech. Zlepšila se také jejich krátkodobá 
paměť, psychická odolnost a emocionální naladění. Naopak 
se snížila celková nemocnost a pozdní příchody. Ke zlepšení 
kognitivních schopností, aktivity i celkového naladění došlo také 
při experimentální instalaci v domově seniorů a dalších provozech. 

V neposlední řadě dokáže bio-optimalizované osvětlení zlepšit 
podmínky pracujících na směny. Noční směny představují pro 
člověka enormní a nepřirozenou zátěž. Světovou zdravotnickou 
organizací WHO byly dokonce zařazeny mezi potenciální 
karcinogeny. Snížená kvalita spánku a chronický spánkový dluh, 
tzv. sociální jet leg mnohdy stojí za vyšší četností chyb, nižší 
soustředěností i slabší schopností zvládat emoční vypětí a stress. 
Expozice vhodným osvětlením může přispět ke zlepšení světelné 
hygieny a ve svém důsledku pomoci také k lepšímu zvládání 
krizových situací. 

Kvality osvětlení jsou jedním ze základních kamenů při vytváření 
podnětného a komfortního pracovního prostředí vzhledem k 
jeho přímému dopadu na náš výkon, zdraví a vitalitu. Také pro 
organizace v sektoru ochrany a bezpečnosti dnes skýtá díky 
moderním technologiím výrazný potenciál pro zlepšení svých 
činností a plynoucích výsledků.

foto: zdroj spectrasol

Český klub má svůj odznak
Podmínky pro získání odznaku DETEKTIVA a jeho užívání:
Český klub bezpečnostních služeb z.s. (dále jen ČKBS) je 
autorizovaným živnostenským společenstvem pro obor: SLUŽBY 
SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ. 
Z důvodů zlepšení kvality poskytovaných služeb v oboru a podpory 
podnikání členů ČKBS rozhodlo prezidium o zavedení systému 
registrace detektivů. 
Registrace je určena výhradně pro členy ČKBS a jejich zaměstnance. 
Registrovaným detektivem se může stát: 
•fyzická osoba, která je držitelem koncesní listiny Služby 
soukromých detektivů 
•člen statutárního orgánu právnické osoby, která má v předmětu 
činnosti „Služby soukromých detektivů“ 
•zaměstnanec člena ČKBS (fyzická osoba v pracovněprávním nebo 
obdobném pracovním vztahu), který pro zaměstnavatele vykonává 
činnost soukromého 
detektiva a má pro tuto činnost požadovanou kvalifikaci 
Odznak soukromého detektiva tvoří: 
•Kovový odznak s unikátním 5 místným identifikačním číslem 
•Kožené pouzdro ve 2 variantách: vyklápěcí nebo dokladové 
•Průkaz k odznaku s platností vždy pro daný kalendářní rok, ve 
kterém je průkaz vydán 
•Registrace do detektivní sekce je zveřejněna na stránkách ČKBS 
Odznak Detektiv si můžete objednat na adrese: tajemnik@ckbs.cz 
Při objednávce je zapotřebí doložit koncesi (formou přílohy). 

Podmínky pro získání odznaku SECURITY a jeho užívání
Český klub bezpečnostních služeb z.s. (dále jen ČKBS) je 
autorizovaným živnostenským společenstvem v oboru ostraha 
majetku a osob. Ve snaze o zlepšování kvality 
poskytovaných služeb v oboru security a podpory podnikání 
členů ČKBS, rozhodlo prezidium o zavedení systému registrace 
poskytovatelů security služeb. 
Registrace je určena výhradně pro členy ČKBS a jejich zaměstnance. 
Security registraci může získat: 
•Fyzická osoba, která je držitelem koncesní listiny Ostraha majetku 
a osob nebo koncesní listiny Poskytování technických služeb k 
ochraně majetku a osob 
•Člen statutárního orgánu právnické osoby, která má v předmětu 
činnosti Ostrahu majetku a osob nebo Poskytování technických 
služeb k ochraně majetku a osob 
•Zaměstnanec člena ČKBS (fyzická osoba v pracovněprávním 
vztahu), který pro zaměstnavatele vykonává security služby a má 
pro tyto činnosti potřebnou kvalifikaci 
Odznak SECURITY tvoří: 
•Kovový odznak s unikátním 5 místným identifikačním číslem 
•Kožené pouzdro ve 2 variantách: vyklápěcí nebo dokladové 
•Průkaz k odznaku s platností vždy pro daný kalendářní rok, ve 
kterém je průkaz vydán 
•Registrace držitelů odznaku do security sekce zveřejněné na 
stránkách ČKBS 
Odznak SECURITY je možno objednat na adrese: tajemnik@ckbs.
cz
Při objednávce je vždy zapotřebí doložit příslušné koncesní listiny 
žadatele, případně právnické osoby, kde vykonává žadatel funkci 
statutárního orgánu, případně 
při pracovněprávním vztahu potvrzení zaměstnavatele o splnění 
požadované kvalifikace (formou přílohy). 

Novinky v oblasti bezpečnosti a ostatní, fejetony
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 Bůh bydlí v Čechách…nosí sandály a uniformu SBS
Autor: PhDr. Mgr. Michal Bavšenkov, viceprezident ČKBS & člen 
dozorčí rady IFMA  

no dobře, tak sandály, možná už nenosí, ale určitě tu v naší krásné 
zemi žije. Máme pro to důkaz!
Nemyslíme ani Karla Gotta ani Elvise, ale skutečného boha. Takový 
ten chlápek, co všechno stvořil a občas někde způsobí potopu, 
hodí kámen, nechá syna změnit vodu ve víno nebo se projít po 
vodě, povstat z mrtvých – prostě klasika. A ne, nebojte Friedrich 
Nietzsche neměl pravdu, když roku 1883 pravil „Bůh je mrtev!“, na 
to oponujeme „není, ale má dobrý smysl pro humor“. 

Většina naší kultury je stále křesťanskou, možná nechodíme 
do kostela a vlastně moc nevěříme. A to je chyba – někdo věří v 
kruhy v obilí, někdo v UFO nebo správný výpočet HDP, ale lidé 
přestávají věřit v zázraky jako takové, a přitom je jich svět komerční 
bezpečnosti plný. 
Stačí se podívat kolem sebe, stačí nahlédnout za závěs a spatříme 
svět netušených úžasných zázraků všude kolem nás. A tak se 
rozhlížíme, necháme padnout oponu a s úžasem a rozšířenými 
zorničkami a obzory, hledíme na boží dílo a vidíme zázraky, které 
patří snad do dalšího Novějšího zákona. 

Ale pojďme dál, buďme svými vlastními proroky, a aj spatřeme 
hořící keř či spíše šanon a slyšme zázrak desatera Novějšího zákona 
SBS:  

1. samoživitelku pracující v ostraze za menší než minimální mzdu, 
co přesto uživí rodinu
2. klient vybírající si nejlevnější službu, přestože ví, že nebude 
funkční
3. firmy co uživí pět kilo brambor za hodinu práce svého člověka
4. mystické zmizení 80 000 zaměstnanců ze státních statistik
5. 30 let pokusů o zákon o SBS, a přesto nepohasínající víru v něj
6. obor bez jednotného cechu, kde přesto přežívá tisíce firem 
7. firmy, které čerpají stovky milionů na dotacích, a přesto jsou 
chudé
8. bezpečnostní služby co jsou nebezpečné
9. zadávací řízení, kde podmínky nezávisí na reálně kvalitě služby, 
a přesto je nikdo neřeší
10. společnosti, co zvládnou zvyšování minimálních mezd, přestože 
nemají možnost zvednout soutěžní cenu

Máme tedy jasný důkaz boha – jen on takové zázraky dokáže…s 
pokorou žmouláme v ruce čapku, klečíme v prachu země, ve 
který se jednou obrátíme a říkáme si, jak je ten bůh dokonalý a 
přemýšlíme, zda si neskočit na zpověď nebo si aspoň nenechat 
vykropit auto svěcenou vodou. 
 
Citátem od Nietzsche jsme začali a citátem Ericha Leitenbergera z 
roku 1944, skončíme: 
„Už Nietzsche tvrdil, že ‚Bůh je mrtev‘. Po určité době se ale ukázalo, 
že je mrtev Nietzsche a Bůh žije.“  Přesto, a právě proto doufáme, že 
doba zázraků pro nás jednou skončí. Bůh s námi. 

Náš člen ČKBS a současně doktorand fakulty 
Prešovské univerzity obdržel prestižní ocenění 
Manažer roku ČR
Doktorand fakulty Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M. 
bol Českou manažérskou asociáciou v kategórii zahraničných 
manažérov ocenený titulom Manažér roka. Súťaž Českej 
manažérskej asociácie Manažér roka sa udeľuje už 28 rokov. 
Asociácia vyhľadáva a oceňuje najlepšie manažérske osobnosti, 
podnikateľov a lídrov v Českej republike.

Foto: Fakulta managementu, ekonomiku a obchodu Prešovské univerzity 
[28.1.2022]
Informace o ocenění našeho člena ČKBS vč. fotografie byla použita z tohoto 
zdroje: https://www.studujmanazment.sk/aktuality-oznamy/doktorand-
fakulty-manazer-roku-vladislav-stanko.php, [cit. 28.1.2022]

Odborná konference Bezpečnostní hrozby, 
prevence a veřejný pořádek 
Dne 5. dubna 2022 se na MV ČR uskutečnila odborná konference 
na téma „Bezpečnostní hrozby, prevence a veřejný pořádek“, kterou 
pořádala firma INPOS SECURITY v čele s naší viceprezidentkou 
Mgr. Kamilou Vendulou Vávrovou Muzikovou, LL.M. a ve 
spolupráci s dalším našim viceprezidentem docentem Martinem 
Hrinkem a odborem prevence kriminality MV ČR pod záštitou 
1. náměstka ministra vnitra JUDr. Jiřího Nováčka. Děkujeme 
jim za šíření dobrého jména ČKBS, jelikož konference řešila 
aktuální témata zejm. diváckého násilí, auditů, kriminogenních 
faktorů a spolupráce státního sektoru se soukromým. Konference 
naplnila očekávání a doslova zaplnila velký sál v budově MV ČR 
Centrotex v Praze. Na konferenci vystoupili uznávaní odborníci 
z praxe a konferenci osobně zahájil ředitel OPK MV ČR JUDr. 
Michal Barbořík, přítomni byli i vzácní hosté mj. senátor MUDr. 
Tomáš Fiala, krajský policejní ředitel jihočeského kraje gen. 
Luděk Procházka, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia 
ČR plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí Odboru krizového řízení a 
vnitřní bezpečnosti FNO Mgr. Daniel Naivert a jeho kolega Mgr. 
David Taichmann, Mgr. Milan Fara, zástupci městských policií 
Praha Chýně a Plzeň, starostové, bezpečnostní manažeři, krizoví 
manažeři, úředníci úřadů i akademičtí pracovníci. 

Foto: Kamila Muziková

Foto: Kamila Muziková
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Český klub bezpečnostních služeb z.s. 
si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

„JE A BUDE BEZPEČNO?“ 
4. října 2022 

10:00 – 16:00 hod. 

Vysoka škola CEVRO Institut, z.ú., Jungmannova 28/17, 110 00 
Praha 1 

 
 

Program: 
• Bezpečnostní situace v EU a ČR 
• Bezpečnost na sítích, kyberkriminalita 
• Bezpečnostní architektura, technika a technologie 
• Hybridní hrozby, extremismus a rizika terorismu 
• Ochrana měkkých cílů 
• Ochrana obyvatelstva 
• Reakce složek IZS na případy aktivního střelce a další mimořádné události a 

bezpečnostní hrozby 
• Role SBS v bezpečnostním prostředí 
• a další … 

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi a budeme rádi, pokud o konferenci budete informovat 
i další odborníky, pro které by program mohl být užitečný a přínosný. Informace o 
konferenci bude zveřejněná v odborném časopise ČKBS a Akademie bezpečnosti 

„BEZPEČNOST A VĚDA“. 
 
 

Vstupné: 1.500 Kč vč. DPH / 1 osoba  

Vstupné pro člena ČKBS a studenty VSCI: zdarma 

Přihlásit se můžete na webu ČKBS nebo na e-mail adrese: tajemnik@ckbs.cz 
 
 

Konference se koná pod záštitou: Ing. Jaroslava Salivara - člena správní rady VSCI 
a ředitele Centra bezpečnostních studií CEVRO Institut a dále Ing. Zdeňka Nytry - 

senátora Parlamentu ČR a předsedy senátorského klubu ODS a TOP09.  
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Orlické vraždy ve vzpomínkách rodiny vyšetřovatele

autor: Kamila Vendula Muziková

Divoký západ, divoký východ, divoký západ východu i tak se 
dnes z hlediska kriminality označuje jedno z velmi složitých a 
brutálních období naší polistopadové éry - devadesátky. Po pádu 
železné opony bylo vše tak nějak bez pravidel a kontroly a teprve se 
hledaly hranice přijatelného. Zločiny do té doby měly jinou povahu 
a především byly omezené na hranice Československa. S tím, jak se 
otevřely hranice a lidem dala do ruky svoboda, čekala i novou zemi 
velká zkouška s vypořádáním se s těžkými zločiny, které do té doby 
kriminalisté u nás jednoduše nepoznali. 
Symboly devadesátkového zločinu jsou korupce, vydírání, drogy, 
výpalné, potemnělé kluby, prostituce, nájemné vraždy i mafie a to 
především z východních zemí. Kriminalita se jako úderem blesku 
začala masivně šířit a už nešlo jen o drobné kapsáře nebo politické 
vězně. Důvodem mohla být i rozsáhlá amnestie vyhlášená 1. ledna 
1990, kdy bylo jen na území Česka propuštěno 23 tisíc vězňů a mezi 
nimi i řada odsouzených vrahů. 
S tím vším musela tehdy policie a bezpečnostní složky pracovat. 
Navíc ve chvíli, kdy se počty policistů dlouho neměnily a 
nezvyšovaly. Policisté se museli učit poznávat nový zločin a hlavně 
se potýkat s obrovskou brutalitou činů a jejich vykonavatelů. Podle 
dat policie i vyprávění kriminalistů například vražd najednou 
skokově přibylo. Zatímco v roce 1989 jich bylo podle dat Policie 
ČR 126, tak například v roce 1998 až 313. Nájemné vraždy se staly 
běžným koloritem tehdejší doby a kriminalisté se museli učit tyto 
velmi složité zločiny řešit. Připomeňme si ty, u kterých se jim to 
podařilo. Všichni jistě máme v paměti orlické vraždy, případ 
Ivana Roubala a usedlosti Pohádka, známe také Berdychův gang či 
trestnou činnost Radovana Krejčíře. Výraznou postavou tehdejší 
doby byl i kontroverzní podnikatel, majitel Discolandu Sylvie v 
Praze a za vraždu své ženy odsouzený Ivan Jonák a blíže připomínat 
jistě nemusíme ani případ Jiřího Kajínka. To vše navíc doprovázely 
ruskojazyčná mafie a albánské, dagestánské či čečenské skupiny 
kriminálníků. Výjimkou nebyly ani brutální vraždy přímo na 
veřejnosti. 
Zastavme se zřejmě u nejproslulejšího sériového vraždění té 
doby - orlických vražd, které se staly předlohou i pro úspěšný film 
Sametoví vrazi. Kauza je považována za jednu z nejbrutálnějších v 
historii české kriminalistiky. 
Šlo o roky 1991 až 1993, kdy tzv. orlický gang sériových vrahů 
zavraždil pět lidí. Někdy se hovoří i o šesté oběti, kterou sice 
zavraždil člen gangu Ludvík Černý, ale přímá souvislost s kauzou 
se neprokázala. Čtyři muži a jedna žena chladnokrevně plánovali 
vraždy za účelem zisku. Veřejnost má vraždy spojené především 
s tím, že vrazi některé své oběti naporcovali do sudů a shodili 
do orlické přehrady. Například první oběť byla na dně přehrady 
nalezena pouze omotaná pletivem, ta poslední naopak v přehradě 
neskončila vůbec. Více se o jednotlivých obětech informujeme v 
závěru textu. 
První sud vytáhli kriminalisté z Orlíku 14. července 1995. To, co ale 
předcházelo úspěšnému rozpletení celého případu si většina z nás 
dokáže jen těžko představit. Měla jsem to štěstí i smůlu zároveň, 
že jedním z kriminalistů, kteří případ tehdy vyšetřovali, byl můj 
tatínek - vrchní komisař kriminálky hl. m. Prahy JUDr. Miroslav 

Kriminální okénko

foto: Muzeum Policie ČR

foto: Muzeum Policie ČR

Vávra. Dnes jsem na něj za jeho práci a nasazení nesmírně pyšná, 
ale pro celou rodinu to tehdy nebylo vůbec snadné období. Pokusím 
se vám průběh vyšetřování zprostředkovat prostřednictvím mých 
střípků vzpomínek, které jsem si z vyprávění s tátou uchovala. 
Dodnes vzpomínám na dlouhé večery, kdy mi o své práci vyprávěl. 
Tehdy jsem nemohla, dnes už ale o tom, jaké zákulisí vyšetřování 
bylo, mluvit můžu. 
Rozkrývání spletitého příběhu zabralo tátovi a jeho kolegům roky 
a především ze začátku šlo často o šťastnou náhodu v tom, že se k 
vyšetřovatelům dostala nějaká drobná indicie, se kterou mohli dále 
pracovat. Představme si asi miliardu různých střípků, kdy víte, že 
někdy někdo něco řekl nebo že jste před pár měsíci viděli fotku auta, 
pamatujete si SPZ atd. Vybavuji si, že první větší úlomky informací, 
to se bavíme cca o roce 1992, byly spojené s podivnými vraždami ve 
východních a severních Čechách a následně v Praze. Pokud si dobře 
vzpomínám, jedna z prvních informací přišla z věznice z Teplic. 
Často se stávalo, že si třeba vězni chtěli zkrátit čas za mřížemi, a tak 
si “najednou” vzpomněli na něco, co se v minulosti stalo. Táta a jeho 
kolegové s těmito informace začali pracovat a postupně je slepovat. 
Tajně byl ustanoven speciální tým, ještě při Federální kriminální 
ústředně, a členy tohoto týmu byli policisté z policejního prezidia, 
policisté ze Severočeského a Jihočeského kraje a Prahy. Sbírání 
podnětů a důkazů trvalo téměř dva roky, a i přesto nebyla skládačka 
celá. Po dvou letech bylo bohužel zřejmé, že není možné se dobrat 
jasných výsledků, a tak se začalo vlastně znovu od začátku.
Veškeré stopy směřovaly z krajů do Prahy, a proto celá kauza padla 
právě na pražskou kriminálku. Jak říkával můj táta: pachatel z Prahy 
pochází, nebo do Prahy míří. A i v tomto případě se to potvrdilo. 
Praha prostě dřív nebo později velké ryby vždy zlákala. V hlavním 
městě byl utvořen menší tým, který začal znovu a od začátku 
skládal opět celou mozaiku jednotlivých indicií. Velmi významně 
k celému šetření přispěli tátovi kolegové Jan Štoček a František 
Havlovič. Byla to skutečně mravenčí práce, ale měla výsledek, a tým 
došel k závěru, že přesně a jasně ví, o co v jednotlivých kauzách 
šlo, kdo za vraždami stojí, a do příběhu začaly zapadat i delší dobu 
pohřešované osoby. 
Celý tým kolem táty se začal připravovat na akci. Vzpomínám si, 
jak mi vyprávěl, že se zkoumaly pohyby vozidel podle najetých 
kilometrů a tipovaly se trasy a oblasti, kde by se mohly mrtvoly 
pohřešovaných nalézat. Přišel čas posunout se dál a získat pro akci 
posvěcení od nejvyšších, a tak zástupci týmu vyrazili za nejvyššími 
na Policejní prezidium České republiky a výsledky své práce 
přednesli. Už tehdy logicky padla zmínka i o sudech a mrtvolách 
v nich. 
“Když jsme informovali nejvyšší šarže, že na dně přehrady jsou s 
největší pravděpodobností oběti v sudech, koukali na nás někteří 
z nich jako na spadlé z višně, jestli prý moc nečteme detektivky. 
Od policejního prezidia jsme dostali 10 dnů na konkrétní výsledky,”  
popsal Miroslav Vávra, jak vyšetřování v letech 1994 a 1995 
pokračovalo.
Orlická přehrada je obrovská, a tak bylo především důležité 
vytipovat, kde začít a kde je nejlepší přístup a možnost přijet a sud 
s mrtvolou do vody hodit. Pamatuju si, jak táta vyprávěl, že sami 
zkoušeli házet sudy do vody a sledovali, kam se potopí. Dokonce 
se musela upustit přehrada a najít v té době někoho, kdo bude 
mít zkušenosti s takto rozsáhlým pátráním, nebylo vůbec snadné. 
Uvědomme si, že na některých místech byla hloubka i 90 metrů. 
O pomoc byl požádán i Interpol a osloveni byli například vojenští 
a policejní potápěči z Německa, ale když viděli obrovskou plochu, 
hloubku, kam se standardně potápěči nepotápějí, kvetoucí vodu, 
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minimální viditelnost a další potencionální komplikace, nešli do 
toho. 
Situace našla řešení až ve chvíli, kdy se kriminalisté propojili s 
Václavem Poštou, který byl tehdy ředitelem na Hlavní báňské 
záchranné stanici v Ostravě. O šest nebo osm metrů se upustila 
přehrada a kvůli bezpečnosti potápěčů se zajistil i vrtulník. V 
pohotovosti byli i lékaři v plzeňské nemocnici. Uvědomme si, že 
celá akce musela navíc proběhnout v maximálním utajení před 
veřejností a probíhala v podstatě téměř nonstop. Byly to doby, 
kdy táta třeba 14 dnů v kuse v podstatě nebyl doma, vždy se přijel 
jen rychle převléct, najíst a zase odjel. Celý tým spal v policejních 
ubytovnách, ve dne se hledalo, v noci se nad prací debatovalo, a tak 
to šlo i několik dnů v kuse. 
Pro hledání sudů byla během léta 1995 vytipována dvě místa - 
Žďákovský most a hráz přehrady. Akce tak oficiálně odstartovala 
a bylo jen otázkou času, kdy něco prosákne na veřejnost. Přeci jen 
nad přehradou létal vrtulník, bylo tam několik policistů, potápěčů 
a to po nějaké době začalo přitahovat pozornost. Místní občané si 
samozřejmě museli všimnout, že se něco děje, a všichni se ptali. 
Logicky se nedalo vyhnout ani zájmu médií. Myslím, že se jim 
tehdy namluvilo něco o hygieně nebo kvalitě vody. Vymýšlely se 
různé historky jen proto, aby se věc nedostala ven. Uvědomme si, 
že vrazi byli v té době na svobodě a pokud by se k nim jen zmínka 
o pátrání dostala, byl by konec. 
První ponory začaly u přehrady. Práce byla pro potápěče extrémně 
náročná a nebezpečná. Po celou dobu byli ve spojení s lékařem na 
hladině, který neustále sledoval jejich tep a srdeční činnost. Vždy 
byl v záloze druhý kompletně oblečený potápěč, přichystaný a ležel 
na hladině, kdyby se dole něco stalo. Byly i skutečně krušné chvíle. 
Třeba když se jeden z potápěčů dole zaklínil a několik dlouhých 
minut jsme nevěděli, co se děje. Na dně přehrady byly totiž doslova 
hromady železa - kolečka, lešení, vejtřaska. I to byl důvod, proč 
byl problém použít sonary. Po třech dnech jsme se od přehrady 
přesunuli ke Žďákovskému mostu, vytvořili sektory a náročná 
práce pokračovala.
Dodnes mi v paměti zůstává věta šéfa Báňské záchranné služby 
Václava Pošty, který se při svém příjezdu ptal, jak práce probíhají, 
a táta mu řekl, že se kluci opravdu snaží. “Na snahu seru, ta není 
koksovatelná,” pronesl tehdy. Táta tato slova později občas používal 
i v běžném životě, když jsme se třeba se sestrou zmínily, že se fakt 
snažíme. Nevím, co přesně svým chlapům tehdy Pošta řekl, ale 
myslím, že hned druhý den se našel první sud s mrtvolou. 
Pamatuji si to přesně, bylo to 14. července 1995, protože ségra 
měla tehdy oslavu sedmnáctých narozenin. Táta nebyl doma a bylo 
jasné, že oslavu nestihne. Měl totiž zrovna jiný úkol - vyzvednou 
první sud ze dna orlické přehrady. Sudy se za speciálních podmínek 
převezly na pitevnu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
a nejhrůznější zjištění kriminalistů se potvrdila. Postupně je začali 
otevírat a zajišťovat důkazy brutálních činů, o kterých do té doby 
sice představu měli, ale realita předčila jejich nejhorší očekávání. 
Tím ale jejich práce neskončila, přišla další fáze a neméně náročná 
- všechny aktéry pochytat, vyslechnout a sestavit důkazy tak, aby o 
jejich vině nebylo pochyb. Bylo třeba opět jasně určit kdo a co bude 
mít ve své gesci. Taková akce musí mít jasný řád a postup. 
“Museli jsme zatknout všechny najednou. Zádrhel se objevil u 
jednoho z pachatelů Karla Kopáče, který se ve svém domě v Rudné 
u Prahy chtěl zastřelit. Jednání s ním bylo nesmírně složité a trvalo 
několik hodin, od autonehody byl navíc upoután na invalidní 
vozík. Absolutně nechtěl odevzdat zbraň a chtěl mluvit se svou 
přítelkyní a konkrétní osobou, která případ šetří. K dalšímu 
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vývoji celé kauzy bylo nesmírně podstatné, aby Kopáč zůstal 
naživu. Velkou komplikací v celé věci byla medializace případu, 
kdy pachatelé mohli sledovat, jak vyšetřování probíhá a jak jsou v 
něm oni sami prezentováni. Rozdělili jsme si úkoly. Kolega Josef 
Doucha s Kopáčem vyjednával a já musel zajistit, aby média celou 
akci nezhatila. Chápal jsem, že informace jsou třeba a veřejnost si je 
žádá, ale jsou situace, kdy je opravdu nezbytné počkat. Dokonce mě 
tehdy jeden novinář nazval hrubiánem. Věřím, že později pochopil, 
že to opravdu jinak nešlo,” popisoval mi tehdy táta finále celého 
vyšetřování. 
Několikaletá práce skončila 7. listopadu 1997, když pražský vrchní 
soud vynesl rozsudky. I to je pro naši rodinu symbolické datum, 
kdy slaví narozeniny moje maminka. Až mě z toho občas mrazí… 
S doživotním trestem tehdy odešel hlavní vykonavatel vražd Ludvík 
Černý, který během celého soudního líčení svou vinu popíral 
a dokonce při jednom přelíčení řekl, že na Orlíku nikdy nebyl a 
Žďákovský most nezná. Dokonce ani z jeho okolí ho nikdo nikdy 
nepodezříval a jeho žena tomu, že se podílel na zabití pěti lidí, snad 
neuvěřila nikdy. Trest 25 let dostal Vladimír Kuna jakož přímý 
účastník dvou vražd. Za mozek celé skupiny byl označen Karel 
Kopáč, který odešel s trestem odnětí svobody na 21 let. Ke své vině 
se zcela doznal a prohlásil, že lituje všeho, co udělal. Za spoluúčast 
byli pak odsouzeni Petr Chodounský (14 let) a Irena Maierová (10 
let). 
Jedna věc je, jak celou práci prožíval táta a druhá, jak jsme ji vnímaly 
my dcery a naše máma. Jako rodina policisty a detektiva jsme byly 
všechny tři zvyklé, že když je velký případ, tak jde vše ostatní 
stranou. Nejde jednoduše odjet během skládání všech důkazů na 
dovolenou, jít na třídní schůzky ani naplánovat společnou oslavu. 
Během vyšetřování orlických vražd to platilo dvojnásob. Táta 
zkrátka ve finále případu, v posledních dvou až třech měsících, 
nebyl doma téměř vůbec. Vždy se jen na chvíli zastavil, převlékl, 
vzal další oblečení, najedl se a jel zpátky do práce. I přesto, že jsme 
to prostředí tehdy už trochu znaly, sama jsem byla už několik let u 
policie, tak jsme cítily, že to je něco úplně jiného než dříve. Musím 
na tomto místě říct, že si nesmírně vážím mamky, která vždy pevně 
za tátou stála, celou situaci velmi dobře chápala a nikdy směrem k 
němu neřekla nic v takovém tom duchu, že stále není doma. Táta 
nám vždy později všechno vynahradil a čas na rodinu si našel. A 
nutno říct, že už jsme nebyly malé děti, ale mladé holky, které samy 
měly trochu jiné myšlenky a učily se, jak být dospělé. Měli jsme 
prostě jako rodina trochu jiný režim a do jisté míry to bylo vlastně 
i vzrušující a dobrodružné. Často nám pak příběhy vyprávěl a i 
díky nim jsem se tak nějak naučila vnímat bezpečnost světa kolem 
sebe jinak. Ne náhodou v současnosti v jeho odkazu pokračuji a 
bezpečnost je mým denním chlebem. 
Kdo byli orličtí vrazi?
Mozek celého gangu tvořil Karel Kopáč (3. června 1960 – 15. dubna 
2004), kterému se přezdívalo Karlos. Ke všemu se zcela doznal a jeho 
výpověď výrazně přispěla k usvědčení ostatních členů celé skupiny. 
Byl vyučený frézař, pracoval jako noční hlídač, osobní strážce nebo 
vyhazovač v luxusních pražských podnicích. Jeho hlavním zájmem 
a koníčkem byly bojové sporty. Pravidelně navštěvoval posilovnu 
Tyran v Praze Podolí, kde byl jeho trenérem karate velitel URNY 
(Útvar rychlého nasazení). Kopáč na krátko k URNĚ i nastoupil 
a dokonce patřil k nejlepším. Po třech měsících ale odešel a jako 
důvod uvedl malý plat a nízkou úroveň výcviku. V kontaktu se 
členy ale zůstal a s jedním z nich, Michalem Tylšem, se dokonce 
zapojil do trestné činnosti nedovoleného ozbrojování. Kopáč měl 7. 
ledna 1994 společně s dalším členem orlického gangu Vladimírem 
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Kunou autonehodu, která ho upoutala na invalidní vozík, a od té 
doby zůstal v ústraní. Odsouzen byl na 21 let odnětí svobody. 15. 
dubna 2004 spáchal ve věznici v Kuřimi sebevraždu oběšením na 
tkaničce od pyžama. 
Druhým členem gangu byl Ludvík Černý (25. května 1965), jehož 
policie označila za přímého vykonavatele vražd. Byl nejzákeřnějším 
a nejbrutálnějším členem gangu orlických vražd. Odsouzen byl 
na doživotí a trest si dnes odpykává již pod změněným jménem 
Ludvík Zámečník. Původní profesí byl zedník. V 90. letech se ale 
stal ikonou pražského veksláckého prostředí. I on byl návštěvníkem 
posilovny Tyran. Na oběti útočil zcela zákeřně a nečekaně, čímž 
občas zaskočil i ostatní členy gangu. Měl přezdívku pacient, kterou 
dostal po zastřelení jedné z obětí, kdy po činu měl podle výslechů 
vyskočit, zakmitat nohama a vykřiknout „To jsem ale čtverák”. Jeho 
druhá přezdívka mimísek pramenila z jeho roztomilého obličeje, 
čímž doslova klamal okolí. V době zatčení pracoval jako řidič 
Mercedes-Benz Bohemia Praha a vozil VIP klienty, vzorně se staral 
o svou ženu Marii a syna. Po jeho zatčení jeho okolí nechtělo věřit, 
že se jedná o brutálního vraha. Černý se nikdy nepřiznal a vždy 
tvrdil, že to na něj policie ušila a že šlo o spiknutí od jeho kompliců. 
Několikrát požádal o podmínečné propuštění, ale soud mu nikdy 
nevyhověl, naposledy v roce 2017. 
Dalším členem gangu byl Vladimír Kuna (21. června 1964). Ten 
se s Kopáčem znal od dětství a pojilo je společné přátelství. Před 
revolucí pracoval jako údržbář, bydlel nedaleko Kopáče v Rudné u 
Prahy a byl to právě Kuna, který přišel s nápadem ukládat mrtvoly 
do sudů. I on byl častým návštěvníkem posilovny Tyran, kde se 
kromě členů orlického gangu scházeli i jiní později trestaní. Kunovi 
byl trest nakonec o sedm let zkrácen a na svobodu se dostal v roce 
2013. 
Za spoluúčast na vraždách dostala 10 let i Irena Maierová (25. 
července 1962), která byla sestrou Karla Kopáče, a právě její 
manžel se stal jednou z obětí. Údajně měla být milenkou Petra 
Chodomského, který za spoluúčast při orlických vraždách dostal 
dokonce 14 let. Zajímavostí je i to, že, kromě společných styků 
z posilovny, postupně vyšlo najevo, že některé osoby spojené s 
orlickými vraždami tehdy bydlely v domě v Kurzově ulici na Praze 
5. Byla to právě manželka vraha Ludvíka Černého, která zde v bytě 
ukrývala Jiřího Kajínka, když utekl z Mírova. A v domě zřejmě 
bydlela i žena Petra Chodomského. I ta měla napomáhat Kajínkovi 
ve chvíli, kdy ho přišla zatknout policie, snahou přeříznout 
policistům lano při slaňování do bytu.

Kdo byly oběti a jak byly zabity? 
První obětí byl bohatý podnikatel Aleš Katovský. Karel Kopáč mu 
dělal osobního bodyguarda a během doby, co pro něj pracoval, si 
získal jeho důvěru. 5. dubna 1991 odjel Kopáč společně s Katovským 
do Rudné u Prahy, kde již čekal jako zájemce o valuty Ludvík Černý. 
Černý ale prohlásil, že s sebou nemá dostatek hotovosti a požádal o 
odvoz. Katovský souhlasil a požádal Kopáče a všichni tři společně 
nasedli do auta. Během cesty následně střelil Černý Katovského 
přímo do hlavy. Katovský navíc řídil dané vozidlo, které se v té 
chvíli tak stalo zcela neovladatelným. Oba poté Katovského zabalili 
do pletiva a odjeli na Žďákovský most, kde ho shodili do Orlíku. 
Touto vraždou si měli přijít na 800 tisíc korun. V Orlíku bylo tělo 
Katovského nalezeno 28. září 1995. 
Druhou obětí byl jugoslávec Leorento Lipoveci, který chtěl koupit 
zbraň. Celý obchod se odehrál ve sklepě domu Vladimíra Kuny v 
Rudné. Černý střelil Lipoveciho nečekaně do hlavy ve chvíli, kdy 
se díval do kufru se zbraněmi. Právě při této vraždě získal Černý 
přezdívku pacient. Všichni tři si měli vraždou přijít na 30 tisíc 
korun. Mrtvolu nacpali do sudu, zasypali ji louhem, zalili vodou 
a následně zavařili. Sud naložili na avii a odjeli ke Žďákovskému 
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mostu a stejně jako Katovského, tak i tento sud shodili do Orlíku. 
Ludvík Černý následně nějaký čas nosil Lipoveciho zlatý řetízek. S 
vozidlem jugoslávce poté Kopáč, Černý a Kuna odjeli do Německa 
a zaparkovali ho před hypermarketem a odjeli domů. Sud s tělem 
Lipoveciho, jenž zemřel 9. ledna 1992, byl první, který byl vytažen 
ze dna Orlické přehrady, a to 14. července 1995. 
Třetí obětí se stal starožitník Vlastimil Hodr, kterého Ludvík Černý 
zastřelil 23. března 1992 ranou do hlavy sám za bílého dne poblíž 
benzinové pumpy. Muže okradl o zlaté pečetě, které měl u sebe. 
Společně s Kunou a Kopáčem následně tělo museli rozřezat, neboť 
Hodr byl robustní postavy a do sudu by se jinak nevešel. Rozřezané 
tělo nacpali do sudu a tentokrát zalili pouze vodou, aby jako v 
případě louhu nedošlo k chemické reakci. Sud s tělem Vlastimila 
Hodra byl z Orlíku vytažen 20. září 1995. 
Čtvrtá oběť byla matkou Vladimíra Kuny - třiapadesátiletá Anna 
Medková, která vlastnila rodinný dům v Mnichovicích u Prahy, 
kde provozovala sadomasochistický salon. Ludvík Černý Medkové 
poslal 7. února 1992 balíček se směsí semtexu, triolu a šroubů, když 
ho Medková otevřela, došlo k explozi, dům vyhořel a Medková byla 
velmi těžce zraněna. S výsledkem nebyl Kuna absolutně spokojený 
a chtěl matku v nemocnici udusit polštářem. Ta však pět dní po 
výbuchu v nemocnici zemřela. Motivem byly opět peníze. Kuna 
měl rodinný dům po smrti matky zdědit. Její vraždou získal 1,6 
milionu korun. Polovinu dostal Kuna a druhou polovinu jeho bratr, 
kterého vzápětí orlický gang ale o peníze lstí připravil. 
I pátá oběť je s vrahy rodinně spřízněna. Byl jí Jaroslav Meier - 
švagr Karla Kopáče a manžel Ireny Maierové. Kopáč si chtěl pořídit 
erotický klub a k tomu potřeboval úvěr. Požádal Meiera o ručení a 
zástavu jeho domu. Meier však odmítl, což se mu stalo osudným. 
Ludvík Černý ho zastřelil 7. června 1993 v jeho domku v Rudné u 
Prahy čtyřmi ranami ze samopalu. 
Šestá oběť se mezi orlické oběti běžně nepočítá, jelikož měla být 
spáchána Ludvíkem Černým bez vědomí ostatních členů gangu. 
Jednalo se o jugoslávského překupníka Afrima Kryezia, který byl 
zavražděn 1. června 1993. Černý si na Kryezia přezdívaného Frenkie 
počkal na rohu domu v centru Liberce a když se jeho vozidlo BMW 
přiblížilo, usmrtil ho 9 výstřely ze samopalu Škorpión. Černý 
střílel přes igelitovou tašku, aby na místě činu nezůstala žádná z 
vystřelených nábojnic. Nábojnice se poté našly na schodišti, kudy 
z místa činu Černý odcházel. Za vraždu Kryezia dostal Černý 200 
tisíc korun a šlo tedy o plánovanou vraždu na objednávku. 

Článek o orlických vraždách je prvním ze série věnujícím se kauzám 
90. let. V dalších číslech bychom na tento případ rádi navázali 
připomenutím dalších brutálních vražd, které se zapsaly do historie 
české kriminalistiky. 
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Pojem terorismus je odvozen z latinského slova terrere, což v 
překladu znamená hrozit, působit úzkost, zastrašovat. Význam 
tohoto pojmu se posunul na konci 18. století během Velké 
francouzské revoluce v souvislosti s jakobínskou represí v období tzv. 
vlády teroru (1793-1794), kdy se tak začal označovat způsob vlády 
a zároveň i jedna z forem terorismu – státní terorismus. Vzápětí 
po vzniku tohoto pojmu se objevovaly tendence o jeho přesné 
vymezení. Odborníci se shodují, že snaha o výklad tohoto slova se 
poprvé objevila už v roce 1798 ve slovníku Francouzské akademie. 
Od tohoto okamžiku se velké množství institucí, odborníků a 
různých autorů pokoušelo a stále pokouší o sestavení jednotné 
definice terorismu, avšak zatím bezvýsledně. V současnosti tedy ve 
světě existuje přinejmenším několik stovek definic tohoto pojmu (v 
literatuře je zveřejněno přes 400 definic), od jejichž nejednotnosti 
se odvíjí celá řada politických, právních, bezpečnostních a dalších 
aspektů.  Již v 70. letech 20. století byl terorismus vymezen jako 
nová forma války s odlišným složením hlavních aktérů. V případě 
klasické války jimi jsou státy či koalice, jejich armády a ve stále 
větší míře také jejich obyvatelstvo. Úlohu aktivního subjektu hraje 
především stát. V případě teroristických útoků se ale všechno 
zásadně mění. Stát je vystaven do role napadeného a vydíraného 
objektu. Pasivní roli vnucují teroristé i druhému aktérovi, tedy 
obyvatelstvu – manipulují s jeho veřejným míněním a vyvolávají 
reakce odpovídající zájmům, cílům a představám třetího aktéra, 
kterým jsou právě oni. V okamžiku úderu se tak stávají jediným 
aktivním subjektem. Teroristé útočí s cílem přilákat na sebe 
pozornost, vytvořit atmosféru strachu, destabilizovat stát, jeho 
věrohodnost a autoritu, nebo si vynutit změnu jeho zahraniční 
politiky.  Objektivní stránka terorismu/teroristického činu tvoří, 
obecně řečeno, násilné jednání směřující proti určitým osobám, 
event. Majetku. Některé definice okruh relevantních jednání 
zužují, a to výčtem konkrétních činů považovaných, při splnění 
subjektivních podmínek, za terorismus (Úmluva z roku 1937), 
popř. odkazem na činy obsažené v sektorových smlouvách (rezoluce 
Rady bezpečnosti 1566). Nejčastější začíná být poslední přístup, 
který umožňuje vymezit terorismus opravdu obecně a nelimitovat 
jej na soubor určitého počtu konkrétních činů. První element 
objektivní stránky je spojen s použitím násilí. Ačkoli definice 
samotné obvykle o násilí přímo nemluví, většina odborníků soudí, 
že požadavek na jeho přítomnost je v nich obsažen implicitně a 
lze jej vyčíst z použitých výrazů (útok proti životu a zdraví, úmysl 
způsobit smrt aj.). Odlišný názor zastává malá část autorů, která 
tvrdí, že teroristické akty mohou mít i nenásilnou povahu. Jako 
příklad bývá uváděn tzv. kybernetický terorismus, který spočívá v 
útocích na významné počítačové sítě, jež nemusejí nutně zahrnovat 
přímou destrukci. Neshoda mezi oběma skupinami vyplývá z velké 
části z rozdílného výkladu pojmu „násilný akt“. Zatímco druhá 
skupina pojem redukuje na fyzické útoky, skupina první pod 
něj řadí i činy, jež závažné důsledky na životě, zdraví či majetku 
způsobují nepřímo (např. vyřazení sítě ústící v smrt lidí, kteří jsou 
na ní závislí). Definice zahrnuje oba typy akcí, což bývá vyjádřeno 
tím, že terorismus je způsobením smrti „jakýmkoli prostředky“ 
(Všeobecná úmluva). Element násilí se tak vztahuje k činu jako 
celku, nikoli pouze k jeho přímé realizace. Druhý prvek objektivní 

stránky skutkové podstaty souvisí s povahou přímého cíle. Mezi 
definicemi neexistuje v tomto bodě jednota, neboť část z nich chápe 
jako terorismus jen útoky proti osobám (rezoluce Rady bezpečnosti 
1566, Mezinárodní úmluva), část naopak i útoky směřující proti 
objektům (návrh Všeobecné úmluvy, Společný postoj EU) – zdá se 
ale, že se postupně prosazuje extenzivnější přístup. Nejistota ovšem 
panuje také ohledně toho, o jaké osoby a objekty by se přesně mělo 
jednat. 

Subjektivní stránka terorismu
Subjektivní stránku teroristického činu tvoří úmysl, specifický 
záměr a popř. zvláštní motivace. Všechny definice se shodují na 
tom, že teroristický čin je činem úmyslným a nelze jej spáchat z 
pouhé nedbalosti. Názor je obecně sídlen, byť úzká skupina autorů 
se jej pokouší zpochybnit. Dalším prvkem mens rea je specifický 
záměr, který již v definicích jednotně pojat není. Starší texty mluví 
o „vytvoření stavu hrůzy (state of terror) v myslích některých osob, 
skupin osob nebo veřejností“ (Úmluva z roku 1937). Tato dikce 
ale, vzhledem k vysvětlení pojmu „terorismus“ pomocí pojmu 
„teror“, porozumění nepomáhá. V novějších dokumentech se 
objevuje odkaz na snahu „činem, ať už v důsledku jeho povahy či 
kontextu, zastrašit obyvatelstvo nebo přinutit vládu či mezinárodní 
organizaci, aby uskutečnila nebo se zdržela uskutečnění určitého 
činu“, popř. snahu „vážně destabilizovat nebo rozvrátit základní 
politické, ústavní, ekonomické nebo společenské struktury některé 
země nebo některé mezinárodní organizace“. Zastrašení a donucení 
jsou chápány jako rovnocenné alternativy. 

Cíle terorismu 
Cíle Islámu je již po staletí stejný. Je stanoven v Koránu a nejde o 
nic menšího, než o rozšíření Islámu do celého světa a o konverzi 
veškerého obyvatelstva světa na muslimskou víru. Možná, že v 
posledních desetiletích je tato kategorická povinnost u velké většiny 
normálních, obyčejných muslimů již poněkud zastaralá a tito 
umírnění věřící rozhodně netouží prolévat krev nevěřících nebo 
násilně konvertovat na Islám své nevěřící sousedy. Ale to je v tomto 
případě úplně irelevantní, protože to nejsou tito umírnění, kteří 
organizují teroristické akce, vychovávají sebevražedné mučedníky a 
šíří nenávist k židům, křesťanům a ostatním nevěřícím. A takových 
muslimů, které Západ nazývá teroristy, je v muslimské populaci 
více než dost. Rekrutují se z fanatických věřících, náboženských 
kariéristů, mocenských prospěchářů a často i z obyčejných zločinců. 

Typologie terorismu
Jako sama definice terorismu i jeho rozdělení je značně nesnadné. 
Podle dostupné literatury je možné terorismus dělit na základě 
vývojových stadií, typů (motivace) a forem. 
Z hlediska vývojových stadií je možné terorismus rozdělit do tří 
základních skupin, a to na:
• Národní
• Mezinárodní
• Globální terorismus
Toto rozdělení je založeno na historickém vývoji terorismu v rámci 
působnosti teroristických skupin na daném území a představuje 
jakýsi výchozí bod, od kterého se následně odvíjejí možné typy a 
formy terorismu. 

Ostatní články z oblasti bezpečnosti

Terorismus a platná legislativa v ČR Národní terorismus
Národní terorismus nepřekračuje hranice státu, ve kterém je 
plánován a uskutečňován. Rapoport mluví o třech vlnách této 
podoby terorismu. První vlna národního terorismu je spojována s 
vynucováním změny vnitřní politiky státu. Jako příklad lze uvést 
osmdesátá léta 19. století. v Rusku, kdy si teroristé svými akcemi 
chtěli vynutit zastavení reforem, které měly směřovat k přizpůsobení 
Ruska západním standardům. V tomto případě šlo o tzv. rozlišující 
terorismus (discriminateterrorism) – byli zabíjeni prominenti 
carského režimu. Druhá vlna nastoupila po skončení 1. světové 
války a nesla se ve znamení boje za národní nezávislost a rozbití 
koloniální říše. U této podoby terorismu platí, že z teroristických 
špiček se (ze dne na den) mohou stát vrchní představitelé vlád či 
jiní vysoce postavení političtí funkcionáři. Cílem mezinárodního 
terorismu druhé vlny je velmi často získání autonomie (odtržení 
určité části území od většího státu). Typickými představiteli je 
například IRA, operující v Severním Irsku, či ETA (baskická 
separatistická teroristická organizace) ve Španělsku. 

Mezinárodní terorismus
Dalším vývojovým stadiem terorismu je terorismus mezinárodní 
(přeshraniční), jehož útoky směřují přes státní hranice a zasahují cíle 
v jiném státě. Tento fenomén určitým způsobem, prostřednictvím 
vyvíjení určité formy nátlaku, zasahuje do procesu fungování 
jiného státu (do života jeho občanů). Výsledkem zmíněného 
nátlaku (pokud je účinný) pak bývají nejčastěji politické změny, 
ukončení prosazování zájmů státu aj. Tento vývojový trend 
nastoupil na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století. V 
rámci dosahování cílů mezinárodní povahy „nahrávaly“ teroristům 
především tři významné skutečnosti. Zaprvé to byl velký rozmach 
osobní letecké dopravy, který otevřel prostor pro únosy dopravních 
letadel s velkým počtem osob na palubě, což se ukázalo jako velmi 
mocný nástroj k vydírání politických činitelů dotyčných států. Třetí 
klíčovou skutečností se stala mezinárodní politika. Jako zlomovou 
událost v této souvislosti Rapoport uvádí třetí arabsko-izraelskou 
válku (1967), jinak známou pod názvem šestidenní válka, ve 
které došlo k vojenskému střetnutí Izraele s koalicí arabských 
států (Egypta, Sýrie a Jordánska). Toto střetnutí skončilo drtivou 
porážkou koalice arabských států a ztrátou důvěry arabského lidu 
ve schopnosti armády. Tyto události se staly živou půdou pro 
teroristy, kteří převzali iniciativu ve válce za arabský lid (ke střetům 
však docházelo již od roku 1948) a započali tak „nekonečný příběh“ 
v podobě konfliktu Izrael vs. Palestina. Hlavním uskupením v boji 
proti Izraeli se stala Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). 

Globální terorismus
Vývojovým stadiem terorismu, v němž se v současné době 
nacházíme, je terorismus globální.  Jeho nástup se všeobecně 
datuje od 11. září 2001. Označení tohoto stadia vychází především 
z hlediska původce hrozby – teroristické sítě jsou rozprostřeny po 
celém světě. Významné je i hledisko sledovaných cílů – zasadit co 
nejtěžší ránu těm, kteří jsou hybnou silou procesu globalizace, a 
způsobit velké ztráty na životech. Je nutné říct, že nástup globálního 
terorismu neznamená ukončení aktivit jak mezinárodního, tak 
národního terorismu. Naopak, na některých místech se dokonce 
vzájemně podporují. Příkladem je Čečna, kde vedoucí činitelé 
národního terorismu úzce spolupracují se špičkami globálního 
terorismu (v tomto případě např. s al-Káidou). Čečna se dokonce 
stala jedním z bitevních polí, kde lze získat nejvyšším způsobem 

oceňované zkušenosti a zásluhy. Díky velkému množství kritérií 
není snadné vytvořit univerzální typologické schéma, do kterého 
by bylo možné jednoduše zařadit tu či onu teroristickou skupinu. 
Řehák, Foltin a Stojar uvádí, že typologie zahrnuje klasifikaci 
terorismu na jednotlivé druhy, nejedná se však o formy terorismu, 
protože ty představují použité prostředky při vlastní realizaci 
teroristického činu. Nejrozšířenějším a nejčetnějším typem je 
terorismus náboženský a terorismus politický. Naopak kriminální 
a patologický terorismus je ve společnosti relativně marginálním 
jevem. 

Politický terorismus 
Politický terorismus se vyznačuje především tím, že bezprostřední 
fyzický účinek násilné akce (útoku) je druhořadý, prvořadým cílem 
je prostřednictvím určitého psychického efektu působit na určitý 
okruh lidí a dosahovat tak svých vytyčených politických cílů, popř. 
změn v politice vlády konkrétního státu. Řehák, Foltin a Stojar 
uvádějí, že k realizaci tohoto typu terorismu dochází z kolektivních 
pohnutek a bez hledání přímých materiálních výhod.  

Náboženský terorismus 
Nejmasovějším, nejčetnějším typem terorismu v současné době je 
však terorismus náboženský. Náboženský terorismus je považován 
za hrozbu 21. století. Rozděluje se na dvě část, fundamentalistický 
terorismus a eschatologický terorismus. Fundamentalistický 
terorismus můžeme definovat jako násilnou formu náboženského 
extremismu, usilujícího o prosazení víry do státních struktur. 
Za nejnebezpečnější variantu je povařován fundamentalismus 
islámský, který jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, 
představuje stále větší hrozbu i pro EU, tedy včetně ČR. Pokud 
mluvíme o eschatologickém terorismu, jedná se o terorismus 
zahrnující sekty zastávající apokalyptický názor, že dnešní svět 
je špatný a musí být zničen. Nejznámější teroristickou sektou 
eschatologického terorismu je japonská sekta Óm Šinrikjó. 

Kriminální terorismus
Na existenci tohoto typu terorismu jsou rozdílné názory, neboť 
pokud máme mluvit o terorismu, nikoliv jen o kriminálním činu, 
musí být patrná podmínka charakterizující terorismus, což je 
mnohdy u kriminálního terorismu velmi obtížné. Cílem takových 
skupin není propagace jakési ideologie či postoje, ale realizace 
kriminální činnosti. Ta bývá nejčastěji páchána ze dvou důvodů. 
Prvním je potřeba zajištění finančních prostředků prostřednictvím 
nejrůznějších ilegálních aktivit (drogové kartely, obchod se 
zbraněmi, vydírání) a druhým je nutnost vytvoření bezpečného 
(nerušeného) prostředí pro uskutečňování těchto aktivit, a to 
především tzv. vyčištěním prostoru. 

Psychologický (patologický) terorismus
Hlavním důvodem realizace tohoto typu terorismu je v první řadě 
uspokojení potřeb duševně nemocného jedince či skupiny skládající 
se z těchto jedinců. Jeho aktérům stačí, když čin vyvolá pozornost 
a hrůzu, což jim zpětně přináší uspokojení. V tomto případě není 
násilí cestou k prosazení jakéhokoli cíle, nýbrž cílem samým.  

Islamistický terorismus – představitel největší globální bezpečnostní 
hrozby.
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Typy teroristických útoků

Bombový útok
Útok s použití výbušných systémů je nejběžnějším typem teroristické 
akce. Použití výbušného zařízení umožňuje provést úspěšnou akci, 
přičemž pravděpodobnost, že pachatel bude odhalen je menší. 
Z taktického hlediska, lze bombové útoky rozdělit do čtyřech 
kategorií:
• Útoky proti osobám,
• Útoky proti symbolickým cílům,
• Útoky proti významným cílům, 
• Série útoků (kampaně). 

Útoky proti osobám 
Výbušná zařízení jsou kladena do míst s vysokou koncentrací osob, 
což v případě výbuchu znamená zabití a zranění velkého počtu 
lidí. Podobný čin otřese vždy celou společnosti a vyvolá značný 
zájem sdělovacích prostředků. Výbušné systémy jsou umisťovány 
do zaparkovaných automobilů, odpadkových košů apod. Jejich 
odpálení je iniciováno tehdy, když mohou dosáhnout maximálního 
plošného účinku proti mase nezúčastněných osob. Další variantou 
je použití výbušného systému proti konkrétní osobě. Obětí 
takových útoků jsou obvykle lidé veřejnosti dobře známí, často 
zastávající význačné funkce ve vládě, v oblasti státní správy, v 
průmyslu a finančnictví či v represivních složkách. Jako příklad lze 
uvést atentát, který byl spáchán dne 21. září 1976 ve Washingtonu 
na bývalého ministra zahraničí Allendovy vlády v Chille Orlanda 
Leteriera a který je zároveň příkladem státního terorismu. 

Útoky proti symbolickým cílům
Tento typ útoků je obecně zaměřen proti cílům, které představují 
symboly té či oné země. Ničivý efekt není u takového typu útoku 
rozhodující Cílem je většinou upozornění nebo varování, případně 
mohou sloužit ke zvýšení vážnosti teroristické skupiny nebo 
jiných pachatelů. Samotný fakt, že byl proveden úspěšný útok na 
objekt, který má pro určitou zemi vysokou symbolickou hodnotu a 
význam, může snížit autoritu vlády v mezinárodním i vnitrostátním 
měřítku. Může být, a také většinou je, pokládán za urážku státu 
nebo národa, jehož se týká. Následný psychologický efekt může být 
velmi snadno zneužit. 
Útoky proti významným cílům 
Útok proti významným cílům je ven na základě pečlivého výběru 
objektů. V tomto případě není nejdůležitější samotný cíle, ale 
podstatné jsou důsledky, které jeho vyřazení nebo napadení bude 
mít. Obvykle jsou voleny důležitá průmyslová centra, elektrárny, 
vládní budovy, anebo osoby v klíčových řídících funkcích. Hlavní 
snahou je v těchto případech způsobit takové škody a ztráty, které 
se obtížně a dlouhodobě kompenzují. Jako případovou studii lze 
v této souvislosti uvést již zmíněný útok na World Trade Center v 
New Yorku, které z hlediska útočníků bylo velmi významným, ale 
současně i symbolickým. 

Série útoků
Série bombových útoků používají teroristé k tomu, aby upozornili 
na některé své speciální cíle a požadavky, například propuštění 
uvězněných pachatelů teroristických činů. V takovém případě 
pravděpodobně sledují jednak propagaci svých cílů a ideologie 
teroristické skupiny, jednak vyvolávají situace, která by pak skutečně 
vedla k propuštění uvězněných teroristů. Série útoků nemusí 
být bezpodmínečně realizována v zemi, na kterou je zaměřena. 
Např. řada sérií bombových útoků, jejichž cílem bylo osvobození 
černošského vůdce Nelsona Mandely v Jihoafrické republice, byla 
provedena na území USA. 

Zadržení rukojmí, únosy
Zadržení rukojmí mohou teroristé využít k nátlaku na vládu při 
jednání nebo k vyvolání jednání o specifických problémech či 
subjektech. Profesionální zločinci mohou použít k rukojmí zajištění 
ústupové cesty a psychicky narušené osoby mohou podobné 
incidenty využít jak formu protestu. Profesionální teroristé 
používají únos v politickém kontextu jako prostředek ke změně 
chování vlády, nebo k nátlaku na veřejnost či soukromou společnost. 
Velmi často je využíván pro získání získání finančních prostředků, 
které jsou vymáhány formou výkupného. Tyto prostředky pak jsou 
používány k financování dalších operací. Únosy letadel jsou velmi 
často prováděny pro dosažení politických cílů. 

Zastrašování a hrozby
Destrukční a násilné akce nejsou jedinou účinnou zbraní teroristů. 
Vyhrožování použitím násilím může být stejně účinné jako akce 
samotná. Existuje mnoho možností jak podobnou hrozbu využít, 
záleží pouze na fantazii teroristů. Při nálezu falešné bomby stejně 
jako v případě vyhrožování je třeba brát v úvahu možnost, že se 
jedná o dezinformaci, která má upoutat pozornost od reálného 
výbušného zařízení. 

Vydírání
Vymáhání peněz s použitím zbraně nebo vynucené poskytování 
ochrany je metoda, kterou teroristické organizace často používají 
k získávání prostředků. Bankovní loupeže a vydírání, zejména 
soukromých podnikatelů patří k hlavním zdrojům financí teroristů. 
Je těžké rozlišit, kdo je profesionální zločinec a kdo terorista s 
politickou motivací. Teroristé využívají prakticky jakýkoliv zdroj, 
který jim může poskytnout finanční prostředky. Mezi ně patří velmi 
často obchod s drogami, podvody s kreditními kartami, krádeže 
atd. 

Sabotáže a rozvratné operace
Sabotáže a diverze nemusí být vždy prezentovány jako teroristické 
akce. Tyto akce mohou být zaměřeny např. na vyřazení vojenských 
zařízení nebo na podporu pouličních demonstrací pod rouškou 
protestu. Pro organizaci a provedení takových akcí jsou většinou 
využíváni (nebo zneužíváni) členové sympatizujících skupin a 
skupin, které poskytují teroristům podporu. Sabotážní akce jsou 
často namířeny i proti soukromému vlastnictví. Cílem je vyvolání 
zmatku, nejistoty a strachu v určitých klíčových lokalitách. 
Rozvracením označujeme soustavné a systematické pokusy o 
narušení a rozbití stávajícího společenského systému. Jeho cílem je 
kolaps výkonu státní moci. Smyslem rozvratných operací je dokázat 
neschopnost existujícího zřízení a vládních institucí. 

Vraždy významných osob
Vraždy jsou zvláštní formou násilí a jsou účinnou zbraní teroristů. 
Obětmi bývají osoby, které mají významné společenské postavení, 
reprezentující politický směr, vládní politiku, státní moc, či některé 
odvětví průmyslu a ekonomiky. Podmínkou je, aby potenciální 

oběti byly dostatečně známé, což v případě jejich napadení zajistí 
širokou publicitu a pozornost veřejnosti. Z technického hlediska 
přicházejí v úvahu dvě základní varianty útoku. Pro jejich rozlišení 
je rozhodujícím kritériem vzdálenost, na kterou je útok veden. 

Legislativní úprava terorismu v České republice

Nebezpečí globálního terorismu vyvolává přirozené reakce, které 
směřují k potlačování tohoto fenoménu. Fakt, že na území České 
republiky dosud nedošlo k teroristickému útoku v tom pravém 
slova smyslu nezbavuje Českou republiku povinnosti bojovat proti 
terorismu.  
V rámci trestného činu perzekuce obyvatelstva (§ 410) nově osnova 
trestá i národnostní, náboženskou, třídní i jinou diskriminaci 
postihuje i odvádění osob mladších osmnácti let ke službě ve 
zbrani, a to v souladu s čl. 8 Statutu Mezinárodního trestního 
soudu. U trestného činu plenění v prostoru válečných operací 
osnova odstraňuje omezující znaky: využití něčí tísně nebo záminky 
válečné potřeby. Jinak u těchto trestných činů osnova z hlediska 
jejich závažnosti v poměru k ostatním skutkovým podstatám a s 
přihlédnutím k § 55 odst. 1 zvyšuje hranice sazby trestu odnětí 
svobody jak u základních, tak u kvalifikovaných skutkových 
podstat. 
Ucelená právní úprava obsažená v TZ nicméně nevylučuje, aby 
některé speciální trestné činy či některé odlišnosti byly upraveny v 
samostatném zákoně. Problematika terorismu je tedy promítnuta i 
v TOPO, kde můžeme nalézt úpravu zásady univerzality a ochrany 
u právnických osob, která umožňuje užití právního řádu ČR i na 
teroristické trestné činy spáchané právnickou osobou v cizině, jež 
nemá na našem území své sídlo.  

Legislativní úprava terorismu před 
přijetím protiteroristické novely

Není pochyb o tom, že terorismus, resp. mezinárodní terorismus 
je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, 
jedním z globálních problémů lidstva, jednou z globálních 
hrozeb lidstvu. Představuje rovněž jeden z nejzávažnějších útoků 
na demokracii a právní stát, tedy na zásady, které jsou společné 
členským státům Evropské unie. Mezinárodní terorismus nabývá 
stále nebezpečnějšího rozsahu a je nutné, aby státy učinily příslušná 
opatření k jeho potírání. Terorismus již nemůže být vnímán jako 
problém těch států, kterých se bezprostředně týká. Zvlášť citlivé 
téma představuje terorismus pro jeho oběti, které se mohou cítit 
ještě bezbranněji než oběti běžné kriminality, protože disponují 
ještě menší kontrolou nad svým osudem. Nemohou určit, co 
udělaly špatně nebo co by mohly udělat lépe, aby nedošlo k jejich 
viktimizaci, a ani neexistují jasné instrukce pro způsob, jakým by se 
snad mohly chránit před dalšími teroristickými útoky. Skutečnost, 
že se na území České republiky dosud výrazněji neprojevil ani 
domácí, ani zahraniční terorismus, nezbavuje Českou republiku 
povinnosti bojovat proti němu. Česká republika nese odpovědnost 
jednak vůči vlastním občanům a obyvatelům republiky, y, kterým 
musí zajistit na svém území bezpečnost, a jednak ve vztahu k 
jiným zemím nese odpovědnost za to, že území České republiky 
ani obyvatelé republiky nebudou zneužíváni k terorismu nebo 
terorismus protiprávně podporovat. 

Efektivní prostředky, které musí mít stát k dispozici v boji proti 
terorismu, musejí být jak trestněprávní (kriminalizace teroristických 
skutků a jejich trestněprávní postih, předcházení trestné činnosti), 
tak trestněprocesní (prostředky umožňující vyhledání, vyšetření, 
prokázání teroristických skutků v trestním řízení). Prostředky 



52 53

trestního práva jsou pak jen výsečí celkové protiteroristické 
legislativy. Globální nebezpečí, které pro lidstvo terorismus 
znamená, proto přirozeně vyvolává reakce směřující k jeho potlačení, 
a to na úrovni globální (OSN, NATO, Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě), regionální (Organizace amerických států) 
na úrovni Evropské unie (EU)2 a nakonec i na úrovni jednotlivých 
států. I když samotný pojem terorismus je sporný, či spíše obtížněji 
vymezitelný, což ovšem platí i pro sousloví „boj proti terorismu“, 
přesné vymezení těchto pojmů je ve vnitrostátním právu zcela 
nezbytné z hlediska dodržení zásady nullum crimen sine lege jako 
základu trestní odpovědnosti. Přesné vymezení tohoto pojmu je 
ovšem nutné také z hlediska mezinárodního, a tedy i evropského, a 
to kvůli mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu.

V českém trestním právu pojem terorismus nebyl a není definován, 
ale český trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) do novely provedené 
zák. č. 455/2016 Sb. znal dva klíčové trestné činy k postihu 
teroristických činů, a to trestný čin teroristického útoku (§ 311 tr. 
zákoníku) a trestný čin teroru (§ 312 tr. zákoníku). Po zmíněné 
novele provedené citovaným zákonem obsahuje trestní zákoník 
navíc definici pojmu teroristická skupina, teroristický trestný čin, 
čtyři speciální „protiteroristické“ trestné činy (§ 312a až 312f) 
a několik dalších změn, jejichž společným cílem má být ochrana 
společnosti před nebezpečím terorismu formou kriminalizace 
jednání podporujících či propagujících terorismus.  

Legislativní úprava terorismu po přijetí protiteroristické novely

Dne 1. 2. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 455/2016 Sb., kterým se 
mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a další související zákony 
v oblasti trestněprávní problematiky, dále jen TZ. Jedním z cílů bylo 
zefektivnit boj proti terorismu, a to úpravou trestní odpovědnosti 
právnických a fyzických osob. Dalším cílem bylo zohlednit závazky, 
které vyplývají především z trestního práva Evropské unie. Zákon 
byl vyhlášen ve sbírce zákonů dne 29. 12. 2016 a jeho legisvakance 
trvala pět týdnů.  Pro přijetí této novely byl požadavek ze strany 
Finančního akčního výběru. Finanční akční výbor (The Financial 
Action Task Form, dále „FATF“) je mezivládní mezinárodní 
organizace zabývající se hodnocením jurisdikcí v oblasti boje 
proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Právě tato 
organizace navrhla, aby Česká republika byla zařazena mezi země, 
které nemají dostatečná opatření v boji s financováním terorismu. 
Jako jediná země v Evropě. Jedním z následků zařazení na tento 
seznam je mimo jiné to, že státy při jednání se zeměmi, které jsou 
na tento seznam zařazeny, musí dbát opatření zesílené kontroly. V 
reakci na požadavky, které FATF a Výbor expertů pro hodnocení 
opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu 
vznesl, byla zahájena jednání, která vyústila v kodifikaci nových 
trestných činů postihujících terorismus. Změny se netýkaly pouze 
samotného financování terorismu. 

Novela trestního zákoníku upravila (zpřesnila) znění definice 
organizované zločinecké skupiny v ust. § 129 tak, že organizovanou 
zločineckou skupinou je společenství nejméně tří trestně 
odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením 
funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání 
úmyslné trestné činnosti. Dosavadní dikce, podle které je 
organizovaná zločinecká skupina společenstvím „více osob“, byla 
nahrazena přesnější formulací, že se musí jednat „nejméně o tři 
trestně odpovědné osoby“. V ostatních znacích zůstala definice 

nezměněna. Jde o několikátou změnu znění institutu, který byl do 
českého trestního práva zaveden zák. č. 152/1995 Sb. jako „zločinné 
spolčení“ a který trestní zákoník z roku 2009 převzal jako nástroj k 
potírání organizovaného zločinu a vyjádřil jej jako „organizovanou 
zločineckou skupinu“ v ust. § 129 tr. zákoníku. Vzhledem k 
dosavadní neexistenci definice teroristické skupiny ustanovení o 
organizované zločinecké skupině dopadalo i na teroristické skupiny, 
pokud samozřejmě odpovídaly zákonné definici organizované 
zločinecké skupiny. 

Současná legislativní úprava terorismu v ČR

Problematice terorismu se věnuje zvláštní část TZ v hlavě IX. V 
ustanoveních hlavy IX se postihují ty nejzávažnější útoky, které 
směřují proti zvlášť důležitým zájmům zákonem chráněných. Jde 
také o poskytování pomocí těmto  ustanovením, ochranu zájmů 
České republiky proti trestným činům, které jsou směřovány 
proti ústavnímu zřízení České republiky, její obranyschopnosti a v 
neposlední řadě také bezpečnosti. 

Teroristický čin
Dle §311 TZ odst. 1. teroristický útok spáchá ten, „Kdo v úmyslu 
poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, 
narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální 
strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným 
způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu 
nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizací, aby 
něco konala, opominula nebo trpěla,“  Tento odstavec 1. obsahuje 
dále písmena a) až g). Na závěr tohoto odstavce je uvedeno, že 
pachatel bude potrestán odnětím svobody, a to v rozmezí 12 až 20 
let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. 

Teror
„Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení České republiky jiného 
úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na patnáct až 
dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, 
nebo výjimečným trestem. V tomto paragrafu v odstavci 2 je 
uvedeno, že příprava je trestná. 

Teroristická skupina
Po přijetí protiteroristické novely byl nově zavedený pojem 
Teroristická skupina §129 zaveden v TZ.

Účast na teroristické skupině 
„Kdo založí teroristickou skupinu nebo kdo se činnosti teroristické 
skupiny účastní, bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct 
let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

„Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto 
trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v odstavci 1. Tento odstavec 2 obsahuje dále písmena 
a) až b). 

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti je zakotveno v § 312b TZ. 
Aby mohlo dojít k užití tohoto paragrafu zákon vyžaduje splnění 
tří podmínek. První podmínkou je, že dané oznámení musí 
být učiněno v době, kdy je ještě možné trestnému činu zabránit, 
tedy jinak řečeno oznámení musí být včasné. Další podmínkou 

stanovenou zákonem je, že dané oznámení se musí týkat teroristické 
skupiny jako celku, zde tedy nepostačí jakékoliv oznámení, které se 
týká pouze nějakého daného trestného činu. Poslední podmínkou, 
která vychází z logiky věci je, že oznamovatel musí být členem té 
dané teroristické skupiny.  
„Kdo spáchá čin uvedený v § 312a, není trestný, učinil-li o 
teroristické skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému 
tímto zákonem z jiného činu teroristické skupiny, než je uveden v 
§ 312a, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení 
učinit i nadřízenému. 

Beztrestnost agenta
Toto ustanovení stanovuje beztrestnost policisty, který v rámci 
plnění svých úkolů jako agent se dopustil trestného činu účasti na 
teroristické skupině, a to s cílem odhalit pachatele trestné činnosti, 
která byla spáchána členy teroristické skupiny nebo ve spojení s 
teroristickou skupinou či ve prospěch teroristické skupiny. Nicméně 
ale takový agent bude za své jednání odpovědný a beztrestnost se na 
něj nebude vztahovat v případě, že sám teroristickou skupinu založil 
nebo je takové skupiny vedoucím činitelem nebo představitelem.  
Celé znění tohoto ustanovení zní: „Policista plnící úkoly jako 
agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), který se 
účastní činnosti teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na 
teroristické skupině podle § 312a trestný, jestliže se takového činu 
dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy 
teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve 
prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít. 

Financování terorismu
Novým trestním činem je financování terorismu, které je zakotveno 
v § 312d TZ.   „Kdo sám nebo prostřednictvím jiného finančně 
nebo materiálně podporuje teroristickou skupinu, jejího člena, 
teroristu, nebo spáchání teroristického trestného činu, trestného 
činu podpory a propagace terorismu (§ 312e) nebo vyhrožování 
teroristickým trestným činem (§312f) anebo shromažďuje finanční 
prostředky nebo jiné věci v úmyslu, aby jich bylo takto užito bude 
potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě 
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. 

Na závěr v odstavci 2 je uvedeno, že: „Odnětím svobody na pět až 
patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, 
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, nebo
c) ve velkém rozsahu.

Podpora a propagace terorismu
V § 312e TZ je definován jeden z dalších nových trestních činů. 
Obsahuje několik samostatných skutkových podstat. Odstavec 
1 spočívá v tom, že pachatel veřejně podněcuje ke spáchání 
teroristického trestného činu nebo veřejně schvaluje spáchaný 
teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho 
pachatele. Odstavec 2 postihuje další jednání, například zjednání 
jiného ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného 
činu účasti na teroristické skupině nebo poskytnutí informací 
nebo výcviku ohledně výroby nebo používání výbušnin, zbraní a 
podobně pro spáchání teroristického trestného činu. V odstavci 3 
je potom upraven předčasně dokonaný trestný čin, který spočívá 
ve vycestování do zahraničí za účelem spáchání teroristického 

trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině a 
dalších. 

Vyhrožování teroristickým trestným činem
Vychází z původního trestného činu teroristického útoku tak, jak 
byl uveden v § 311 odstavci 2 TZ. Nově je však pachatel trestně 
odpovědný i za trestný čin teroru dle § 312 TZ a vlastizrady spáchaný 
ve formě teroristického útoku nebo teroru dle § 310 TZ.   Tento 
trestný čin spáchá ten: „Kdo vyhrožuje spácháním teroristického 
činu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, 
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. 
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Komparace legislativní úpravy terorismu před a po přijetí 
protiteroristické novely

Tabulka č. 1 komparace legislativní úpravy [zdroj vlastní]

Tato tabulka obsahuje porovnání legislativní úpravy před a po přijetí 
protiteroristické novely.  Už na první pohled je z tabulky patrné, že v 
levý sloupec nám říká, že před přijetím protiteroristické novely byly 
obsaženy v TZ pouze dva trestné činy, a to teroristický útok a teror. 
Ovšem po přijetí protiteroristické novely se toto změnilo a v TZ nám 
přibyly další pojmy, jako např. teroristická skupina. Proběhla zde 
také změna v oblasti v boji proti financování terorismu.

Tabulka č. 2 komparace legislativní úpravy – jednotlivých paragrafů 
[zdroj vlastní]

§ 312d TZ Nově zavedený TČ týkající se financování terorismu
Tabulka č. 2 nám vyobrazuje jednotlivé paragrafy a jejich změnu po 
přijetí protiteroristické novely.

Cíle a hypotézy

Cílem je níže představit legislativní úpravu terorismu, bezpečnostní strategii a právní a politické nástroje EU a její opatření vůči radikalizaci. 
Táto část zahrnuje popis islamistického terorismu jako představitele největší globální bezpečnostní hrozby z pohledu masových vrahů a 
teroristických útoků.

• Hypotéza č. 1 – Předpokládáme, že při teroristickém útoku jedné z teroristických organizací vždy zemře alespoň jeden člověk.
• Hypotéza č. 2  – Předpokládáme, že  nejčastějším typem útoků je bombový útok.
• Hypotéza č. 3  -  Je nejčastějším cílem útoku turistická atrakce?    

Hlavním zdrojem dat při zpracování byla Globální teroristická databáze. Globální teroristická databáze (GTD) obsahuje informace o 
více než 200 000 domácích a mezinárodních teroristických útocích, a to od roku 1970 do roku 2019. Každý teroristický čin má v GTD 
informaci o daném incidentu, o cílech, počtu obětí a použitých zbraních.

Analýza teroristických útoků v letech 2013–2016 
Grafické zobrazení teroristických útoků během let 2013-2016. Pomocí Globální teroristické databáze byla vytvořena tato analýza, která se 
zaměřuje na teroristické útoky spáchané v letech 2013-2016 jednotlivými organizacemi, př. Al-Káida, ISIS, Talibán atd.

Graf č. 1 Počet útoků v letech 2013-2016 [zdroj vlastní]

Graf č. 2 se zaměřuje na typy teroristických útoků a jejich počet v jednotlivém roku [zdroj vlastní]
 

Na tomto grafu můžeme vidět, jaký typ teroristického útoku v roce 2013 byl nejčastější. Nejčetnějším typem teroristického útoku v roce 
2013 byl bombový útok, a jako dalším nejčastějším spáchaným typem teroristického útoku je ozbrojený útok.
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Graf č. 3 se zaměřuje na typy teroristických útoků a jejich počet v jednotlivém roku [zdroj vlastní]

 
Jak vyplývá z grafu č. 3 i v roce 2014 byl nejčastěji spáchaným trestným útokem bombový útok. Bombových útoků využívá ve velké míře 
Islámský stát, který také využívá jednotlivců, kteří páchají sebevražedné útoky a na veřejných místech s větší koncentrací osob bombu, 
kterou mají na sobě odpálí. Oproti roku 2013 je z tohoto grafu patrné, že se navýšil také počet únosů rukojmí. Bombový útok je zvolen 
nejčastěji kvůli jejich velkému dopadu a síle.

Graf č. 4 se zaměřuje na typy teroristických útoků a jejich počet v jednotlivém roku [zdroj vlastní]

 
Tento graf zobrazuje, že i v roce 2015 byl nejčastějším teroristickým útokem spáchán bombový útok. Jako druhý nejčetnějším typem je 
ozbrojený útok.

Graf č. 5 se zaměřuje na typy teroristických útoků a jejich počet v jednotlivém roku [zdroj vlastní]

 
Graf č. 5 znázorňuje, že i v roce 2016 se bombový útok stále drží na prvním místě mezi nejčastějšími typy útoků. Počet ozbrojených útoků 
se ovšem oproti minulých let snížil.

Graf č. 6 znázorňuje počet útoků na měkké cíle během let 2013-2016 [zdroj vlastní]

 
Na tomto grafu jde vidět, že teroristickými organizacemi (př. Islámský stát, Talibán, Al-Káida, Hizballáh atd.) bylo nejvíce měkkých cílů 
napadeno v roce 2014. Během let 2015 až 2016 se útoky na měkké cíle jednoznačně snížily. Teroristé si měkké cíle vybírají záměrně, neboť 
vědí, že se jedná o oblast velmi zranitelnou pro jakýkoliv stát. Jedná se o místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení. 
Právě proto si teroristé za svůj nejčastější cíl dávají měkké cíle, jako jsou například cíle uvedené v grafu (viz graf č. 7) nebo dále stadióny, 
nemocnice, ale i církevní památky a místa určení k uctívání.
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Graf č. 7 znázorňuje počet útoků na měkké cíle během jednotlivých let [zdroj vlastní]

 
Pro detailnější analýzu bylo zvoleno pět nejčastějších měkkých cílů, které jsou napadeny. Jak je vidno, už na první pohled úplně nejčastěji 
zvoleným typem měkkého cíle je tržiště spolu s restauracemi, bary a kavárnami. Pro teroristy je tržiště opravdu velmi snadný cíl, neboť 
se zde shlukuje na jednom místě několik tisíc lidí, dalo by se říci, že na tržištích je to „hlava na hlavě“. Ať už se jedná o Vánoční trhy nebo 
jiné, lidé jsou většinou zaměstnáni všemi možnými atrakcemi a nedávají pozornost věcem okolo.

Graf č. 8 znázorňuje počet útoků na měkké cíle během jednotlivých let [zdroj vlastní]

Graf č. 8 zobrazuje, že nejčastěji zvoleným měkkým cílem je opět tržiště, jako to bylo oproti minulému roku, tedy roku 2013. Dá se říci, že 
se v roce 2014 razantně snížil počet teroristických útoků na restaurace, bary a kavárny.

Graf č. 9 znázorňuje počet útoků na měkké cíle během jednotlivých let [zdroj vlastní]
 

I v roce 2015 se na prvním místě stále drží tržiště, jako nejvíce napadaný měkký cíl teroristů. A restaurace, bary a kavárny se opět ženou 
do popředí. V tomto roce se v listopadu stal teroristický útok v Paříži, a to právě v klubu na bulváru Voltaire, který patří mezi jeden z 
neoblíbenějších barů v Paříži. O život zde přišlo asi 89 lidí. Tu samou noc teroristé stříleli v restauracích a kavárnách v Paříži, zemřelo 36 
lidí.

Graf č. 10 znázorňuje počet útoků na měkké cíle během jednotlivých let [zdroj vlastní]

 
Z tohoto grafu vyplývá, že se první místo nemění a stále se zde drží tržiště. Ovšem jak si můžeme všimnout na první pohled, je jednoznačné, 
že oproti předchozích grafů došlo k jedné změně, a to navýšení počtu teroristických útoků na vzdělávací instituce.
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Graf č. 11 následující graf se zaměří na počet teroristických útoků k jednotlivé teroristické organizaci a za každý jednotlivý rok [zdroj 
vlastní] 

 
Pomocí Globální teroristické databáze jsme sestavili graf pěti teroristických organizací a počet teroristických útoků, které každá jednotlivá 
organizace spáchala v daném roku. Na první pohled je z tohoto grafu patrné, že nejvíce aktivní organizací v roce 2013 byl Talibán a nejméně 
Hamás. V tomto roce byla al-Káida také aktivní a spáchala několik teroristických útoků. Teroristická organizace al-Káida, spáchala útok, 
který se stal 28.1. 2013, při kterém byli zabiti dva strážci a sedm dalších lidí bylo zraněno při raketovém útoku al-Káidy v islámském 
Maghrebu.

Graf č. 12 následující graf se zobrazuje četnost mrtvých a zraněných při útoku [zdroj vlastní] 

 

Na tomto grafu můžeme vidět počet mrtvých a zraněných během útoku dne 28.1. 2013.

Graf č. 13 následující graf se zaměří na počet teroristických útoků k jednotlivé teroristické organizaci a za každý jednotlivý rok [zdroj 
vlastní] 

 
Nejméně teroristických útoků v roce 2014 spáchal Hizballáh. Oproti roku 2013 jich nejvíce spáchal Islámský stát.

Graf č. 14 následující graf se zaměří na počet teroristických útoků k jednotlivé teroristické organizaci a za každý jednotlivý rok [zdroj 
vlastní] 

 
Islámský stát spolu s Talibánem se dělí o první místo, neboť spáchali nejvíce teroristických útoků. Tento rok byl velmi náročný pro Francii, 
protože v roce 2015 zažila Paříž ze strany Islámského státu několik útoků. Velmi známým útokem byl útok na pařížskou redakci Charlie 
Hebdo, kam útočníci, kteří byli ozbrojení vtrhli a zabili 11 lidí. Při útěku zabili dalších 11 lidí.
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Graf č. 15 následující graf se zobrazuje četnost mrtvých a zraněných při útoku [zdroj vlastní] 
 

Při útoku na Charlie Hebdo zemřelo celkem 22 lidí, z toho šéfredaktorka, čtyři karikaturisti, ale i člen ostrahy a údržbář.

Graf č. 16 následující graf se zaměří na počet teroristických útoků k jednotlivé teroristické organizaci a za každý jednotlivý rok [zdroj 
vlastní] 

 
Pokud porovnáme přechozí grafy, můžeme si všimnou, že se nejvíce aktivním stal Islámský stát od roku 2014. Četnost jeho útoků je od 
roku 2014 větší. V prosinci tohoto roku se stal teroristický útok v Berlíně na vánočních trzích, kdy nákladní vůz ze silnice sjel přímo 
do berlínského vánočního trhu na náměstí. Útočník tímto vozem zabil jedenáct lidí a několik dalších lidí bylo vážně zraněno. Opět se 
zvoleným cílem stal měkký cíl – trhy, kde se pohybovalo velké množství lidí.

Graf č. 17 následující graf se zobrazuje četnost mrtvých a zraněných při útoku [zdroj vlastní] 

Diskuze
V této části se budeme věnovat stanoveným hypotézám. V praktické 
části jsme si stanovily tři hypotézy a k nim provedli analýzy. První 
stanovená hypotéza se zaměřuje na předpoklad, že při útoku 
teroristické organizace (al-Káida, Islámský stát) vždy zemře 
alespoň jeden člověk. Pro vyhodnocení hypotézy jsme provedli 
analýzu teroristických útoků pro jednotlivou organizaci a za každý 
jednotlivý rok, a to za roky 2013-2016. Poté jsme k jednotlivému 
roku a organizaci přidělili teroristický útok, který spáchala daná 
organizace v daném roku. K těmto útokům jsme přidělili graf, který 
představuje četnost mrtvých a zraněných. Ve třech případech, ve 
kterých jsme uvedli teroristický útok, byl vždy zavražděn alespoň 
1 člověk i více, a další byli zraněni. Díky provedeným analýzám 
můžeme potvrdit hypotézu, že při útoku teroristické organizace 
vždy zemře alespoň jeden člověk a zbylí lidé jsou zranění.

Druhá stanovená hypotéza předpokládá, že nejčastějším typem 
útoku je bombový útok. Pro tuto hypotézu byli stanoveny analýzy, 
které se zaměřují na několik typů teroristických útoků a na 
jejich četnost za jednotlivý rok během let 2013-2016. Stanovili 
jsme několik grafů, které obsahují jednotlivý rok a počet útoků 
u každého jednotlivého typu útoků. I v tomto případě se naše 
hypotéza potvrdila a ve všech čtyřech grafech se na prvním místě 
držel bombový útok, a to s velkým náskokem.

Jako třetí a poslední stanovená hypotéza se zaměřuje na nejčastěji 
zvolený měkký cíl teroristickou organizací. Bylo vybráno pět 
nejčastějších měkkých cílů, které jsou často napadeny. Provedli 
jsme analýzu a zobrazili několik grafů, které opět za každý jeden 
rok stanovují počet teroristických útoků na jednotlivý měkký cíl. 
Naše hypotéza stanovila předpoklad, že nejčastějším stanoveným 
měkkým cílem je tržiště. Díky analýze a představeným grafům se 
tato hypotéza potvrdila také, a to, že nejvíce napadeným měkkým 
cílem je tržiště. 
Při zkoumání této problematiky jsem došla k názoru, že Česká 

republika má dostačující a kvalitní trestněprávní úpravu terorismu, 
ovšem i přesto, že v tuto chvíli nehrozí České republice žádný 
teroristický útok, je třeba stále bojovat proti tomuto problému.
Terorismus je celosvětový negativní jev, který dokáže narušit 
činnost celé společnosti, ať už z jakéhokoliv pohledu. Tento 
fenomén vyžaduje neustálý péči a zájem, a především spolupráci a 
angažovanost mezi státy při realizaci opatření v boji proti terorismu.
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Při své výuce na vysoké škole jsem narazil na otazníky nad vznikem 
prvosledových hlídek policie (ve zkratce - PSH), které jsou od roku 
2015 zřejmě nejdiskutovanější evolucí v taktice zákroků policie 
a dosud neměl obdoby. Málokdo však ví, co vedlo Policii ČR k 
potřebě vytvořit tento model a komplexní filosofii těchto, do roku 
2015 plošně neznámých přístupů a hlídek s jasným cílem určení. 
Dovolte mi tedy čtenářům stručně vykreslit vznik hlídek z pohledu 
historie a současnosti, tak jak to opravdu bylo. Jako člověk, který 
stál u zrodu a vývoje PSH a byl pověřen k vymezení časové prodlevy 
akceschopnosti policie, bych rád čtenářům poskytl nezkreslené 
informace. 
Prvotním otazníkem nad novým způsobem psychického selhání 
(amoku) se v policejní praxi objevil u našich východních sousedů, 
přesto se tím česká policie příliš nezaobírala a spoléhala na léta 
ověřený způsob eliminace ozbrojeného pachatele na místě veřejně 
dostupném, a to prostřednictvím speciálně vycvičených příslušníků 
zásahových jednotek policie. Na Slovensku dodnes nemají něco 
podobného jako má nyní k dispozici česká policie a dodnes 
nedošlo k žádným změnám po níže uvedeném případu masové 
vraždy „amokového“ útočníka. Ale pojďme hezky popořadě.  Útok 
psychicky narušeného občana na Slovensku v roce 2010, který 
zásadně upozornil úřady, policejní sbory i veřejnost na vážné 
nebezpečí nového fenoménu, kde psychicky narušený jedinec, 
který je ozbrojen střelnou zbraní a rozhodne se tuto použít na 
veřejně přístupném místě proti jiným osobám, s cílem co nejvíce 
jich zranit a usmrtit, vnesl zamyšlení o přípustnosti zažít možný 
podobný exces i na území ČR. Pro připomenutí, popisovaný útok 
se odehrál dne 30. 8. 2010 na Slovensku v obci Devínská Nová 
Ves, kdy 48 letý pachatel Lubomír Harman střílel legálně drženou 
zbraní v panelákovém bytě, kde usmrtil 6 osob jedné rodiny. Poté 
vyšel na ulici a střílel na kolemjdoucí, případně lidi nacházející se 
na balkonech či oknech. Svým jednáním zranil dalších 15 osob a 1 
ženu na balkoně usmrtil. Pachatel spáchal sebevraždu v okamžiku 
příjezdu zásahové jednotky na místo události. Slovenská policie 
postupovala standardně, jak je vycvičena a připravena reagovat 
v podobných případech již desítky let, stejně tak by zřejmě 
postupovala v takovém případě i česká policie. Na Slovensku, a ani 
v Česku, se po tomto útoku z taktického hlediska reakce policie na 
podobný útok nijak nezměnila. 

V Česku došlo ke skutečné realizaci nového přístupu až v okamžiku 
mediálně známého útoku v restauraci Družba v Uherském Brodu 
o pět let později od popisované střelby na Slovensku (podrobný 
popis níže). Tehdejší policejní prezident (gen. Tuhý) pověřil 
tehdejšího ředitele služby pořádkové policie Policejního prezidia, 
aby nalezl způsob zvýšení akceschopnosti dosavadního systému 
reakce na ozbrojeného a střílejícího nebezpečného pachatele, 
který do té doby fungoval bez zásadních změn přes padesát let 
(např. barikádová situace, zajištění perimetru, evakuace osob a 
zákaz vstupu, vyčkání na zásahovou jednotku), a vytvořil nový 
systém, který bude fungovat a povede k včasnějšímu zákroku popř. 
eliminaci střílejícího pachatele. Jelikož jsem tou osobou, která 
dostala úkol i zodpovědnost změny v dosavadní praxi provést, 

zvolil jsem možnost navázat na rok starou metodiku GŘ HZS STČ-
14/IZS kterou jsem s metodiky složek IZS tvořil na konci roku 2013 
a ta spatřila světlo světa dne 1.1.2014 a tuto jen důrazně prosadit 
a realizovat co nejdříve v praxi. Dále pak „typovku GŘ HZS“ 
rozšířit o vybavení zbraněmi a balistickou ochranou, proškolením 
a vyčleněním určených jednotek, o kterých se v „typovce GŘ HZS“ 
psalo původně jako o „hlídce prvního sledu“ (pozn. autora – od 
tohoto názvu se zrodil současný název Prvosledové hlídky policie). 
Ve skutečnosti stačilo udělat ze všech hlídek „prvního sledu“ nový 
systém speciálně vycvičených a vybavených policistů schopných a 
přednostně vysílaných hlídek k eliminaci střelce. Stručně řečeno, 
vytvořit spojnici (mezičlánek) mezi policisty obvodních (místních) 
oddělení policie a zásahovou jednotkou, reagující na oznámení 
střílející osoby. Od této chvíle se metodický postup podpořil 
pokynem policejního prezidenta o plnění úkolů a postupů policistů 
podle STČ-14/IZS a na ředitelství služby pořádkové policie PP 
ČR jsme vytvořili zásady pro fungování těchto hlídek a časový 
harmonogram ke splnění cíle tak, aby byl plošně zaveden v celé 
ČR, z návrhu ředitelství takto vznikl harmonogram činností vzniku 
PSH 2015-2020 jako úkol PP pro celou policii vč. úkolu pro Útvar 
policejního školství a vzdělávání (za účelem vytvoření fyzického 
a střeleckého výcviku policistů zařazených do systému PSH). 
Ředitelství v této souvislosti zahájilo i historicky zcela první tvorbu 
plošné Systemizace zbraní pro službu pořádkové policie s prioritním 
cílem určit zejména střeleckou (výzbrojní) dispozici hlídek PSH. S 
ekonomickým odborem a vybranými útvary se začalo řešit, jak se 
budou ve vozidlech PSH vozit dlouhé zbraně, aby je měly hlídky 
po ruce při zákroku a současně aby byly dostatečně zabezpečené ve 
vozidle. Začal tedy oficiálně fungovat systém nazvaný prvosledové 
hlídky. 

Jak již bylo řečeno, první zmínka totožného názvu vznikla na konci 
roku 2013 v souboru typových činností GŘ HZS, kde členové 
pracovní skupiny pro tvorbu souborů typových činností GŘ HZS za 
Policii ČR (ředitel + garant činností zásahových jednotek z ŘSPP) 
ve spolupráci s HZS a ZZS vytvořili metodiku s názvem „AMOK 
– útok aktivního střelce“, která byla vydána jako typová činnost 
STČ č. 14/IZS s účinností od 1.1.2014. Vydání pokynu policejního 
prezidenta vedlo k okamžitému zavedení systému prvosledových 
hlídek v nezbytně provozuschopném stavu. S komplexním a 
úplném plošném zavedení se přitom počítalo nejpozději do roku 
2020 a s povinností dojezdu prvosledových hlídek na místo události 
max. v průměrném čase do 10 min. Ministerstvo vnitra navázalo 
na vznik prvosledových hlídek policie a vypracovalo následně 
po útoku v Uherském Brodě analýzu pěti aspektů, zabývající se 
žádoucím posunem pro prvosledové hlídky v budoucích letech. 
Analýza stanovila jako žádoucí stav PSH především dojezdový čas 
na události AMOK nejdéle 15 minut (což v případě zmíněného 
pokynu policejního prezidenta bylo splněno), zabezpečit 
minimální vybavení v podobě balistické ochrany a dlouhých zbraní 
a neblokování prvosledových hlídek úkoly, které jim znemožňují 
okamžitý služební zákrok. Dále analýza navrhla řešení v podobě 
navýšení služebních míst na celkem 65 územních odborech 
na zřízení prvosledových hlídek, což by znamenalo navýšení o 
přibližně 1300 příslušníků. Navýšení by se netýkalo hlavního města, 
kde je zřízeno PMJ a městských ředitelství, kde jsou zřizována 
oddělení hlídkové služby. Tato navyšování by muselo být rozloženo 

Ostatní články z oblasti bezpečnosti

Jak vznikaly prvosledové hlídky policie
do období pěti let a zajistit i materiálně technické zabezpečení a výcvik (cca 130tis./policista). Prvosledové hlídky nyní svou úlohu plní v 
celé republice v počtu přes 217 prvosledových hlídek. Ke změně taktiky zákroků u uvedených situací, byla ve spolupráci s instruktory a 
Policejním prezidiem ČR vypracována i výcviková metodická pomůcka se stejnojmenným názvem AMOK. Následně bylo uskutečněno 
mnoho cvičení v součinnosti s ostatními složkami IZS. Od poloviny roku 2015 téměř každý rok pořádají jednotlivé kraje cvičení posilující 
součinnost všech složek IZS, které jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách policie. Tato cvičení významným způsobem 
posilují systém kooperace, rozdělení úkolů a v neposlední řadě i zvyšují představivost a orientaci příslušníků v situacích podobného typu. 
Národní srovnávací cvičení pak probíhá jednou ročně v Koutech nad Desnou v rámci soutěže Rallye Rejvíz, kde jsou zúčastněny posádky 
záchranné zdravotní služby z celého světa. Při události primárního významu s aktivním útočníkem je úkolem prvosledové hlídky dorazit 
v co nejkratším dojezdovém času na místo určení, na místě získat a předat informace nezbytné pro koordinaci nasazení dalších sil a 
prostředků policie a základních složek integrovaného záchranného systému a zneškodnit aktivního útočníka. 

 
Foto: Umístění trezoru na dlouhé zbraně ve služebním vozidle Policie ČR. 

foto: Archiv Policie ČR [4]
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Křížkový Újezdec 42
251 68 Kamenice
tel:+420 603 247 922
www.inpos.cz

e-mail: sekretariat@inpos.cz
instagram: inpos_security
Facebook: INPOS spol, sro

BEZPEČNOST NENÍ SAMOZŘEJMOST

INPOS, spol. s.r.o.

Jsme výhradně českou soukromou bezpečnostní agenturou, spe-
cializovanou na poskytování služeb v oborech:

- Fyzická ostraha osob a majetku
- Řízení rizik a poradenství v oblasti bezpečnosti
- Bezpečnostní konference a přednášky
- Bezpečnostní audit a kompletní nastavení systému bezpečnostních opatření
- Bezpečnostní kurz/výcvik - jak se chovat v krizových situacích
- Instruktážní videa - jak předcházet, chovat se a řešit krizové situace
- Kompletní zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí
- Detektivní služby - obranné zpravodajství
- Požární servis

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
s námi budete v bezpečí 

Fyzická ostraha a recepční služby

Pult centralizované ochrany

Kamerové systémy 

Elektronický zabezpečovací systém

Elektronická požární signalizace

Rodinná společnost s dlouhodobou 
tradicí založená v roce 1999

ÚKLIDOVÉ A DALšÍ SLUŽBY
vše přesně podle vašich požadavků 

Admin a průmyslové úklidy

Specifické ČIŠTĚNÍ  

technologie LAKOVEN

Výškové práce

Údržba zeleně a zahradnické práce

DRONY
specialisté na snímky dronem

Letecké mapování

Inspekce 

Snímkování

3D modelování

www.a-royal.cz
info@a-royal.cz | tel: +420 311 600 376

ZBRANě A STřELIVO
vše kolem tohoto sortimentu

Lovecké potřeby 

Zbraně

Střelivo

Zbraně KRIEGHOFF

+420 605 232 311
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s p e c t r a s o l . c z

LED SIMULACE SVĚTLA OD SLUNCE

Vhodné do služeben, dispečinků a řídících center, školících místností, kanceláří, laboratoří, vývojových 
a výrobních provozů a dalších interiérů, kde probíhá duševní nebo fyzická činnost.

ČESKÁ REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE PRO-KOGNITIVNÍHO LED OSVĚTLENÍ 
NAHRAZUJÍCÍ PŘIROZENÉ SVĚTLO OD SLUNCE V INTERIÉRECH

Působí na neobrazové vidění (NIF)
Zvyšuje výkon, snižuje stress a chybovost
Podporuje bdělost, myšlení a koncentraci
Zlepšuje emoční naladění a celkové zdraví

Seznamte se s námi v krátkém videu

PARTNEŘI

Bria systems, s.r.o.
197 00 Praha 9
Mladoboleslavská 1108                                                        

tel: +420 606 611 666
www.bria-systems.com
e-mail: bria.systems@gmail.com

Jsme česká firma poskytující níže uvedené služby:
• detektivní služby – dohledávání osob, ochranné zpravodajství, atd.
• technické bezpečnostní služby
• technická ostraha majetku a osob
• poskytování technických služeb k ochraně
majetku a osob
• poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků
• jsme certifikovaný partner společnosti
TACTICAWARE s.r.o. nabízející bezpečnostní systém “accur8vision“ 
(A8V) s využitím technologie LIDAR
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