
zpravodaj mp brno č. 3/2016 (20.)  1000 ks                  dataprint  VII.2016

Asi všichni sami 
nejlépe víme, jak často 
ve svém životě prahne
me po jistotě. Jak často 
hledáme, žádáme a dá
váme garance, ujištění 
a prohlášení. Sami nej
lépe víme, jak často 
jsme si jisti něčím, ně
kým, anebo dokonce 
sami sebou. 

Jistota nám často 
přináší úlevu, odhodlá
ní, radost, ale naproti 
tomu i strach, zklamání, 
pocit marnosti a smut

ku. Jistotu zpravidla vnímáme jako nepo
chybnou pravdu a pevné přesvědčení. 
Vnímáme ji jako stav mysli, která považuje 
nějaký náš úsudek za jistý, a na základě toho 
věří, že je pravdivý. Jistota, je také jednou ze 
základních společenských hodnot. Ať už si 
to přiznáme či nikoliv, stavíme své životy na 
mnoha společenských jistotách, a to i přesto, 
že v blízké i vzdálené minulosti nás tolikrát 
zklamaly. Věřím tomu, že každý člověk 
v sobě musí dříve či později najít odvahu, 
sílu a odhodlání pochybovat. Pozvolna, ne
čekaně a bez jasného záměru začne více pře
mýšlet o větách, které s jistotou opakuje 
celý život. O myšlenkách, které uvízly v je
ho mysli, a on vlastně netuší kdy a kde. 
O pohybech, krocích a posuncích, které se
bejistě dělá, aniž by o tom měl sebemenší 
tušení. Pozvolna a nečekaně začíná pochy
bovat a stává se stále více a více svobodněj
ší, protože nejistota mu dává šanci hledat 
a nacházet nová poznání. Umožňuje mu při
znávat a napravovat svá dřívější selhání, 
a předejít těm novým.

•  •  •
Byl větrný a deštivý podzimní den. Po

malu jsem procházel důvěrně známé ulice 
a zákoutí svého okrsku. Místa, kterými jsem 
prošel i včera a před včerejškem, stejně jako 
před týdnem, měsícem a před rokem. Vše 
bylo na svém místě. Kapky deště mi stékaly 

po štítku čepice a skrze ně jsem pozoroval 
probouzející se den. Tu a tam se začaly ote
vírat dveře domů a do deštivého dne vychá
zeli lidé za svými povinnostmi, zábavou, 
schůzkami či nákupy. Stejně jako každý jiný 
den mě někteří srdečně pozdravili, jiní jen 
mlčky pokývli hlavou, nebo s pohledem 
upřeným na dlažbu chodníku prošli kolem. 
Bylo to takové nekonečně se opakující déjà 
vu [dežaví]. Věděl jsem, že za chvíli uvidím 
paní Konečnou, jak se snaží odkutálet popel
nici od dveří svého domku k brance. Dělala 
to tak každý čtvrtek, když jezdili popeláři, 
a pokaždé si počkala, až budu na dohled, 
protože věděla, že jí pomohu. Věděl jsem, že 
pan Kadlec bude stát ve dveřích ve vytaha
ných teplácích, umaštěném tričku a s cigare
tou v koutku úst, protože doma kouřit nesmí. 
Věděl jsem, že paní Svobodová vyprovodí 
svého manžela až k autu a bude mu mávat, 
dokud nezmizí za rohem ulice. Věděl jsem 
také, že pan Kalina vyjede se svým autem 
z garáže a zůstane stát před vjezdem. Věděl 
jsem, že se potom vrátí zavřít vrata garáže 
a branku, a ještě si půjde vzít svačinu připra
venou na stolku za dveřmi. To všechno jsem 
věděl. Věděl jsem, že se to stane, tak jako se 
to stávalo každý den. 

•  •  •
Minul jsem dům pana Kaliny, a vstoupil 

do vozovky, abych obešel jeho auto stojící 
napříč chodníku. Šumění deště doplnil i ra
chot popelářského vozu. Ušel jsem jen pár 
kroků, když se ozval krátký, ale pronikavý 
výkřik. Ohlédnul jsem se, a uviděl moji uli
ci, kde se zastavil život. Na pár sekund se 
věci i lidé změnily v živý obraz zachycující 
zděšení, bezradnost, naději a nejistotu sou
časně. Za popelářským vozem ležel převrá
cený kočárek, vedle něj stála postava ženy, 
která jakoby zkameněla s rukama nad hla
vou a strnulým pohledem. Vedle ní klečel 
muž v montérkách s obličejem ukrytým 
v dlaních. Podivnou dvojici doplňoval pan 
Kalina, který se opíral o své auto stojící před 
vjezdem na chodníku a v ruce svíral balíček 
se svačinou. Všechno to trvalo jenom pár 
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Jistota je nesvobodou. 
Edmond Rostand

Na slovíčko,
přátelé…

…dokončení na 4. straně

sekund, které ukončil dětský pláč. 
V tom okamžiku se živý obraz rozhý
bal a vše nabralo rychlý děj. 

•  •  •
Vyšetřování nehody i záchrana 

dítěte se rozběhly v režimu, který byl 
daný, ověřený a zažitý. Každý v tu 

Motto k zamyšlení
Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel  
jako jistota, že by nám pomohli.   Epikúros

Jistota nejistoty…
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Pojišťovny stanovují klientovi povin
nost použít pro zabezpečení pojištěného 
majetku takové prostředky, které odpoví
dají normě a to jak svou kvalitou, tak i tří
dou zabezpečení. Požadavek na třídu za
bezpečení je dán výší pojistné částky.

Tato povinnost je uvedena v pojistné 
smlouvě nebo pojistných podmínkách. 
V případě vzniku škodné události pojiš
ťovna zjišťuje, zda klient skutečně použil 
prostředek příslušné třídy, odpovídající 
normě. Pokud zjistí, že klient sjednané 
podmínky nedodržel, je oprávněna pojist
né plnění adekvátně snížit, případně i od

Popis  
jednotlivých RC tříd  
a jejich vysvětlení
RC 1
Výrobky v bezpečnostní třídě RC 1 jsou 
základní, označované také jako stavební. 
Neaplikují se u nich průlomové zkoušky 
a nemusí odolávat stanovený čas.

RC 2
Výrobky v bezpečnostní třídě RC 2 jsou 
určeny k zabezpečení méně rizikových 
objektů, kdy pachatel používá spíše pro
stou fyzickou sílu nebo jednoduché nářa
dí. RC 2 musí odolat pokusům o překo
nání v limitu 3 minut.

RC 3
Výrobky v bezpečnostní třídě RC 3 jsou 
v praxi nejvíce používané a doporučova
né pro zajištění vstupních otvorů, zejmé
na bytů, s přiměřenou mírou rizika napa
dení. Jedná se o stupeň zabezpečení, kte
rý odolává příležitostnému pachateli. RC 
3 musí odolat pokusům o překonání 
v limitu 5 minut.

RC 4
Výrobky v bezpečnostní třídě RC 4 jsou 
určeny k zajištění rizikových objektů, 
kde je předpoklad napadení od zkušené
ho pachatele, který je na překonání zábra
ny vybaven a má i určité znalosti. Tato 
bezpečnostní třída je de-facto nejvyšší, 
která je v praxi používána. RC 4 musí 
odolat pokusům o překonání v limitu 10 
minut.

RC 5 a 6
Výrobky v bezpečnostních třídách RC 5 
a RC 6 se na trhu prakticky nevyskytují 
a v ČR nejsou vůbec vyráběny. Para met
ry, které tyto výrobky musí splňovat, jsou 
poměrně vysoké a konstrukce těchto 
výrobků se blíží ke kategorii trezorové 
techniky.

Nové 
označování 
výrobků

Co vlastně znamená nové označování 
výrobků? Jde o snadnou orientaci mezi 
produkty na trhu, a rozpoznání kvalitních, 
certifikovaných a doporučovaných výrob
ků od těch ostatních. Toto označení je 
jednoduchá a přehledná tabulka, která ne
se výčet všech možných bezpečnostních 
RC tříd (RC  Resistance Class), které 
mohou výrobky v rámci certifikačního 
procesu získat. NOVÉ OZNAČOVÁNÍ 
VÝROBKŮ. Konkrétní stupeň zabezpe
čení, tedy RC třída daného výrobku, zna
mená do jaké míry je produkt odolný vůči 
pokusům o jeho násilné překonání. Tato 
odolnost je definována číslem RC třídy 
(RC 1 - RC 6). Zelené “zaškrtnutí” a pod
barvení Vám oznamuje, v jakém stupni 
zabezpečení si daný výrobek pořizujete. 
V praxi se nejvíce používá RC 3 a RC 4. 
Označení najdete na obalu výrobku jako 
samolepku, cedulku či vytisknutý štítek 
přímo na krabičce. Celé označení (tedy 
obdélníková tabulka vč. veškerého obsa
hu, textů a loga BEZPEČNÁ ZEMĚ) je 
registrováno pod ochrannou známkou na 
ÚPV ČR. Udělování licencí výrobkům 
a seznam držitelů je výhradním vlastnic
tvím a právem Cechu mechanických zám
kových systémů ČR.

Předpokládaný  
způsob napadení 
podle RC tříd
RC 1

Příležitostný zloděj zkouší realizovat 
vloupání s použitím malého jednoduché
ho nářadí  rozbít okno, dveře nebo uzá
věr užitím fyzického násilí, např. kopá
ním, narážením ramenem, zdviháním, 
vytrháváním, nemá žádné zvláštní zna
losti o překonávání otvorových výplní 
a jejich komponentů

RC 2 Příležitostný zloděj dále zkouší 
rozbít okno, dveře nebo uzávěr použitím 
jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, 
kleště, klín, má malé znalosti o překoná
vání otvorových výplní a jejich kompo
nentů

RC 3 Zloděj zkouší zajistit přístup 
použitím dalšího šroubováku, páčidla, 
malého kladiva, důlčíků, mechanické 
ruční vrtačky, má základní znalosti o pře
konávání otvorových výplní a jejich 
komponentů

RC 4 Zkušený zloděj dále používá 
pilu, kladivo, sekeru, sekáč, jednoruční 
elektrickou vrtačku, má dobré znalosti 
o překonávání otvorových výplní a jejich 
komponentů

RC 5 Velmi zkušený zloděj dále pou
žívá elektrické nářadí, např. vrtačku, pří
močarou pilu, úhlovou brusku o průměru 
kotouče maximálně do 125 mm, má vel
mi dobré znalosti o překonávání otvoro
vých výplní a jejich komponentů

RC 6 Velmi zkušený zloděj dále pou
žívá výkonné elektrické nářadí např. 
vrtačku, přímočarou pilu a úhlovou brus
ku o průměru kotouče maximálně do 230 
mm, má speciální znalosti o překonávání 
otvorových výplní a jejich komponentů.

mítnout. Což v praxi také může zname
nat, že po poškozeném klientovi pojišťov

na může nebo bude vyžadovat prokázání 
splnění pojistných podmínek. To zname
ná doložení originálu nebo kopie certifi
kátu průlomové odolnosti daného mecha
nického prostředku či systému, který byl 
překonán při škodné události. Zkoumá se 
i pravost a ověřitelnost takového certifi
kátu u výrobce či u zkušební laboratoře, 
která certifikát vystavovala. Pokud si po

Postoj pojistného trhu 
k mechanickým zábranným 
prostředkům



zpravodaj mp brno č. 3/2016 (20.)  1000 ks                  dataprint  VII.2016

Zásada vyváženosti sestavy 
bezpečnostních prvků

Žádný technický prostředek se 
zabezpečovací  funkcí  dnes  již  téměř 
nikde nenaleznete jako samostatný 
produkt plnící autonomní funkci. Každý 
jednotlivý prvek je vždy součástí 
nějakého celku, nějaké sestavy, nějakého 
komplexního zabezpečovacího systému. 

Vzájemná  součinnost  funkcí  více 
jednotlivých prvků totiž činí jakékoliv 
zabezpečení mnohonásobně účinnější. 
A nemusí přitom jít jen o typickou kom
binaci zabezpečení mechanického a ele
ktronického – i sestava pouze me chanic
kých prvků vytváří ve výsledku mno hem 
účinnější bariéru proti násil né mu napa
dení, než jakýkoliv prvek insta lovaný sa
mostatně. Při tvorbě bez peč nostního pro
jektu je ale nutné veškeré uva žované 
kom ponenty a systémy vy tvářené jejich 
funkčním propojováním hodnotit tím nej-
důleži tějším kritériem – pravidlem „nej
slabšího článku“. Jaký ko liv počet kom po-
nentů nejvyšších stupňů ochrany bude 
zce la znehodnocen, zapojímeli do řetěz
ce jeden jediný prvek s ochranou v zá
kladní úrovni. Odolnou jen v základní 
úrovni se tím stává celá sestava. 

Obdobně je třeba zvažovat i výslednou 
funkčnost a úroveň odolnosti pro různé 

varianty technologických montážních 
postupů. Z dlouholetých zkušeností již 
víme, že například o funk čnosti, odolnosti 
a životnosti vstupních bezpečnostních 
dveří až z 80 % rozhoduje použitý způsob 
a kvalita jejich montáže. Proto vždy 
doporučujeme hledat doda vatele mezi 
specializovanými odbornými  firmami, 
jejichž pracovníci bývají vyba ve ni kromě 
profesních  znalostí  také  certifikátem 
o způsobilosti k montáži a servisu kon
krét ní značky bezpeč nost ních dveří, vy
da ným nejlépe přímo jejich výrobcem.

 Ochrana našeho domova je i otázkou 
důvěry, proto je prověřený do davatel její 
nezbytnou součástí. Výsledná úroveň 
zabezpečení i technickoestetická kvalita 
celé instalace je přímo závislá na tom, jak 
budou všechny prvky zabez pe čení, a rov
něž i použité montážní postupy, ve vzá
jem né rovnováze. Výstižné ozna če ní 
ideál ní ho stavu zabezpečovací sesta vy je 
tedy její „vyváženost“. Pro názor nost zde 
uvádíme příkladem základní popis ta
kovéto vyvážené sestavy byto vých bez
pečnostních protipožárních dveří se zá
rubní, konkrétně ve 4. bezpečnostní třídě 
RC4.

n

U koho  
pořídíte  
nejlépe

Prodejců a obchodníků dnes existuje 
celá řada. Někdo, koho znáte, jiný, koho 
Vám někdo doporučí. Jsou ale i tací, kte
ří nemusí splňovat příslušná oprávnění 
(Koncese na poskytování technických 
služeb k ochraně majetku a osob) nebo 
nemají či nemusí splňovat potřebnou kva
lifikaci. Pro usnadnění Vašeho výběru 
a zvýšení možností, na koho se obrátit, 
Vám Cech doporučuje obracet se s veške
rými požadavky na členy CMZS. Roky 
jejich zkušeností, praxe, vybavení a sorti
mentu nabídky jsou prověřeny nespočtem 
spokojených zá kaz

řizujete ověřený a kvalitní certifikovaný 
výrobek od známého výrobce, pak k ně
mu automaticky nebo na vyžádání dostá
váte certifikát s uvedením bezpečnostní 
třídy  jako deklaraci  faktické odolnosti 
výrobku vůči napadení hrubou silou, dle 
platných českých a evropských norem, 
a dále pro účely pojišťovny. Pokud si po
řídíte produkt, který převyšuje požadavky 
pojistné smlouvy (např. vyšší bezpeč
nostní třída), je možno získat k pojistce 
také bonus. Dbejte pozoru na neznámé 
prodejce, kteří se Vám snaží prodat výro
bek, jehož certifikát je v jazyce, kterému 
nerozumíte! Jedná se ve většině případů 
o padělky výrobků nebo falzifikáty certi
fikátů. To znamená, že daný výrobek ne
splňuje kritéria dle norem, neprošel certi
fikací a ve valné míře jde také o nezná
mou krajinu původu. Více o problematice 
pojištění majetku na základě zabezpečení 
certifikovanými výrobky najdete také na 
webu CMZS.                     n

Certifikát  
doporučených  
výrobků –
bezpečná
země

Certifikát má působit především jako 
punc kvality a pravosti informací a potvr
zující jakost a použitelnost výrobků na 
něm uvedených, jako doporučené, správ
né a účinné řešení zabezpečení. Tento 
certifikát má ve své podstatě ryze repre
zentativní účel, byť jej lze samozřejmě 
chápat zároveň jako osvědčení daného 
výrobce o jeho účasti v projektu BZ. 

Certifikáty by měly viset v prodej
nách, a pokud nevisí, prodejce je předává 

zákazníkovi společně se zakoupeným 
produktem. Jedná se o další vjem, podnět, 
upozornění, že se jedná o výrobek, který 
má v sobě něco víc, než jen pěkný vzhled. 
Certifikát tak může působit zároveň jako 
součást prodejního nástroje, který na své 
zákazníky aplikujeme. Tak se z něj stává 
argument dokládající, že přidaná hodnota 
u takového výrobku není pouze v jeho 
odpovídající ceně. Nýbrž v daleko širším 
spektru bonusů jako je kvalita materiálu, 
záruka, záruční i pozáruční servis, skuteč
ná funkčnost a účinnost takového výrob
ku a v neposlední řadě jeho právní ochra
na (která již má či může mít přímý vliv na 
pojištění majetku i následnou likviditu 
pojistné události, atd.).

…dokončení na str. 4
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chvíli věděl, co musí udělat, o koho nebo 
o co, se postarat. Všichni konali s jistotou 
svých znalostí, dovedností a zkušeností. 
Držel jsem plačící matku kolem ramen 
a bál se jí říci, že: „vše bude v pořádku“. 
Ještě před chvílí jsem si byl jistý, že v mé 
ulici je také vše v pořádku, že všechno je 
jak má být, protože to tak bylo včera 
i před včerejškem. Před týdnem i měsí
cem. Držel jsem plačící matku kolem ra
men a bál se jí říci, že jedinou jistotou je 
jistota nejistoty. Bál jsem se jí říci, že 
o jistotu se musíme přičinit, ověřit si ji 
a pochopit ji. Bál jsem se jí říci, že tento 
den jistota zradila čtyři lidi. Zradila nejen 
pana Kalinu a řidiče popelářského vozu, 
ale i ji samotnou. Zrazen jsem byl i já 
sám. My všichni jsme podlehli pohodlné 
jistotě. My všichni jsme příliš uvěřili to
mu, že máli se něco stát, nebude to teď, 
nebude to tady a nestane se to nám. 

•  •  •
Lékař klečící nad dítětem se zvednul 

a sundal si gumové rukavice. Lehce se 
pousmál a k čekající matce jen potichu 
řekl: „snad to zvládne“. Byla to bolestivá 
slova nejistoty, ale dávala naději. Dávala 
svobodu doufat a věřit v to lepší. Dávala 
svobodu a možnost napravit své chyby 
a omyly. Možnost změnit sebe sama.

 n

níků. Naši členové Vám pomohou i s vět
šími projekty, systémy generálního klíče, 
komplexním zabezpečením Vašeho ob
jektu, i s následným servisem a zárukou.

Členy Cechu MZSČR poznáte podle 
tohoto označení, které prezentuje 
schválené  a  oficiální  vyobrazení  pro-
pojení tří symbolů projektu BEZPEČNÁ 
ZEMĚ. Je to jeho logo, znak Cechu a logo 
Ministerstva vnitra ČR, Odboru prevence 
kriminality.  Toto  označení  ve  for mě 
samolepky, pla kátu, banneru, ale i in ze
rátů v tisku hle dejte na pro dej nách a pro
vozovnách (dve ře, výlohy, fasá da, vnitřní 
prostory). Mů žete jej spatřit i na ser vis
ních vozech na šich členů. Kom pletní 
seznam členů CMZS vč. kontaktů se 
nachází na další straně abecedního se
znamu, seřazeného podle měst ČR, ve 
kterých mají naši členové své působiště. 
Taktéž jej najdete na webu Cechu.        n

rostu nad řekou Svratkou, a cestou se vám 
naskytnou nečekané výhledy na město. 
Potom projdete malebnými zákoutími 
Kamenné kolonie a po stezce pro chodce 
a cyklisty dorazíte na Riviéru. 

V našem areálu vás budou opět čekat 
ukázky a nácvik pohybových aktivit, které 
můžete navštěvovat ve svém volném čase. 
S odbornými lektory si budete moci zacvi
čit, vyzkoušet si různé typy cvičení a pro
konzultovat jejich vhodnou volbu s ohle
dem na své možnosti a zdravotní stav. 

Po všem tom cvičení a procházení na 
vás bude čekat tradiční strážníkův guláš 
a přá telské povídání v kruhu známých, 
přátel a strážníků městské policie.

Prezence bude  rozdělena na 2  až 3 
skupiny podle počtu zaregistrovaných 
účastníků. Prezence skupin bude v hodi
nových intervalech, tak aby se vše organi
začně dobře zvládlo a váš zážitek byl co 
nejhezčí. Čas nástupu, který vám bude 
určen při registraci, je nutné dodržet.

Trasa sice není náročná, ale její první 
polovina vede po úzké lesní pěšině s mír
ným stoupáním. Jenom na začátku cesty 

lesem vás čeká krátké, asi 30 metrové, 
strmé stoupání.

Zvažte prosím své možnosti  
a neriskujte, pokud vás zdravotní 

stav nějak výrazně limituje.

Datum konání 26. 8. 2016

Místo zahájení FN Bohunice z ulice 
NETROUFALKY u vstupu 
do hlavní (výškové) 
budovy FN Brno

Prezence Skup. 1 
Skup. 2 
Skup. 3

8:30 – 9:00 
 9:30 – 10:00 
10:30 – 11:00

Program  
ve FN Brno

Rehabilitační oddělení FN 
(ukázky a nácvik  
rehabilitace)

Cíl a místo  
ukončení

AREÁL DOPRAVNÍ 
VÝCHOVY 
A VZDĚLÁVÁNÍ 
RIVIÉRA – Bauerova 7

Registrace 
účasti

Od 1. 8. 2016  
v každý pracovní den  
od 8:oo do 15:oo hod.  
na tel. čísle 548 210 035  
paní Chládková

n

Kurzy bezpečnosti  
pro seniory v Brně 
– spolek presafe z. s.

Spolek Presafe z. s. pořádá na podzim 
2016 přednáškové bloky:
•  Sociální zabezpečení a sociální sys

tém
•  Požární prevence a ochrana
•  Komunikace –  jak  se nestát obětí 

trestného činu
•  Bezpečně na počítači a na internetu
•  Finanční gramotnost

Kurzy probíhají jednou týdně od půl
ky září do prosince v Areálu dopravní vý
chovy  a  vzdělávání  Bauerova  322/7, 
BRNO, v učebně N 211 (Autobusová za
stávka Riviéra autobus č. 44, 84). Kurzy 
tematicky navazují na Senior akademii 
a probíhají v rámci projektu Senioři a bez
pečnost. Pro účastníky jsou ZDARMA.

Více informací získáte na telefonním 
čísle 775 217 091, nebo na elektronické 
adrese: office@presafe.cz. Můžete se také 
podívat na webové stránky: 

www.presafe.cz.
Přihlašovat se můžete ve všední dny 

od 9 do 17 hodin od 1. 8. 2016 na výše 
zmíněném telefonu nebo e-mailu. Přesné 
termíny jednotlivých bloků budou 
upřesněny.                       n

Letní branně vzdělávací 
seminář – 26. 8. 2016 

V letošním roce jsme pro vás připravi
li letní seminář, ve kterém se zaměříme na 
pohybové aktivity určené seniorům. Hned 
v úvodu se pod vedením profesionálních 
fyzioterapeutů rehabilitačního oddělení 
FN Brno budete mít možnost aktivně za
pojit do nácviku rehabilitačních cvičení, 
poradit se o všem co vás v souvislosti 
s pohybovým aparátem zajímá, a dozvě
dět se vše o službách, které nabízejí. Tady 
se zdržíte nejméně hodinu a potom vás 
čeká krátký pochod v délce 3,5 kilometrů.

Na trasu pochodu se vydáte zadní bra
nou nemocnice přes ulici Kamenice. 
Potom projdete kousek cesty nenápadnou 
uličkou Vinohrady a vstoupíte na úzkou 
lesní pěšinu. Mírným stoupáním budete 
procházet příjemným stínem lesního po


