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Jak jsem již zmínil, pro naši fi rmu je důležitý 

bezpečnostní audit daného objektu, který vychází 

z řady norem a souvisí s ČSN EN 50 131 poplachové 

systémy, jíž jsme spoluautorem. Důležité je, aby byla 

prováděna pravidelná školení obsluhy, zaměstnan-

ců fi rem, včetně servisu a revize bezpečnostních 

systémů. Vzhledem k tomu, že bezpečnost vnímám 

jako trvalý proces, jsem přesvědčen, že dálkový 

dohled, tedy napojení na pult PCO, má velký přínos 

a význam.  

Dodáváte řešení na klíč – kterou oblast 
považujete za realizačně nejsložitější, kde se 
dělají nejčastější chyby? 
Asi největší chybou je zabezpečení neřešit, nebo 

řešit pouze z technického, a ne z bezpečnostního 

pohledu. Nebo spoléhat se jen na pojištění. V rámci 

komplexního řešení vždy našim klientům nejprve 

doporučujeme opatření ve stavební dispozici objek-

tu, správné mechanické zábranné systémy, kde se 

dá výrazně zkvalitnit zabezpečení a ušetřit statisíce 

na zabezpečení špatné navržené stavební dispozice, 

špatných oken a dveří. Až jako další krok řešíme 

Bezpečnostní audit 
je základ

„Pěkně nainstalované detektory, kamery a zabezpečovací ústředna bez správného bezpečnostního auditu jsou 
vyhozené peníze. Správné zabezpečení musí mít vedle bezpečnostního auditu také napojení na profesionální 
dispečink Dohledového centra – PCO. Až trvalý dohled a automaticky probíhající procesy mohou skutečně zajistit 
trvale kvalitní zabezpečení,“ říká majitel společnosti Alkom JUDr. Václav Růžička.

Více než sedmadvacet let budujete svou 
kompetenci v oblasti ochrany majetku 
a osob. Co se za tu dobu změnilo? Co 

vnímáte ve svém oboru jako nejvýznamnější? 
Podstatné je, že čím dále více fi rem, ale i domácností 

si uvědomuje význam kvalitního zabezpečení majet-

ku, osob, ale i informací. Značný technický pokrok 

v zabezpečovacích systémech, kamerách, a přede-

vším v dálkovém dohledu, tedy monitoringu, může 

významně snížit rizika či výrazně eliminovat hrozby 

vzniku mimořádné události. V ČR je mnoho tech-

nicky vyspělých a zručných fi rem, ale málo skutečně 

bezpečnostně zdatných odborníků. Základ je v bez-

pečnostním auditu, v posouzení daného objektu 

a situace. To je naše hlavní deviza, kterou se chceme 

odlišit od konkurence. Komplexně posoudit daný 

objekt, defi novat jaké jsou hrozby ve vztahu k riziku 

a jak optimálně a komplexně zajistit bezpečnost. 

Ta se stále více stává komplexním pojmem, 
vyžadující expertní řešení. Budeme-li se bavit 
o bezpečnosti fi rem, co považujete za základní 
pravidla, která je nutno dodržovat? 

ALKOM

Specializuje se na systémy zabezpečení 
osob, majetku a informací. Základním 
produktem fi rmy je komplexní řešení 
technického zabezpečení, navržené a 
vyprojektované na základě dlouholetých 
zkušeností vysoce kvalifi kovaných odborníků. 
Již od roku 1991 tak společnost provádí 
bezpečnostní posouzení, studie, analýzy 
rizik, poradenskou činnost, projekci, montáž, 
servis slaboproudých a bezpečnostních 
systémů i dálkový dohled na Multifunkčním 
dohledovém centru PCO. 
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technické zabezpečovací systémy. Častou chybou 

je nedostatečné proškolení obsluhy a nevyužívání 

všech možností techniky, dnešních zabezpečovacích 

systémů a dálkového dohledu.

Technologie mění váš obor asi hodně dynamicky 
– čidla, drony, roboti. Jak lze udržet krok 
s vývojem? 
Mít silné technické zázemí, nadšené a dobře moti-

vované kolegy, dobré a prověřené partnery, trvalou 

zpětnou vazbu od klientů a našeho Multifunkčního 

bezpečnostního a dohledového centra PCO, které 

splňuje příslušné normy ČSN a EN. 

K technologiím směřuje dnes z větší části 
i ochrana informací. Váš pohled na tuto 
problematiku – chráníme své informace 
dostatečně? Co můžeme dělat lépe?  
Nepodceňovat personální bezpečnosti, protože de-

vadesát procent útoků je zevnitř organizace. Alkom 

se věnuje zabezpečení datových center, serveroven 

a trvale je monitoruje z pohledu možných hrozeb 

– požár, vloupání, přepadení, zaplavení, vlhkost, 

neoprávněný vstup, destrukce, výpadek napájení 

a podobně.

Provozujete vlastní pulty centrální ochrany – 
jsou už i u nás dnes k dispozici nástroje typu 
rozpoznávání tváří či jiné vyspělé bezpečnostní 
technologie? 
Provozujeme PCO od roku 1991 a tyto technologie 

i u nás existují, využívají se například na letištích 

a podobných místech kritické infrastruktury.

Co tedy nabízí vaše multifunkční dohledové 
centrum? 
Trvalý dálkový dohled nad řadou různých procesů 

v objektu z pohledu bezpečnosti, provozu, logistiky 

a servisních zásahů. V případě vzniku defi novaného 

signálu zajistíme výjezd, zásah, opatření, které je 

předem domluveno s klientem. Dohlížíme objekty, 

vozidla, dané zařízení, zkrátka vše, co je potřeba. 

Specializujete se na nějaký segment? Může 
vůbec profesionální ochrana bezpečnosti 
fungovat kvalitně napříč segmenty, bez 
specializace?  
Specializace je nutností stejně jako výborná spo-

lupráce s dalšími partnery. Alkom se specializuje 

na bezpečnostní audity, návrh a dodání techniky 

s důrazem na trvalý dohled. Tuto činnost nabízíme 

napříč všemi segmenty, to znamená, že máme řešení 

a specialisty včetně napojení od standardní bytové 

jednotky až pro velké nadnárodní společnosti. Reali-

zovali jsme zakázky ve čtyřiceti zemích světa a v ČR 

jsme se výrazně podíleli na snížení počtu loupežných 

přepadení fi nančních institucí během posledních 15 

let ze 182 na 27 případů ročně.

Vaším produktem je také Inteligentní dům – 
domácí automatizace. Co si pod tím můžeme 
představit?
V dnešní době jsou možnosti skutečně obrovské, 

mající hranici snad jen ve fi nančních prostředcích, 

kolik na to chcete věnovat. Běžné je ovládání řady 

zařízení v domě – zabezpečení, světla, klimatizace, 

žaluzie, vytápění a řady dalších věcí v návaznostech 

automaticky nebo přes dotykovou klávesnici v domě 

či z mobilního telefonu kdekoliv ze světa. Cílem je 

zjednodušit ovládání složitého vybavení domu, zvýšit 

komfort, úspory energií a náš hlavní cíl je zvýšit také 

bezpečnost. Zde úzce spolupracujeme především 

s předním odborníkem na tuto problematiku v ČR 

Janem Průchou a jeho společností Insight Home.  ■ 

PETR KARBAN


