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Bulletin je občasník vydávaný a zdarma 
distribuovaný společností ABBAS, a.s.
Změny veškerých údajů bez předchozího 
upozornění vyhrazeny. Zákazníci by neměli 
jednat dle informací obsažených v tomto 
Bulletinu bez kontaktování příslušného 
zástupce společnosti ABBAS, a.s. 
Všechny ochranné značky jsou majetkem 
příslušných vlastníků.

Vážení přátelé, milí čtenáři!

Bezpečnost online

Mějte Bezpečnost
pod kontrolou

ve svéMchytrém telefonu

www.bezpecnostonline.cz

 www.abbas.cz/o-
spolecnosti/firemni-
casopis

QR kód je 
určený ke 
čtení chytrými 
telefony. 
Nainstalujte 
si čtečku QR 
kódu do svého 
smartphonu  
a získejte více 
informací  
o tom, co  
Vás zajímá.

každým rokem nás provázejí změny, díky 
kterým nestojíme na jednom místě a můžeme 
tak vám, našim zákazníkům, přinášet stále 
nové možnosti. Nejvýznamnější změnou 
letošního roku bylo rozšíření portfolia o 
produkty mimo rámec bezpečnostních tech-
nologií, vstoupili jsme na trh 3D skenování, 
strojového vidění, čtení SPZ, počítání lidí. 
Umožňujeme tak i vám vstoupit do oblastí 
mimo náš současný společný trh.

Největší změnou v produktovém portfo-
liu bezpečnostních technologií je zavedení 
produktu malé a střední EZS, která umožňuje 
i řízení domácí automatizace. Díky italskému 
původu značky Ksenia jsme mohli dále rozšířit 
rodinu Design Line. Největší devízou sys-
tému Ksenia je online přístup přes jakékoliv 
zařízení s datovými službami, díky kterému je 
jeho uživatel schopen plně ovládat svůj dům 
i z mobilního zařízení. Tímto jsme dosáhli 
bezpečnosti online...

bulletin
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Facebook, Twitter, YouTube - pro někoho 
skoro neznámý pojem, pro někoho slova 
vzbuzující negativní emoce a pro jiné totální 
životní závislost. Současné vnímání sociálních 
sítí je relativně vyhrocené. Určitě za to nemů-
žou samotné aplikace typu Facebook nebo 
Twitter, ale spíše jejich obsah, který vytváří 
jednotliví uživatelé. 

Přidání nového příspěvku nebo lajkování je 
přece tak snadné a rychlé! A to svádí k situaci, 
kdy mnozí jedinci mají nepřekonatelné nutkání 
všem oznamovat, co snídali, kde se polechtali, 
nad čím právě přemýšlí jejich křeček nebo nad 
čím dokonce hloubají sami. 

Zcela opačným pólem vnímání sociálních sítí 
jsou například odborné „blogy“, na kterých 
čteme recenze, dychtivě čekáme na ohlášení 
novinek a hltáme jejich první videoukázky, 
nebo alespoň pročítáme technické parametry.

Stejně jako v bulvárních novinách a časopi-
sech najdeme povětšinou fotomontáže  
a napůl vymyšlené informace bezduchého 
obsahu ze života „celebrit“, tak na druhou 
stranu můžeme sáhnout po odborných 
časopisech nebo novinách s kvalitním obsa-
hem. My čtenáři jsme ti, kteří si vybíráme, 
odkud a jaké informace budeme konzumovat!

Pohodlné sledování ABBAS kanálů
Ideální platformou pro čtení ABBAS kanálů 
jsou chytré telefony / smartphony. 

Stáhněte si aplikace Twitter nebo Facebook 
do svého mobilu a mějte naše technologie 
stále „na dosah ruky“!

A právě pro čtenáře zajímající se
o odborné informace jsme zde:

ABBAS Facebook

 www.facebook.com/abbas.cz

3D skenování Facebook

 www.facebook.com/skenovanive3D

ABBAS Twitter

 twitter.com/ABBAScz

ABBAS Youtube

  www.youtube.com/user/AbbasCzech

Žijte s námi
v chytrých telefonech

pavel.vacek
@abbas.cz

Mějte naše
technologie 
stále na
dosah ruky

milan.tlusty
@abbas.cz

Za novým 
produktem stojí 
řada jednání 
a stanovování 
obchodních 
podmínek, 
školení 
technické 
podpory, 
testování, 
řešení logistiky 
a skladové 
zásoby, 
marketingová 
a obchodní 
podpora.

Jeden z parametrů, které určují, zda je 
distributor na trhu zajímavý, je jeho portfolio 
produktů. Dnes je náš trh zaplaven produkty 
z celého světa a distribucí se živí mnoho 
kamenných i e-shopových firem. I v tomto 
prostředí je však možné sestavovat portfo-
lio produktů tak, abychom pokryli potřeby 
dnešních investorů a nemuseli dodávat něco, 
za co bychom se museli stydět.

Sestavování portfolia může při pohledu zvenčí 
vypadat jako snadná záležitost. Opak je 
pravdou. Vždy však za novým produktem stojí 
řada jednání a stanovování obchodních pod-
mínek, školení technické podpory, testování, 
řešení logistiky a skladové zásoby, marketin-
gová a obchodní podpora.

Nový produkt se může objevit mnoha 
způsoby. Někdy to je tak, že distributorovi 
přibyde do portfolia něco nového, protože 
to jeho stávající dodavatel začal vyrábět, 
někdy musí distributor cestovat po světových 
výstavách, aby něco nového našel, někdy si 
to musí vyrobit sám a pak je několik vzácných 
případů, kdy si najde výrobce přímo distributo-
ra. Posledně zmiňovaný případ je velmi ceněn, 
jelikož ukazuje na důvěru v danou distribuční 
firmu natolik, že si výrobce sám rozhodne být  
s danou společností spojován marketingově  
i obchodně.

V letošním roce jsme dostali nabídku od 
významných výrobců hned několikrát.  
O to více nás potěšilo, že přišla od velmi 
zvučných jmen na našem trhu.

První významné rozšíření našeho portfolia 
přišlo, když se na nás obrátila americká 
společnost s celosvětově známým jménem 

3M. Touto spoluprací jsme rozšířili možnosti  
v dodávkách strukturovaných kabeláží a zajisti- 
li tak možnost dodávat i komponenty vyšších 
standardů (6, 6A) od renomovaného výrobce.

Další byla značka ASSA ABLOY. Firma  
ASSA ABLOY měnila svůj distribuční model  
a své dlouholeté zákazníky chtěli předat doda- 
vateli, který by měl dostatečný kredit pro 
převzetí zákaznické sítě. Dohodli jsme se,  
a tak jsme pro Vás získali produkty ASSA 
ABLOY. 

Zásadní produktové doplnění proběhlo po 
jednání s další americkou společností, a to se 
společností COOPER Safety. Milníkem pro 
systém COOPER Fire v České republice je 
výzva divize Cooper Safety firmě ABBAS  
k přímému zastupování této značky. Nabídky 
jsme se rádi chopili a za dlouhodobý cíl jsme 
si stanovili podporu značky COOPER Fire na 
českém trhu a zpřístupnění jejich produktů 
našim zákazníkům

Nabídka společnosti BOSCH byla  
na produktovou řadu Advantage line. Protože 
byla dosavadní spolupráce s firmou BOSCH 
přínosná, rozhodli jsme se novou řadu do 
portfolia přidat. Možnost koupit produkty 
BOSCH za ceny, které Advantage line nabízí, 
je velmi lákavé. Produktová řada se stále 
rozrůstá, a tím se navyšuje i naše spolupráce 
se společností BOSCH.

Důvěra všech výše zmiňovaných společností 
nás velmi těší, a zároveň nás jejich rozhodnutí 
spolupracovat s firmou ABBAS zavazuje  
a motivuje k další činnosti na našem 
společném trhu.

Produktové portfolio
Distributorovo zlato



ABBAS je česká společnost s dlouholetou 
tradicí a silnou pozicí na trhu bezpečnostních 
technologií. Její prioritou je kvalita dodávaných 
technologií a poskytovaných služeb  
na základě precizní technické a konzultační  
podpory svých zaměstnanců.
Nový distribuční kanál produktů ASSA ABLOY 
Vám nabízí možnost odebírat sortiment jak 
osobně na pobočkách tohoto distributora 
v Praze, Brně a Ostravě, tak objednávat 
prostřednictvím e-shopu. Hlavním důvodem 
pro tuto zásadní změnu je postupná opti-
malizace distribučního modelu společnosti 
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Pevně 
věříme, že nový distribuční model bude pro 
Vás přínosný jak vzhledem k větší flexibilitě 
dodávek, tak i z hlediska obchodních pod-
mínek, které můžete v závislosti na kumulaci 
odběrů u našeho partnera získat.

Martin Šedivý
Business Unit Manager
ASSA ABLOY Czech & Slovakia

Se společností ABBAS, a.s. zahájila naše 
divize bezpečnostních systémů spolupráci 
v roce 2009. V průběhu let 2010 a 2011 
se postupně rozšiřoval počet technologií 
dodávaných přes tento nový distribuční kanál 
a dnes, po téměř třech letech spolupráce, 
se společnost ABBAS řadí mezi významné 
partnery pro dodávky slaboproudých 
bezpečnostních technologií BOSCH v České 
Republice. Na spolupráci s firmou ABBAS 
oceňujeme především korektní přístup  
a pevné dohody. Zárukou spokojených 
zákazníků je také profesionální technická pod-
pora, což byla jedna z podmínek při rozho-
dování o spolupráci, a že jsme  
v případě společnosti ABBAS volili správně, 
jsme se v průběhu dosavadní spolupráce 
mohli několikrát úspěšně přesvědčit. Věřím, 
že budeme i v budoucnu toto partnerství 
úspěšně rozvíjet a společně přinášet pod 
značkou BOSCH na český trh řadu inova-
tivních bezpečnostních řešení. 

Ing. Petr Domagalský
obchodní ředitel pro Českou 
a Slovenskou republiku 
Robert Bosch odbytová s.r.o. 
Security Systems (ST/SEM)
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Společnost 3M je celosvětově jedním z největ- 
ších výrobců a dodavatelů strukturované 
kabeláže, kterou jsme v roce 2011 uvedli  
i na český trh. V rámci analýzy potenciál-
ních obchodních partnerů jsme si vybrali 
společnost ABBAS jako klíčového distributora 
tohoto portfolia. Hlavním důvodem zahájení 
naší spolupráce byly sdílené hodnoty v oblasti 
inovací, obchodní etiky a orientace na koncov-
ého zákazníka. Již první rok partnerství ukázal, 
že jsme udělali správný krok.

Ing. Ondřej Topinka, MBA
Sales & Marketing Manager
3M Česko, spol. s r.o.

Spolupráce firem ABBAS a Cooper není tak 
žhavou novinkou, jak se může zdát. Již několik 
let jsou různé produkty firmy Cooper úspěšně 
obchodovány firmou ABBAS na trhu v České 
republice. Pevnější spojení firem ABBAS  
a Cooper je výrazným krokem vedoucím  
k posílení naší vzájemné spolupráce. Od 
tohoto kroku si slibujeme dlouhodobé  
a úspěšné obchodní partnerství - zpočátku 
pak zejména zvýšení tržního podílu produktů 
Cooper v ČR. Partnerství firem ABBAS  
a Cooper je také logické, podíváme-li  
se na výrobní portfolio Cooperu a obchodní 
portfolio ABBASu, kde nalezneme spoustu 
synergií – zejména v oblasti slaboproudých 
systémů. Navíc pokládáme ABBAS za jednu  
z nejsilnějších firem v této oblasti v ČR. Další  
a velice důležitou stránkou obchodu je 
vzájemná sympatie. Ze všech zaměstnanců 
ABBASu, které jsem dosud potkal, cítím velké 
nadšení z přímé spolupráce s Cooperem 
a stejně tak i v Cooperu se této spolupráci 
přikládá váha. Osobně se velice těším na naše 
společné působení na trhu – moje prozatímní 
zkušenost z této spolupráce je velice pozitiv 
ní a jsem přesvědčen, že vše brzy přetavíme 
do rovněž pozitivních ekonomických dat.
 

Ondřej Krátký
Business Development Manager 
Cooper Industries
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Analýza obrazu
 www.analyza-obrazu.cz

Bohatý zdroj informací o průmyslových 
kamerách, objektivech, osvětlovačích  
z dynamicky se rozvíjející oblasti analýzy 
obrazu (strojového vidění). Charakteri-
stickou vlastností systémů strojového 
vidění je napojení kamerového systému 
do výrobního procesu s orientací na 
typické úlohy, kterými jsou například 
kontrola vstupní/výstupní kvality, kon-
trola tvarů, počítání objektů, kontrola 
barevnosti výrobků, čtení čárových 
kódů, hledání vad, atd. 

Biometrie – inteligentní
identifikace uživatele

 www.biometricke-ctecky.cz

Biometrie je moderní metoda pro iden-
tifikaci uživatele zakládající se na měření 
jím poskytovaných biometric- 
kých dat získaných nejčastěji ze skenu 
ruky, obličeje nebo jejich částí, a jejich 
následným vyhodnocením. Tento sofis-
tikovaný přístup k analýze uživatelských 
dat nalézá své široké uplatnění jako 
moderní doplněk systémů kontroly 
vstupu.

Dallmeier – CCTV řešení
 www.dallmeier.cz

Kamerové systémy společnosti 
Dallmeier jsou TOP kvalita.  Přehledné 
informace od  kamer přes rekordéry až 
po inteligentní analýzu obrazu, ovladače 
a jiné softwarové utility naleznete právě 
na těchto stránkách.

3D skenování objektů
 www.skenovanive3d.cz

Absolutní zachycení reality. Microsite 
se věnuje oblasti 3D ručních skenerů 
a 3D skenování objektů bez použití 
referenčních značek. Podívejte se, jak je 
jednoduché vzít do ruky 3D skener  
a vytvořit v počítači 3D model sní-
maného objektu.   

Ksenia – bezpečnost 
online

 www.bezpecnostonline.cz
 www.ksenia.cz

Microsite věnující se novému in-
tegrovanénu zabezpečovacímu 
a přístupovému systému Ksenia. 
Poznáte, jak je snadné ovládat Vaši 
domácnost nebo kancelář z chytrého 
telefonu - zastřežování, ovládání 
výstupů (např. pro domácí automati-
zaci), sledování událostí a také grafický 
přehled veškerých periferií na pod-
kladových mapách s možností živého 
sledování video streamu z připojených 
ONVIF kamer.

Paxton – kontrola vstupu
 www.paxton-access.cz

Paxton znamená inteligentní kontrolu 
vstupu malého, středního i velkého 
rozsahu. Nechte se inspirovat, jak 
zajistit kontrolu vstupu pro jediné, ale 
i pro stovky dveří v několika odlišných 
oblastech. A navíc ve slušivém designu.

Microsites 
Získejte ještě více

Naše microsites jsou specializované webové stránky v českém jazyce zaměřené na konkrétní produkt nebo technologii. 
Umožňují Vám načerpat obsáhlé informace týkající se dané oblasti. Prostě jednoduchý a přehledný zdroj informací, novinek, 
datasheetů, videí, ale i ovladačů a utilit ke stažení. Nezapomeňte si microsites přidat v internetovém prohlížeči do svých 
oblíbených záložek!

pavel.vacek
@abbas.cz

Přejděte na
jeden kabel!

Kamerový kryt TPH3000 nyní
s napájením po ethernetu (PoE+)

/ napájí kameru i topení po 1 kabelu
/ IP67 – prachu a vodě odolný
/ vhodný pro vnitřní i venkovní aplikace
/ napájení 12 VDC, 24 VAC, PoE+

NEjoblíbENějšíkAmEroVý kryt NAčEském trhu
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Machine vision
= strojové vidění

Využití systémů strojového vidění
Objektem počítačového vidění může být 
prakticky cokoliv – lidská tvář, biologické 
vzorky, rentgenové snímky, hustota 
dopravního provozu, lidská činnost (především 
proces výroby) a další. Charakteristickou 
vlastností systémů strojového vidění je 
napojení kamerového systému do výrobního 
procesu s orientací na typické úlohy, kterými 
jsou například kontrola vstupní/výstupní kvality, 
kontrola tvarů, počítání objektů, kontrola 
barevných výrobků, čtení čárových kódů, 
hledání vad, atd. 

Nejrozšířenějším způsobem použití jsou 
aplikace výstupní nebo vstupní kontroly  
v průmyslových odvětvích. Výroba tak může 
být plně nebo částečně automatizovaná.  
Ve většině případů se porovnávají vyrobené 
kusy s požadovaným vzorem. Například 
kontrola správnosti při montáži dílů, kontrola 
povrchu, hledání vad po opracování. Dále 
se strojové vidění využívá pro čtení čárových 
kódů a znaků, počítání výrobků, identifikaci 
barev nebo provádění různých měření. 

Příklady využití  IDS machine vision 
kamer v praxi

Přístroj na detekci olejových nečistot před 
povrchovou úpravou

Firma TechTest s.r.o. se zabývá vývojem 
ručního zařízení pro detekci olejových nečistot 
v procesu povrchových úprav ve strojírenství. 

Výskyt nečistot v procesu povrchových úprav 
často značí následnou nízkou trvanlivost 
nástřiku barvy. Vyvíjený přístroj umožňuje 
okamžité vyhodnocení čistoty povrchu 
před finální úpravou a pomáhá tedy při 
rozhodování, zda musí být předmět znovu 
odmaštěn. Jelikož jsou ostatní metody 
detekce olejových nečistot drahou a časově 
náročnou záležitostí, šetří přístroj čas i peníze. 
USB kamera od společnosti IDS byla pro tuto 
aplikaci zvolena především kvůli jejím malým 
rozměrům, velkým možnostem rozšíření 
a hlavně kvůli nenáročné implementaci 
do softwaru, který má na starosti obsluhu 
celého systému. Komerční název zařízení je 
Recognoil a počátkem roku 2013 se plánuje 
jeho sériová výroba.

Strojové vidění, 
neboli
machine vision, 
je řešením 
pro zvýšení 
automatizace 
a odstranění 
chyb v průběhu 
výrobního 
procesu.

Strojové vidění, neboli machine vision, se skládá z kamerového záznamu 
obrazu a jeho následného vyhodnocení na základě předem přesně defi-
novaných kroků a úkonů. Vyhodnocení probíhá v počítači a kritéria jsou 
stanovena matematickými algoritmy. 

jaroslav.pecek
@abbas.cz

Systém I4Tracking pro snímání očních pohybů
Jak již ze samotného názvu vyplývá, jedná 
se o zařízení pro snímání očních pohybů. 
Kamera IDS uEye snímá oko a na základě 
detekčního algoritmu je vyhodnocen střed 
a průměr pupily oka a měří se, kam a jak 
dlouho se testovaný subjekt díval. Využití této 
technologie je velmi široké, od marketingu, 
kdy jsou vyhodnocovány např. různé reklamní 
materiály, až po lékařské aplikace. 

V rámci projektu ČVUT v Praze, Psychiatrické 
léčebny v Praze Bohnicích a firmy Medicton 
Group s.r.o. je za podpory Technologické 
agentury ČR takto vyvíjena podpůrná metoda 
pro rychlou a objektivní diagnostiku dyslexie. 
V rámci tohoto projektu je řešena i diagnostika 
dalších nemocí a poruch.

Jako velmi zajímavá se jeví metoda „Obhlížení 
nahých postav“ pro diagnostiku sexuálních 
delikventů. Sledování a vyhodnocování 
očních pohybů lze také využít pro diagnostiku 
schizofreniků, v kognitivní psychologii nebo 
při diagnostice nystagmu (pozn. Nystagmus 
je rytmický kmitavý pohyb očních bulbů. Jde 
o oční vadu, která způsobuje nekontrolované, 
rychlé a trhavé pohyby očí.).

IDS kamera uEye dodávaná společností 
ABBAS, a.s. byla pro tuto aplikaci zvolena 
především kvůli jejím malým rozměrům 
(desková varianta). Dalšími důležitými 
parametry při rozhodování byla požadovaná 
rychlost snímání, stabilita a nenáročná 
integrace do softwaru.

 Expozice předmětu - 2D vyhodnocení - 3D vyhodnocení

 I4Tracking - výsledek testu I4Tracking zařízení (včetně držáku na hlavu)

 www.analyza-
obrazu.cz/strojove-
videni/aplikace/

řEŠENé APLIKACE | SLOVNíČKY POJMů | POSTUP PřI VýBěRU VHODNé KAMERY | VýPOČET  
OHNISKOVé VZDáLENOSTI A HLOUBKY OSTROSTI | A SPOUSTA DALŠíHO V ČESKéM JAZYCE! 

www.analyza-obrazu.cz
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jiri.hanzelka
@abbas.cz

Společnost 
Cooper 
Industries  
po třetí v řadě 
získala první 
místo v soutěži 
„Inovátor 
v oblasti 
průmyslových 
řešení 
a svítidel“, 
kterou 
každoročně 
vyhlašuje 
patentový úřad 
USA.

Tento příběh začal již v roce 1833 v dalekém 
Mt.Vernon v Ohiu. Dva bratři, Charles a Elias 
Cooper, založili společný podnik C&E Cooper 
Company. Původně šlo o slévárnu, která 
vyráběla kamna, pluhy a různé průmyslové 
nářadí. Ani jeden z bratrů jistě netušil, že svou 
vytrvalostí, zvědavostí a hledáním nových 
příležitostí položili základ globální celosvětové 
organizaci. 

S rozvojem průmyslové revoluce v druhé 
polovině 19. století bratři rychle pochopili, že 
jen s výrobou drobných agrárních prostředků 
nevystačí. Prudký rozvoj průmyslu a železniční 
dopravy zajistil, že se parní stroje z nové 
společnosti Traction Cooper Engine staly 
žádaným artiklem. Ale éra páry netrvala 
věčně a společnost Cooper Industries se 
přeorientovala na technologii plynových 
motorů. Zakrátko se tak stala předním 
americkým výrobcem vznětových motorů.  
Na počátku 20. století firma vstoupila úspěšně 
i na akciový trh (akcie CBE).  

Vojenské konflikty vždy znamenají změnu 
struktury průmyslové výroby, a tak během 
největšího válečného konfliktu minulého 
století byly technologie Cooper na známých 
zásobovacích lodích Liberty mířících  

do Evropy. Po válce se nutnost výrobních 
inovací stala ještě důležitější. Měnil se trh, 
životní styl spotřebitelů a Cooper rozšířil 
svoje portfolio o elektrické výrobky, zařízení 
a komponenty pro automobilový průmysl, 
energetiku a bezpečnostní systémy.    

Společnost Cooper nyní tvoří 7 provozních 
divizí v 21 zemích světa a zaměstnává 
skoro 26 000 zaměstnanců. Díky rozsáhlé 
škále kvalitních produktů a neustálé inovaci 
společnost Cooper Industries po třetí v řadě 
získala první místo v soutěži „Inovátor v oblasti 
průmyslových řešení a svítidel“, vyhlašovanou 
patentovým úřadem USA.

V České republice patří společnost Cooper 
Industries a její divize Cooper Safety  
k významným dodavatelům informačních 
systémů pro případy krizových a havarijních 
situací, průmyslových signalizačních systémů, 
protipožárních systémů budov a systémů 
nouzových svítidel. 

Společnost ABBAS si velmi váží nabídky 
společnosti Cooper Lighting and Safety 
Limited se sídlem v Doncasteru ve Velké 
Británii na přímou spolupráci v oblasti 
protipožárních systémů EPS na českém trhu. 

to jsou 
inovace, služby a zkušenosti

Cooper

KSENIA
Mějte bezpečnost pod kontrolou

Základem systému KSENIA je zabezpečovací 
ústředna Lares pojmenovaná po římském 
božstvu (strážce domu a polí). Název 
„ústředna“ je nicméně mírně zavádějící, 
protože systémové jádro Lares zvládá 
integraci PZTS, CCTV, EPS, přístupu, prvků 
domácí automatizace a dalších periferií. Lares 
je nabízen ve třech variantách - 16, 48  
a 128 zón systému PZTS. 

Ústředny Lares poskytují TCP/IP rozhraní 
a obsahují integrovaný webserver, který 
umožňuje ovládání a nastavování systému, 
monitorování aktuální situace v hlídaném 
objektu, zobrazení grafických podkladových 
map a obrazu z kamer, naměřené hodnoty 
na všech čidlech apod. Ústřednu lze rozšířit 
expandéry na sběrnici KS-BUS a lze tak 
připojit například detektor rychlosti větru, 
vlhkosti, teploty vody v bazénu atd.

Pro komunikaci po telefonní lince poslouží 
modul Pontis. Jeho bezdrátovou komunikační 
variantou je GSM/GPRS komunikátor Gemino 
se sloty pro dvě SIM karty, na nichž dokáže 
vyhodnotit sílu signálu i stav kreditu a na 
základě těchto informací použít jednoho nebo 
druhého operátora. Oba tyto moduly pro 
komunikaci s PCO (pult centrální ochrany) 
používají běžný formát Contact ID.

Designová systémová klávesnice Ergo je 
velmi tenká, disponuje dotykovými tlačítky 
a otočným ovladačem (známým ze zařízení 
typu iPod), čtečkou RFID karet a NFC zařízení 
(Smartphone), audio rozhraním (mikrofonem 
a reproduktorem po stranách klávesnice). 
Základní balení obsahuje 4 výměnné 
barevné kryty - bílý, červený, černý a stříbrný. 
Design klávesnice tak lze libovolně měnit a 
přizpůsobovat barevnému prostředí nebo 
vkusu uživatele. 

Čtečka systému Volo je zařízení, které 
slouží pro správu tzv. „scénářů systému“. 
Každá čtečka může mít nadefinováno až 
pět scénářů. Scénářem může být např. 
jednoduché otevření dveří, ale i sofistikovanější 
sled událostí, jako například aktivace osvětlení 
v příslušných místnostech domu společně  
s odstřežením těchto místností a zaslání SMS 
zprávy z GSM komunikátoru.

Systém KSENIA je shrnutím příjemného 
designu, kreativity, inovace, jednoduchosti 
a vlastností zabezpečovacího systému. 
Všechny prvky systému KSENIA jsou 
vyrobeny s důrazem na minimální zátěž pro 
životní prostředí a úsporu energií. Nabízí 
výborné řešení pro zabezpečení rodinných 
či bytových domů, klubů, menších a středně 
velkých podniků, skladů a malých provozoven. 
Vstupte s námi do nové dimenze zabezpečení 
se systémy KSENIA!

Systémová 
klávesnice 
obsahuje 
čtyři barevné 
výměnné kryty. 
I design je 
důležitý!

Ksenia je komplexní zabezpečovací systém s integrací systému EZS, 
přístupového systému, požárních detektorů, IP CCTV kamer s ONVIF 
a možností připojení prvků domácí automatizace a ovládání z chytrých 
telefonů.

 www.ksenia.cz 
www.bezpecnost
online.cz

tomas.valer
@abbas.cz

Bezpečnostonline
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Reflektory svítí, blesky jsou následovány 
zvukem uzávěrky fotoaparátu a protivným 
pípnutím nabíjejících se světlometů, fotograf 
svižně poskakuje kolem, asistentka nestíhá 
pudrovat nosy a utírat pot stékající po čelech 
modelů. Postupně vzniká jeden portrét za 
druhým. Jakmile je práce v ateliéru hotová  
a máme dostatek materiálu s živými objekty, 
balíme kufry a vyrážíme do brněnských ulic. 
První nelehký úkol dostává řidič, zaparkovat 
v centru města. Poté vyskakujeme z auta 
a ověšeni veškerou potřebnou technikou 
spěcháme k prvnímu cíli. V hlavní roli není 
nikdo jiný, než ruční 3D skener Artec MHT. 
Aneb fotíme kampaň „Absolutní zachycení 
reality“.

Přispěcháme k prvnímu objektu, k reliéfu 
města Brna na Moravském náměstí. Mraky 
přidávají fotografiím na dramatičnosti. Pět, 
deset, dvacet záběrů a už se kolem nás 
začínají stahovat zvědavci s dotazy, co to 
fotíme, pro koho to je, kde budou snímky  
k vidění, ale neprozradili jsme nic! Utíkáme 
před šíleným davem k dalšímu z cílů,  
k sochám na Dominikánském náměstí. Model 
bere do pravé ruky skener, druhou rukou 
hledá, kde by se uchytil, jednou nohou na 
kamenném zábradlí, druhou nohou balancuje 
ve vzduchu, aby nespadl do šestimetrové 
propasti pod sochou. Cvak cvak a běžíme dál, 

k Divadlu Husa na provázku. Nepozorovaně 
proklouzneme do dvora divadla, kde se 
snažíme skenerem a foťákem zachytit 
kulisního koně a několik fantastických žraloků. 
Jsme prozrazeni, proto rychle balíme  
a skáčeme zpět do auta. Honička v brně-
nských ulicích končí u Technického muzea. 
Parkujeme za rohem. S tvářemi profesionálů 
se infiltrujeme dovnitř a mezi všemi těmi stroji 
hledáme vhodné fotogenické cíle  
ke skenování. Skenujeme letecký motor, 
sedadla ze stíhaček, parní turbínu, 
starodávnou kachlovou pec. Jsme opět 
prozrazeni, ale za skvěle odvedenou práci 
jsme odměněni žádostí o partnerství  
s Technickým muzeem v Brně (pozn. 
Tato mise stále pokračuje, jako partner 
Technického muzea v Brně skenujeme 
vystavené exponáty, ze kterých muzeum 
vytvoří virtuální prohlídku na svém webu.). 
Náročný fotící den zakončujeme v ordinaci 
doktora Slavíčka a vracíme se na základnu.

Skvěle odvedená práce fotografa i všech 
modelů z abbasáckých řad se ukazuje 
po několika dnech. Dostáváme výsledné 
snímky a spouštíme kampaň, která ukazuje 
univerzálnost 3D skeneru Artec a jeho vhod- 
nost použití ve všech odvětvích, kde je 
potřeba vytvářet 3D modely nebo kde právě 
3D modely mohou výrazně usnadnit a zrychlit 
jinak náročnou práci. 

Focen byl 3D skener Artec MHT, který je od 
srpna 2012 nahrazen novým modelem Artec 
EVA. Nový skener umí stejně jako předchozí 
model snímat texturu i barvu, navíc získal 
ergonomičtější tvar a snížila se jeho hmotnost 
z původních 1,5 kg na 0,8 kg. Více o novém 
skeneru Artec EVA najdete  
na stránkách  www.skenovanive3d.cz

Mise
Absolutní zachycení reality

Akční průběh 
mise „Absolutní 
zachycení 
reality“ bylo 
umocněno 
čtvrtým 
rozměrem
- adrenali- 
nem . 

martina.latalova@
abbas.cz
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3D skenery
a skenování ve 3D

Původ Artec 3D ručních skenerů vychází  
z bezpečnostních technologií, konkrétně  
z identifikace osob. Vývojáři a technici vyvinuli 
systém, který dokáže během  
1 vteřiny zachytit 3D model lidské tváře  
a příslušné osobě povolit nebo zakázat vstup 
do objektu. Díky speciálnímu algoritmu pro 
výpočet se společnost rozhodla vstoupit  
i na trh 3D skenerů a skenování. Vyvinuli ruční 
3D skenery, jejichž výhoda je především  
v jednoduchosti použití a mobilitě. Jedná se  
o optický systém, kdy nejsou používány žádné 
referenční značky (ať už ve formě terčíků, 
desek, otočných stolů, apod.). Díky přesně 
definované mřížce, která je promítána na 
skenovaný předmět, je v reálném čase získán 
3D model jakéhokoliv objektu od krabičky 
zápalek až třeba po nákladní auto. 3D skenery 
tak ulehčují a zrychlují práci v mnoha oborech.

V jakých oborech se dají
3D skenery uplatnit a využít?
Škála využití 3D skenerů v současné době 
prochází značným vývojem. V oblasti 
zdravotnictví je lze například použít  
v technicko-protetické péči při výrobě 
náhrad, při výrobě pomůcek nebo při výrobě 
obličejových masek a podobně. Lidské tělo je 
každé jiné a přesně pasující náhrada či maska 
vede k menší bolestivosti léčby a ke  
spokojenosti pacientů. Skenování je pro 
pacienty bezbolestné a výrobcům výrazně 
šetří čas. Další oblastí ve zdravotnictví je 
plastická chirurgie, kde 3D modely slouží 
převážně k simulaci operačního zákroku 
(úprava nosu, brady, prsů). Pacient vidí  
na obrazovce, jaký bude výsledek operace  
a s ošetřujícím lékařem může konzultovat 
téměř reálnou podobu po operačním zákroku. 
V oblasti ortopedie lze např. bez nutnosti 
použití rentgenu naskenovat pacientova záda 
a následně zjistit, zda  

se jedná o zablokování obratlů, naklonění 
pánve, statické bolesti nebo deformace držení 
těla. V oblasti zdravotnictví se dají najít ještě 
další obory, např. popáleninová centra (výroba 
obličejové masky je pro pacienta bezbolestná), 
dietologie (opět hlavně při simulaci a archi-
vaci), výroba vozíků pro tělesně postižené 
(dle přesně naskenované polohy postižené 
osoby je vyrobený vozík pro pacienta velice 
pohodlný).

Protetická péče
Ortopedie
Plastická 
chirurgie
Posttraumatická 
péče
Popáleninová 
centra
Archeologické 
nálezy
Antropologie
Restaurátorské 
práce
Kontrola kvality

Zkratka 3D znamená trojrozměrný a popisuje předměty ve třech osách. 
Tyto předměty mají v trojrozměrném světě svůj objem. Většina z nás si 
pod 3D představuje techniku, která je schopna zobrazit nebo prohlížet 
3D modely na plošných zobrazovačích ve 2D (monitor, počítač, televize, 
filmové plátno). 

Vedle zdravotnictví nalézají 3D skenery  
své uplatnění i v mnoha jiných oborech.  
Za zmínku jistě stojí oblast kulturního dědictví, 
kdy skenování soch a různých ornamentů 
přináší pro památkové ústavy hned několik 
výhod. Kromě archivace lze 3D modely použít 
například při restaurování soch. Restaurátoři 
mají k dispozici kompletní 3D model a oprava 
je tak daleko jednodušší a přesná. 3D modely 
lze také použít při výrobě kopií, upomínkových 
předmětů nebo jako internetová prezentace. 
V archeologii se skenery používají především 
k dokumentaci a následnému výzkumu např. 
pro antropologii. Archeologové jsou ve většině 
případů tlačeni časem a pořízení 3D skenu 
řádově v minutách jim usnadní práci.  
A co více, skenování nalezených předmětů 
pak slouží dále pro výuku na školách, při 
konferencích a seminářích. Kromě výše 
uvedených oblastí je 3D skenování úžasným 
pomocníkem v průmyslovém designu 
(naskenovaný a na 3D tiskárně vytištěný 
model pomáhá a šetří čas konstruktérům),  
v automobilovém průmyslu (výstupní kontrola, 
porovnání vyrobených kusů, při konstrukci),  
v kriminalistice (zachycení místa činu ve 3D), 
při tvorbě filmů (skenování herců, grafické 
práce a 3D animace), při vývoji počítačových 
her a mnoho dalších oborů. Zde všude 
mohou být využity výhody, kterými se 3D 
skenery Artec liší od skenerů laserových: 
umožňují rychlejší samotné skenování  
i následné zpracování dat, eliminují nutnost 
vytvářet referenční značky a v neposlední 
řadě poskytují výhodu v podobě nižší poři-
zovací ceny. Příjemným faktem jsou i malé 
rozměry a nízká hmotnost, což dává přístroji 
neomezenou mobilitu. Stačí mít pouze skener, 
notebook, kabel na připojení  
a potřebná data mohou být nasnímána 
kdekoliv. Více informací najdete na

 www.skenovanive3d.cz

 
Příkladem efektivního využití  
3D skeneru je Technicko-protetická 
péče v Hradci Králové.

Technicko-protetická péče v Hradci 
Králové využívá Artec 3D skener při výrobě 
protetických náhrad. Vytvoření modelu 
potřebného k výrobě protetické náhrady 
dříve představovalo složitý pracovní proces 
o několika krocích a značné délce trvání. 
S využitím 3D skeneru je model hotový ve 
výrazně kratším časovém úseku. Stačí pouze 
naskenovat danou část těla, sken následně 
zpracovat a upravit dle potřeby. Dříve bylo 
zapotřebí vyrobit odlitek příslušné části těla 
ze sádry, z něhož vznikl takzvaný negativ. 
Následně bylo zapotřebí udělat pozitiv,  
a teprve ten se převáděl do digitální podoby, 
ze které mohl po korekcích vzniknout model 
pro výrobu náhrady. Takovýto proces zabral 

technikům zhruba půl dne, nyní je to díky 
Artec 3D skeneru pouze hodina. Celý proces 
výroby nové náhrady je tak přívětivější i pro 
samotné pacienty, kteří nemusejí absolvovat 
nepříjemnou výrobu odlitku. 

 Artec EVA 3D skener

Grafika  
a design
Filmový 
průmysl
Průmysl 
počítačových 
her
Oděvní průmysl
Keramický 
průmysl
Výrobky  
z betonu  
a pískovce
Věda a výzkum
Školství
 

 3D model sádrového odlitku ruky

 www.skenovani 
ve3D.cz

jaroslav.pecek
@abbas.cz
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Ahoj Miro, dnes ses vrátil. Odkud? 
Ze Špicberk, měl jsem výpravu s osmi klienty. 
Jeli jsme lodí z Longyearbyenu do bývalého 
hornického střediska Pyramiden a pak jsme 
prošli oblast Diksfjorden a kolem zálivu 
Billefjorden. Poté jsme se vrátili a zašli se 
podívat do další ruské osady Barentsburg. 
Byla to velmi příjemná akce a zažili jsme vše, 
co Špicberky umí nabídnout. 

Kolikrát jsi již na Špicberkách byl? 
Nevím to přesně, ale asi 40x. 

Také pořádáš výpravy na Severní pól,
tam jsi byl kolikrát? 
Na pólu jsem byl letos po třinácté. Každý rok 
se tam chodí v dubnu, kdy se vybuduje polární 
stanice Barneo přímo na zamrzlém ledovém 
oceánu. Na příští rok mám již další domluvené 
klienty, takže opět v dubnu pojedu. 

Jak náročné je jít s tebou na Severní pól? 
Vždy jde o dohodu s klientem. Někdo chce 
až na pól vrtulníkem, někdo chce jít poslední 
2 stupně, ale nejčastější varianta je poslední 
stupeň, což odpovídá asi 112 km. 

A příprava je taková, že se letí na Špicberky, 
kde se zapůjčí kompletní výbava a 2 dny  
se trénuje. Následně se letecky přesuneme na 
Barneo, které je na ledovci kousek od pólu  
a odtud se ještě přibližujeme vrtulníkem  
na požadovanou vzdálenost, kterou chceme 
jít. Měl jsem i jižanskou skupinu složenou  
z Itala, Španěla a Mexičanky a i tito teplomilní 
lidé to zvládli. 

Opravdový
outdoor 

rozhovor

Na Špicberkách je spousta malých dřevěných chatiček, sloužících  
k přespání nebo jen na chvíli odpočinku. Téměř v každé z nich je sešit, 
do kterého se může návštěvník zapsat. Co mě překvapilo, když jsem 
Špicberkami trekoval, že některé sešity měly první zápis z doby, kdy jsem 
se ještě ani nenarodil. Druhá věc, co mě upoutala, že poslední stránky 
těchto „historických dokumentů“ ukazovaly, že jeden člověk je tu jako 
doma. Přibližně každý třetí zápis byl podepsán Mirkem Jakešem. 

První Čech 
na lyžích na 
Severním pólu, 
celkem 13× na 
severním pólu, 
40× Špicberky, 
25× Grónsko, 
4× Baffinův 
ostrov v 
Kanadě,  
12× Severní 
pól, 8× Island...

 
Doživotní systémová záruka na síťová řešení 3M

Distribuce ABBAS a.s.

Počítání osob
s vysokou přesností

People Counter HELLA definuje novou třídu 
přesnosti v elektronickém počítání osob. Díky 
stereoskopické kameře systém dosahuje 
až 98% přesnosti i při špatných světelných 
podmínkách. Nepříznivé, variabilní osvětlení 
nebo vznik stínů nemá vliv na přesnost 
počítání. People Counter HELLA spolehlivě 
rozpozná, kolik lidí vstoupí nebo opustí 
dopravní prostředek či budovu. Současně 
umí systém poskytnout oprávněnému 
uživateli informaci, kolik osob se v objektu 
aktuálně nachází, či jak dlouho se zde 
zdržují. Společnost HELLA zúročila při vývoji 
produktu People Counter letité zkušenosti se 
zpracováním obrazu a využitím 3D techniky.

Montáž je stejně rychlá jako základní 
nastavení. Celá operace se počítá 
v jednotkách minut. Dálková správa 
prostřednictvím síťového rozhraní přináší 
možnost změny parametrů z pohodlí vaší 
kanceláře. Pro vyhodnocení přesnosti je k 
dispozici obrazový záznam průchodů.

Oblast využití systému People Counter je velmi 
široká. Od veřejné dopravy, přes obchodní 
centra, památkové objekty, kontrolu vstupu 

až po sledování účinnosti reklamy nebo 
monitoring návštěvnosti výstavních expozic.

Díky kompaktnímu provedení a univerzálnosti 
SW rozhraní je ideální pro všechny aplikace 
„kde se s lidmi počítá“.

 
 Maximální přesnost až 98%

 v kompaktním designu
 3D technologie eliminuje vliv stínů, odrazů  

 a malých objektů
 Široký záběr až 110° (max. šířka 4-6 m, 

 výška montáže 3-6 m)
 Snadné nastavení a dálková správa
 On-line i off-line vide recording 

 a data streaming
 Skvělý poměr cena/výkon
 Neškodný s ohledem na ochranu

 osobních údajů
 HELLA - 100 let tradice zaručuje 

 ochranu investice
 Široká podpora komunikačních protokolů
 HW výstup pro kontrolu vstupu 

 (nepovolený průchod atp.)

98% úspěšnost 
při počítání 
osob je 
zaručeno 
stereo-
skopickou 
kamerou.

síťové
řešení

petr.kelner
@abbas.cz

novinka
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milan.tlusty
@abbas.cz

pro mobil. A zároveň budou mít čas na 
uspořádání myšlenek. Aby to mělo nějaký 
cíl, nějakou výzvu, tak plánujeme udělat 
3 po sobě jdoucí akce, kdy první by byl 
zimní přechod Norské náhorní plošiny 
Hardangervidda, kde by se seznámili  
s pohybem na sněhu a zkusili si zimní 
stanování. Dále by následoval lyžařský 
přechod na Špicberkách a vše by se završilo 
cestou na Severní pól. 
Samozřejmě se dá jet na Severní pól hned, 
ale tento program by vedl k dlouhodobější 

přípravě a poté dosažení pólu z větší 
vzdálenosti, což je pochopitelně mnohem 
sportovnější výkon. Navíc absolvování celého 
programu je skutečně výzva. 

Kde se dá o tomto programu
dozvědět více? 
Stačí na můj mail  polar.jakes@volny.cz 
napsat, že by měl zájem a jen co bude vše 
připraveno, pošlu propozice. O mých dalších 
cestách, a to i s turisty, se lze dozvědět také 
na  www.miroslav-jakes.cz.

Jsi pověstný i tím, že na cesty po Arktidě 
bereš s sebou i kytaru. 
Je to tak, je to asi první kytara, která byla na 
cestě na severní pól a hrála tam. Už tam se 
mnou byla několikrát. A když jedu s klienty,  
tak díky kytaře máme velmi příjemné večery. 

Z Cimrmanovy hry Dobytí severního 
pólu je známo, že ledovec driftuje. Jaký 
nejsilnější drift jsi zažil? 
Jednou jsme se nechali vyložit asi 158 km  
od pólu a po osmi dnech jsme se přiblížili 
pouze o 1 km. Sice jsme ušli přes 100 km,  
ale přiblížili jsme se pouze o jeden. 

Ale třeba na poslední výpravě nám drift přál  
a trochu pomáhal, takže během noci jsme  
se k pólu o jeden až dva km přiblížili. 

Na severu žije několik tisíc medvědů 
bílých. Jaké jsou tvoje zkušenosti s touto 
šelmou, která si troufne i na člověka? 
Naposledy jsem se s medvědy setkal minulý 
rok a to dvakrát. Jednou jsme jeli na skůtrech 
a viděli, jak matka s medvídětem právě ulovila 

tuleně. Ale jak nás ucítila, utekla. A podruhé 
šel medvěd přímo proti mně, ale naštěstí jsme 
se minuli. Pro jistotu jsem vystřelil do vzduchu. 

Pořádáš i nějaké výpravy pro
kancelářské nesportovce? 
Ano. Například západní Grónsko. Mám to 
připravené tak, že se spí na jednom místě  
a na každý den se vyráží na nějakou 
„procházku“, anebo se pluje lodí třeba  
k ledovcům. Je to akce, kde není třeba žádné 
vysoké kondice a přitom se dá podívat  
na krásná místa, která Grónsko nabízí. 

Ty jsi proslul i vlastními akcemi. Jsi první 
Čech, který došel na Severní pól na 
lyžích, první Čech, který dokázal sólový 
zimní výstup na Aconcaguu  
(6 959 m.n.m. nejvyšší vrchol Ameriky), 
máš 2 přechody Grónska, z toho jeden 
sólo, sólový výstup na Pik Lenina (7 134 
m.n.m.) a na Špicberkách máš několik 
sólových přechodů. Plánuješ další takto 
výjimečnou akci? 
Za pár dní odlétám do Grónska, kde mám 
zájezd s klienty a pak si tam potřebuji 
prohlédnout sestup z ledovce, protože 
příští rok bychom chtěli s kamarádem přejít 
Grónsko. Bude to můj třetí přechod. 

Míro, říkal jsi mi, že připravuješ nějaký 
program pro manažery. O co se jedná? 
Manažeři se při své práci pohybují neustále 
ve stresu a ani na dovolených neumí vypnout 
telefon a relaxovat. Tak jsme připravili 
program, který má zatím plánované 3 fáze 
a slouží k tomu, že si skutečně odpočinou 
po psychické stránce, protože se budou 
pohybovat v místech, kde není signál  

...2× Aljaška, 
2× Kolský 
poloostrov, 
Antarktida, 
Kamčatka, 
Sibiř, Himálaj, 
Hindúkuš, 
Pamír, Kavkaz, 
Andy.

 www.miroslav-
jakes.cz

Některé jeho významnější výpravy:
1982 - vytvoření československého zimního výškového rekordu na svazích himálajské hory Cho Oyu
1984 - první československý přechod Grónska ve tříčlenné skupině bez jakékoliv cizí pomoci a spojení
1986 - první československý sólový zimní výstup na nejvyšší horu Ameriky- Aconcaguu
1988 - sólový výstup na Pik Lenina (7 134 m) v pohoří Pamír
1989 - účast na založení československé polární stanice v Antarktidě na ostrově Nelson
1993 - první Čech, který došel  na lyžích na Severní pól 10. května s mezinárodní lyžařskou výpravou 
1996 - člen první české skupiny, která dosáhla 25. dubna Severní pól pod vedením M.Malachova
1996 - první sólový přechod Grónska bez jakékoliv cizí pomoci a spojení
1997 - sólový lyžařský přejezd Západních Špicberk s výstupem na nejvyšší horu Newtontoppen
2000 - sólový lyžařský přejezd na západním pobřeží Grónska
2001 - sólový lyžařský pochod k nejsevernějšímu bodu Západních Špicberk
2002 - vedoucí první české výpravy na ostrov Disko u pobřeží Grónska
2002 - sólová výprava na lyžích do centra Špicberk s výstupem na Newtontoppem
2002 - dosažení vrcholu nejvyšší hory Afriky-Kilimandžára. Začátek projektu „Tři póly a sedm vrcholů“
2004 - potřetí na severním pólu jako průvodce mezinárodní skupiny 
2005 - zimní lyžařský přejezd islandského ledovce Landjökul
2007 - sólový lyžařský přejezd pohoří Hardangervidda v Norsku ve stopách R. Amundsena
2007 - sólová pěší výprava (Nansen trail) v západním Grónsku
2008 - letní výprava v jihozápadním Grónsku (Ve stopách Vikingů)
2010 - první český lyžařský přechod Baffinova ostrova spolu s Petrem Markem
2010 - sám na lyžích na polskou stanici Horsund na Špicberkách
2011 - podvanácté na Severním pólu (dva pochody na Severní pól)
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SMAVIA
Novinka z dílny Dallmeier

SMAVIA umožňuje nahrávání videa  
a streamů v široké škále komprese obrazu  
a kodeků (H.264, MPEG-4, MJPEG). Kromě 
standardních rozlišení SMAVIA také podporuje 
Full HD video (1080p) a až 8megapixelové 
kamery. SMAVIA je kompatibilní standardem 
ONVIF a je zajištěna konfigurovatelnost  
a nahrávání z ONVIF kamer. Licenční model 
SMAVIA je atraktivní, protože není vyžadována 
žádná licence pro provoz SMAVIA klienta. 
Veškerá manipulace s různými variantami 
softwaru a licenčními hardwarovými klíči je 
eliminována. Veškeré licence jsou umístněné 
centrálně na záznamovém serveru.

Samostatný nebo 
předinstalovaný software 
Záznamový software SMAVIA Server lze použít 
na široké škále různých HW platforem, ať 
už na speciálních serverech Dallmeier, nebo 
jako samostatný software na standardních 
serverech nebo počítačích. SMAVIA je 
kompatibilní se systémy Windows a Linux. 
Odpovídající software pro správu SMAVIA klient 
nabízí ideální rozhraní pro pohodlné zpracování 
živých a zaznamenaných snímků. Ve spojení 
s řídícím zabezpečovacím systémem SeMSy 
SMAVIA podporuje kaskádovité záznamové 
systémy s 2000 video kanály a více. 

Podpora funkce PRemote-HD
SMAVIA také podporuje osvědčenou funkci 
PRemote-HD. PRemote-HD je metoda 
vyvinutá firmou Dallmeier, která používá 
překódování snímků, což umožňuje přenos 
HD a megapixelových streamů i při pomalých 
sítích. PRemote-HD je zvláště užitečný  
v místech, kde je potřeba snímky zaznamenat 
v nejvyšší kvalitě, ale je k dispozici pouze 
nízká šířka pásma sítě, například DSL sítě 
s rychlostí 128 Kbit pro upload. Na rozdíl 
od standardních způsobů přenosu, jako je 
duální stream, které umožňují uživatelům 
měnit pouze nastavení kvality pro přenos 
živých snímků, PRemote-HD nabízí také 
nastavení šířky pásma pro úsporu přenosu 
zaznamenaných dat. Proto je možné nejen 
sledovat živý obraz, ale také vyhodnocovat 
záznamy na velké vzdálenosti v nejvyšším 
rozlišení.

Řešení SMAVIA 
je pouze SW, 
je tudíž zcela 
nezávislé na 
HW platformě.

“Poprvé v historii naší společnosti jsme v pozici, kdy nabízíme naše od-
borné znalosti v oblasti záznamových technologií nezávisle na jakékoli 
hardwarové platformě. SMAVIA je k dispozici i pouze jako software a za- 
hrnuje jak záznamovou technologii, tak i software pro správu. Software 
SMAVIA je možné nainstalovat na vlastních serverech. Kromě toho exis-
tují speciální zařízení postavené na hardwarové platformě Dallmeier, na 
kterých je již software předinstalován” vysvětluje Dieter Dallmeier novou 
koncepci.

jaroslav.polacek
@abbas.cz

 www.dallmeier.cz/
produkty/rekordery/
smavia 

460 koňských sil a 36 tun na cestách po Evropě
Stejně jako Panomera® je i show truck unikátní 
sám o sobě. Skládá se z exkluzivního vozu vy-
robeného dle designerské legendy Luigi Colani 
a jeho neobvyklý futuristický vzhled vzbudí 
pozornost kamkoliv přijede. Truck disponuje 
neuvěřitelnou silou 460 koní! 
Výjimečně prostorný vůz, který je samozřejmě 
vyzdoben ve stylu Dallmeier Panomera®, 
nabízí celkem 80 m2 ve dvou patrech, které 
slouží pro prezentaci této unikátní technologie. 
Dallmeier Panomera® je patentovaný 

multifokální senzorový systém, který umožňuje 
sledovat rozsáhlé plochy ve velmi vysokém 
rozlišení. Návštěvníci tak budou moci zažít 
úžasné efekty technologie Panomera® z první 
ruky a objevovat její jednoduchý intuitivní 
operační koncept. Ať už jde o letiště, stadi-
ony, logistické parky, námořní přístavy, velké 
parkovací plochy nebo veřejné prostory 
ukazuje Panomera® zcela netušené možnosti 
kamerových systémů.

Dallmeier
Panomera® Promotional European Tour

Veletrh Security v německém Essenu je výchozím bodem zcela výjimečné 
akce firmy Dallmeier „Panomera® Promotional European Tour. Startuje na 
veletrhu Security Essen, kde bude Colaniho Panomera® Truck předvádět 
unikátní patentovanou technologii Panomera® pod širým nebem. Poté 
začíná roadshow skrz Německo, Rakousko, Českou republiku, Švýcarsko 
a Itálii. Roadshow během 7 týdnů navštíví 5 evropských zemí a bude mít 
14 zastávek, mimo jiné, díky společnosti ABBAS, i v Brně a Praze.
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Naši práci jsme začínali v době, kdy se oběti 
ještě neměly na koho obrátit s žádostí  
o pomoc. Legislativně a institucionálně 
patologie domácího násilí v ČR neexistovala.  
Z uvedeného důvodu jsme v roce 2001 zřídili 
Azylový dům – zařízení Helena 
s kapacitou 10 lůžek. Postupně jsme  
se od obětí začali učit, co vše je potřeba  
k tomu, aby se problém domácího násilí dal 
zvládnout. V azylovém domě jsme vytvořili 
celou škálu služeb. Mezi nejdůležitější patří: 
vypracování bezpečnostního plánu, pomoc  
v krizové situaci, základní sociální poradenství, 
psychologická pomoc a právní poradenství. 
Sociální pracovnice mapují riziko a intenzitu 
proběhlého násilí, zajišťují odbornou lékařskou 
či psychiatrickou péči a jsou připraveny, 
v případě potřeby, poskytnout bezpečné 
doprovody na příslušné instituce.

Bohužel již od roku 2004 jsme začali zjišťovat, 
že kapacita Azylového domu - zařízení Helena 
je nedostatečná. Ročně jsme byli nuceni 
odmítat až 80 potřebných žen. Začali jsme 
zjišťovat naše možnosti a díky evropským 
fondům se nám po dvouleté práci na 
investičním projektu podařilo získat budovu, 
kterou jsme zrekonstruovali a potřebným 
ženám jsme k 1.9.2011 nabídli dalších  
27 lůžek v Azylovém domě – Magdalenium. 
Nová lůžka jsou k dnešnímu dni obsazeny.

V roce 2012 jsme měli možnost navázat 
první firemní spolupráci s firmou Abbas a.s., 
která nás velmi překvapila svým pozitivním 
přístupem a škálou možné pomoci. S firmou 
Abbas a.s. se podařilo zrealizovat úspěšnou 
akci v podobě zážitků v hale Bongo. Většina 
dětí a maminek si mohla poprvé v životě 
vyzkoušet a zažít spoustu atrakcí, které Bongo 
nabízí, a věřte, že se pak dlouho v azylovém 
domě o zážitcích mluvilo. Firma Abbas a.s. 

O.s. Magdalenium mělo v roce 2012 možnost 
navázat první firemní spolupráci s firmou 
ABBAS, a.s., která nás velmi překvapila svým 
pozitivním přístupem a škálou možné pomoci. 
S firmou ABBAS, a.s. se podařilo zrealizovat 
úspěšnou akci v podobě zážitků v rodinné 
zábavné hale Bongo Brno. Většina našich 
dětí a maminek si mohla poprvé v životě 
vyzkoušet a zažít spoustu atrakcí, které Bongo 
nabízí, a věřte, že se pak dlouho v azylovém 
domě o zážitcích mluvilo. Firma ABBAS, a.s. 
o.s.Magdalenium pomohla i věcnou pomocí 
a to formou kamerového systému, který 
je pro naši práci stěžejním pilířem. Azylové 
domy fungují na neveřejných adresách a jsou 
monitorovány bezpečnostním systémem. 

Pokud se chcete přidat a pomoci 
potřebným, uvítáme jakoukoliv pomoc, 
ať věcnou či finanční, jelikož vždy se 
dostane k těm nejpotřebnějším. V případě 
věcné pomoci by nám pomohly např.:

 Krizové balíčky (obsahující šampón, mýdlo,  
 zubní kartáček, zubní pasta, pleny pro děti)

 Trvanlivé potraviny, díky kterým bychom  
 mohli maminkám pomoci při přípravě jídla,  
 ale vylepšit i stravovací návyky

 Děti by potěšily plavenky či vstupné na  
 dětské atrakce nejlépe společně s dětmi,  
 které domácí násilí nezažily. Vhodné jsou  
 i pastelky, sešity, drobné trvanlivé motivační  
 sladkosti a věci, které bychom mohli dětem  
 popřípadě nachystat k dětskému dni či  
 pod vánoční stromeček.
 
Děkujeme a těšíme se  
na případnou spolupráci
  www.magdalenium.cz

Magdalenium
pomoc obětem domácího násilí

milan.tlusty
@abbas.cz

 www.magdaleni 
um.cz
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IP řešení Surveon
Ideální domů i do firmy

Typickou aplikací technologie Surveon může 
být například síť čerpacích stanic, kdy v každé 
lokaci jsou nainstalovány 4 megapixelové 
kamery a malý rekordér Surveon. Majitel 
čerpacích stanic může přes  internet pohodlně 
sledovat ze svého PC nebo přes mobilní 
telefon, co se na jednotlivých čerpacích 
stanicích právě děje. Dalším příkladem 
využití technologie Surveon je zabezpečení 
rodinného domu, které umožní jeho majiteli 
mít neustálý dohled nad svým majetkem. Na 
základě poplašných zpráv zaslaných přes sms 
nebo e-mailem může přes iPhone okamžitě 
ověřit, třeba i z dovolené, zda jde o skutečný 
či falešný poplach.

Technologie Surveon je jedinečná
v mnoha parametrech:

 Nízká spotřeba rekordéru Surveon SMR  
 2006: spotřeba 14W je přibližně 2-3x nižší  
 oproti řešení na bázi klasického PC.

 3 roky záruka: díky vlastnímu vývoji,  
 návrhu, výrobě, testování a kompletaci,  
 tzv. in home, lze poskytnout zákazníkům  
 standardně 3letou záruku.

 HW RAID 0, 1, 5: rekordér obsahuje  
 hardwarový RAID řadič  

 Česká lokalizace: software Surveon  
 komunikuje s uživatelem také v českém  
 jazyce.

 Lokální VGA výstup: rekordéry Surveon  
 mají integrovaný VGA výstup, tudíž není  
 potřeba další PC pro klientskou   
 náhledovou stanici. Navíc model SMR  
 80xx obsahuje VGA+HDMI výstup, takže 
 je možné připojit až 2 monitory.

 Jednoduchost instalace: prvotní instalací  
 a konfigurací systému provede grafický  
 intuitivní průvodce.

 Kompaktní rozměry: např. rozměry modelu  
 SMR 2006 jsou 190x110x245 mm.

 Analýza obrazu: software rekordéru  
 Surveon má integrovanou analýzu obrazu,  
 která umožňuje identifikovat/sledovat  
 odcizený či zanechaný předmět, počítání  
 objektů ve vymezeném prostoru, použití  
 tzv. virtuálního plotu nebo detekovat pohyb  
 v prostoru. 

 SDK zdarma: pro vývojáře je poskytován  
 zdarma SDK (Software Development Kit).
 Kamery Surveon lze přidat do softwaru  
 třetích stran pomocí protokolu ONVIF.  
 Protokol ONVIF podporuje většina  
 softwarových výrobců, jako Milestone,  
 Digifort, atd.

Nízká spotřeba, 
dlouhá záruka 
a kompaktní 
rozměry, to je 
řešení Surveon. 

CCTV systém Surveon je vhodný pro malé a střední aplikace (obchody, 
kanceláře, malá obchodní centra), kde vynikne svým výkonem, kvalitou 
kamer a zdarma dodávaným českým softwarem.

 ukázkové video 
pořízené kamerou 
CAM2300 /
youtube.com

adam.ligocky
@abbas.cz

10 nejčastějších mýtů
o IP kamerových systémech

Porovnávání rozlišení megapixelových kamer
Většina z Vás se jistě již setkala s podobným 
porovnáváním rozlišení kamer jako na 
ilustračním snímku. Takto provedené srovnání 
rozlišení kamer má názornou formou ilustrovat 
přímou úměru mezi rozlišením kamery  
a šířkou záběru, což je ale zavádějící. Praxe 
nám ukazuje, že při porovnání dvou kamer  
s rozlišením 1 a 2 megapixelu nelze tvrdit,  
že kamera s 2x vyšším rozlišením poskytne  
2x více detailů, nebo poskytuje násobně více 
informací v záznamu. Kromě rozlišení kamery 
je totiž třeba zohlednit i parametry objektivu, 
citlivost a velikost snímacího čipu a další 
technické parametry celé kamerové soustavy. 

Oprávněnost takového tvrzení si zkusíme 
přenést na následující situaci:

 80 kg vážící člověk uzvedne břemeno  
 hmotnosti 50kg
 

 
 160 kg vážící člověk musí tedy unést  

 břemeno o hmotnosti 100 kg

Všichni tušíme, že v tomto případě hmotnost 
jedince nijak nekoresponduje s jeho silou 
nebo vyšším výkonem. Podobně jako v situaci 
s rozdílnými hmotnostmi lidí, tak ve video 
průmyslu nelze předpokládat, že rozlišení 
kamery a kvalita obrazu nebo množství detailů 
jsou lineárně úměrné veličiny. Samozřejmě 
samotné srovnání rozlišení kamer převedené 
na výřez obrazu je také nesmyslné, jelikož 
navádí k domněnce, že pouze kamery 
s vysokým rozlišením umožní sledovat 
celý prostor, zatímco kamery s rozlišením 
běžným jen jeho malou část, kdy opět vztah 
mezi rozlišením kamery a úhlem záběru je 
porovnání zcela irelevantní.

Kamery označené „super low light“ jsou těmi nejcitlivějšími na trhu. 
Nakolik věříte tomuto a jiným označením kamer jejich výrobci? Připravili 
jsme pro Vás ke stažení deset nejčastějších mýtů z oblasti IP CCTV.

david.prachar
@abbas.cz

 stáhnout
   10 mýtů
   CCTV v pdf

Bouráme mylné 
představy ze 
světa CCTV!
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Novodobí hledači 
pokladů

Mincičkáři 
a válkaři – 
dvě základní 
skupiny 
„detektorářů“

Mnozí z Vás už jistě někdy „detektoráře“ viděli, buď z auta někde na poli, 
nebo jste ho mohli potkat v lese, když jste byli na houbách či jen na 
nedělní procházce s rodinou. Možná jste si i pomysleli, co je to za blázna, 
který si myslí, že najde poklad… 

Ve skutečnosti je však většina hledačů 
sběrateli a zároveň znalci historie. Často jsou 
to však i milovníci přírody, trampové  
a podobně zaměření lidé. Už jen ta 
představa, když naleznete třeba stříbrnou 
minci starou pár století, že tudy někdo kdysi 
procházel a kdoví za jakých okolností ji tu 
ztratil nebo o ni přišel, je zajímavá a honí se 
každému správnému hledači hlavou … a hra 
představivosti může začít… 

Stejně jako sběratelství samotné, je i hledání 
s detektorem téměř vědní obor. Není to jen 
o tom, někam přijet a hledat. Ti praví hledači 
stráví spoustu času studiem starých map, 
literatury, městských kronik atd. Vytipovat 
vhodnou lokalitu není snadné, zvláště v dnešní 
době, kdy hledačů přibývá a věci v zemi znovu 

nerostou. Zlaté časy panenských lesů  
v 80. letech a začátkem let 90. už dávno 
skončily. Další mnohdy vědecké bádání 
začíná, když hledač najde nějaký zajímavý 
předmět a chce se dozvědět o jeho původu, 
způsobu používání či nošení atd. Někdy trvá 
i několik dní či týdnů, než se podaří vypátrat 
původ a účel nalezeného předmětu.  
A mnohdy se to ani na 100 % nepodaří, neboť 
si lidé nechávají různé věci dělat na zakázku 
a jedná se tedy o unikáty. Jde především  
o různé druhy šperků, kde jsou jedinými 
vodítky tvar (styl) a punc, nebo třeba různé 
pečetní prsteny a pečetítka, různé kudly 
a dýky… Naštěstí hledači mezi sebou čile 
komunikují a mnozí z nich jsou odborníky  
na některý druh sběratelství, čímž si vzájemně 
pomáhají v určování a datování nálezů. 

Hledači sami se mezi sebou rozlišují na dvě 
základní skupiny: mincičkáři a válkaři. Jak již 
tyto názvy napovídají, jejich zaměření je jasné. 
Zatímco mincičkáři chodí většinou po polích 
a loukách a sbírají poztrácená kolečka, válkaři 
vyhledávají bojiště, zajatecké tábory a místa, 
kudy např. němci na konci války utíkali před 
našimi osvoboditeli. Nenechme se však klamat 
tímto rozlišením na dvě základní skupiny, 
neboť mnozí hledači patří k oběma skupinám. 
Dále je ještě třetí skupina hledačů, kteří hledají 
jen pro relax v přírodě a buď nesbírají nic 
konkrétního, nebo naopak sbírají vše,  
co naleznou. 

 Jak už to však bývá, i mezi hledači jsou 
bohužel lidé, kteří hledají jen pro zisk, a další 
skupinou, od které se ovšem všichni slušní 
hledači distancují, jsou tzv. „vykradači hrobů  
a archeologických lokalit“. Bohužel tito 
„sběrači“ artefaktů kazí sběratelům-hledačům 
reputaci, neboť nejen že hledají  
na místech, kde nemají co dělat, ale po jejich 
řádění zůstává obvykle spoušť v podobě 
nezahrabaných děr. Nezaměňujme, prosím, 
tyto neřády se slušnými hledači!

Zde je základní desatero,
jinak řečeno kodex, který by měl
ctít každý slušný hledač:

1. Dříve, než začnete s hledáním, ověřte si, zda je hledání na 
   místě, kde chcete hledat, dovolené, zda dané místo neomezují  
  zákony nebo vyhlášky. Pokud ano, respektujte je.

2. Nepoškozujte přírodu, osetá pole, louky, lesní porosty, 
  cesty nebo stromy.

3.  Jámy, které vykopete, po sobě zasypejte tak, aby po prvním  
  dešti nebylo poznat, že v daném místě bylo kopáno.

4.  Vše, co vykopete si odneste - příště se Vám bude
  hledat mnohem lépe.

5.  Chovejte se tiše a ohleduplně.

6.  Vždy buďte opatrní při kopání. Pod zem nevidíte.

7.  Nejezděte autem až do lesa, auto nechejte na bezpečném místě  
  a na lokalitu dojděte pěšky.

8.  Nevstupujte do rezervací a ohrad a chráněných míst,
  je-li to zakázáno.

9.  Nerušte zvěř.

10. Důležité nálezy hlaste tak, jak to nařizuje zákon.
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david.polivka
@abbas.cz

Cesty, jak se k hledání mnozí hledači 
dostali, jsou různé. V dnešní době, kdy se 
v nejmenovaných zemích vyrábí kopie jako 
na běžícím pásu a zahlcují jimi trh a kdy 
mnozí „taky-sběratelé“ za účelem svého 
obohacení tyto kopie prodávají jako originály, 
se mnozí sběratelé-válkaři uchýlili k tomu, že 
si předměty svého sběratelství začali hledat 
sami. Netřeba dodávat, že nejvíce válkařů 
sbírá 2. světovou válku (WW2). Jistě k tomu 
přispěl i fakt, že ačkoli se na našem území 
např. za WW2 moc nebojovalo, byla německá 
armáda v Čechách doslova sevřena armádami 
spojenců a v podstatě u nás byla i odzbrojena. 
Takže podél ústupových cest, na polích, kde 
byly sběrné zajatecké lágry, nebo i v místech 
menšího či většího odporu, byla zanechána 
spousta medailí, bojových a stranických 
odznaků, ID známek, přezek  
a dalších součástí výstroje i výzbroje, jež jsou 
vyhledávaným artiklem hledačů-válkařů. 

Mnozí hledači však sbírají i věci z napoleon-
ských válek, rakouskouherských, a 1. světo-
vou válku aj. Chodí pak po bojištích z té doby 
a sbírají insignie zúčastněných armád. Vznikají 
tak nádherné sbírky úzce zaměřené na dané 
období, které by mohla závidět kdejaká 
muzea. Mezi hledači samozřejmě funguje  
i činný výměnný obchod, kdy si hledači mezi 
sebou vyměňují jak předměty právě z toho 
svého období, tak cenné informace. Mnozí 
hledači ovšem sbírají vše, neboť mají ke 
všemu, co naleznou, citový vztah a neradi se 
se svými nalezenými miláčky loučí.

Hledači-mincičkáři jsou odkázaní především 
na pole a louky, ale i v lese se samozřejmě 
dají kolečka najít. Mohou se tak nalézt mince 
různých období, nominálů i oblastí, kde se 
razily. Mnohé mince se k nám dostaly nejen 
obchodem, ale i s armádami přecházejícími 
či bojujícími na našem území. Nalézají se 
tak např. různé slezské, uherské, německé 

i rakouské ražby. Výjimečně se však daří 
najít mince i ze zemí, které s naším územím 
bezprostředně nesousedili, jako např. ruské, 
pruské, francouzské, baltských zemí, švédské 
atd. Z mincí ražených u nás se nacházejí snad 
všechny mince, pražskými groši počínaje 
a Československem konče. Obzvláště 
oblíbenými jsou mezi hledači různé drobné 
stříbrné krejcárky Habsburků po r. 1520. 
Občas se však podaří nalézt i mnohem starší 
kolečka, jako jsou denáry, římské či keltské 
mince.

Problémem však bývá obvykle kvalita 
nalezených mincí, neboť po staletích 
strávených v zemi mnohé podléhají zničení. 
Jde především o penízky měděné nebo  
s nízkým obsahem stříbra. Záleží samozřejmě 
na složení půdy v dané lokalitě. V některých 
oblastech jsou i měděné mince po 200 letech 
v zemi ve velmi dobré kondici. Většinou však 
bývají naprosto nečitelné nebo se jim drobí 
hrany. Jinak je to ovšem se stříbrnými mincemi 
s větším obsahem stříbra, ty bývají mnohdy ve 
výtečném stavu. O zlatých mincích nemluvě, 
ty se ovšem nacházejí jen velmi zřídka. Mnozí 
hledači ani po 10 a více letech hledání zlatou 
minci nenalezli.

Dalším sběratelským artiklem jsou např. 
svátostky a křížky, ocílky (křesadla) především 
zvířecích motivů, pečetní prsteny a pečetítka, 
různé přezky (z oděvů, opasků i tzv. botovky), 
olověné plomby (z pytlů s obilím, moukou, 
železniční), brože, náprstky, olověné nebo 
cínové figurky (vojáčků a zvířat), knoflíky, 
medailonky, výroční medaile a plakety, psí 
známky, účelové známky a žetony a mnoho 
dalších drobností, které naši předci poztráceli 
nebo záměrně uschovali či zahodili. Občas 
se dají nalézt i předměty ze středověku 
(podkovy, ostruhy, hroty do kuší, hornické 
mlátky, sekery), výjimečně i starší (bronzová 
kopí, sekerky, srpy, spony). Mnozí hledači 
aktivně spolupracují s archeology a zajímavé 
historické kousky tak končí v muzeu. 

Hledání není jen o hektickém pobíhání po lese 
či po poli, ale jde především o relax  
v přírodě a mnozí hledači ke svému koníčku  
i takto přistupují. Hledají mladí i staří a není nic 
výjimečného, když potkáte v lese  
s detektorem celou rodinku včetně dětí. 
Taková procházka, při které si ještě naleznete 
něco pěkného do vitrínky, vám může dodat 
nejen uspokojení z pobytu v přírodě,  
ale i radost z nalezené věci…

Chcete s hledáním pokladů 
začít i Vy? Navštivte stránky
www.detektorweb.cz

Ti praví hledači 
tráví spoustu 
času studiem 
starých map, 
literatury, 
městských 
kronik atd.
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Integrace
systémů EZS a EKV 

Systémy EZS (elektrická zabezpečovací 
signalizace) i EKV (elektronická kontrola 
vstupu) slouží k ochraně majetku a osob. 
Jejich cílem je zabránit pohybu neoprávněných 
osob v budovách či areálech. Zatímco 
systém EZS je na stráži zejména v době, 
kdy v objektu nebo jednotlivých místnostech 
nikdo není, systém EKV má za úkol vpustit 
do budovy pouze oprávněné osoby a to 
jak v noční tak i denní době. Vzhledem k 
podobnému účelu i infrastruktuře se logicky 
nabízí možnost technologického sloučení 
těchto dvou systémů v jeden. 

Hlavní přínosy systémové integrace:
 

 efektivnější využití vlastností systémů
 vyšší bezpečnost a stabilita
 větší potenciál budoucího rozvoje a využití
 nižší náklady na pořízení a provoz

Unikátní a léty prověřené řešení v tomto 
směru přináší systém tuzemské provenience 
Dominus Millennium. Původní systém EZS byl 
před více než 10 lety doplněn  
o funkce systému kontroly vstupu. Dnes 
již třetí generace tohoto integrovaného 
bezpečnostního systému nabízí celou škálu 
funkcí a výhod, plynoucích z tohoto spojení:

 Využití sdílené bezpečnostní infrastruktury 
 s možností zálohovaného provozu

 Automatizace ovládání EZS na základě  
 identifikace uživatele

 Jednotná správa uživatelů, včetně připojení  
 stávající databáze

 Možnost ovládání z jednotné  
 SW nadstavby

 Využití HW komponent třetích stran  
 (různé typy čteček, karet, biometrických  
 identifikátorů)

Systém Dominus Millennium třetí generace 
je od základu koncipován jako integrovaný 
bezpečnostní systém s nativní obousměrnou 
podporou elektronické kontroly vstupu. Svou 
univerzální sběrnicovou architekturou je 
systém vhodný pro objekty libovolné velikosti. 
Zákazník, od rodinné rezidence, přes firmu 
až po hotel či office park, vždy platí pouze 
takový rozsah, který je pro něj optimální. Díky 
modularitě je systém možné koncipovat při 
výstavbě komplexu v základní konfiguraci a 
postupně, s přibývajícími nájemci jednotlivých 
prostor, ho rozšiřovat na základě aktuálních 
požadavků.

Samozřejmostí je certifikace do nejvyšší třídy 
bezpečnosti, a to jak pro část EZS, tak pro 
EKV.

Více než 20letá tradice tuzemského vývoje 
a stovky instalací tohoto systému zajištují 
spolehlivou ochranu investice. Vývoj a výrobu 
systému pro společnost ABBAS, a.s. zajišťuje 
společnost SPELZA, s.r.o.

Slovo integrace je moderním zaklínadlem. Integruje se hromadná dopra-
va, školství, lesní hospodářství, integrují se školy, menšiny, systémy řízení, 
číslicové obvody…

petr.kelner
@abbas.cz

Víte že?
Nově byl 
systém 
Dominus 
Millennium 
integrován  
s bezdrátovým 
dveřním 
systémem 
APERIO od 
společnosti 
ASSA ABLOY.
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Testování produktů
Nahlédněte do naší kuchyně

Pozice nezávislého integrátora a distributora 
umožňuje společnosti ABBAS vybírat na 
trhu ty produkty, které splňují požadavky 
kvality, normy a zároveň plné integrace. Toto 
rozhodování je plně v kompetenci společnosti 
a není ovlivňováno „korporátními tlaky“.

Proces zavádění produktů do portfolia začíná 
výběrem vhodného zařízení, které disponuje 
požadovanými funkcemi. Po obdržení zařízení 
od dodavatele začíná testování samotným 
ověřením stoprocentní funkčnosti a obsahu 
deklarovaných funkcí.

Produkty testujeme v prostředích stejných 
nebo co nejvíce podobných těm, ve 
kterých budou nasazovány. Vnitřní prostředí 
nejsou většinou komplikovaná, a proto se 
zde můžeme zaměřit pouze na testování 
samotného zaří-zení. Ve venkovním prostředí 
dochází k zásadním změnám počasí, teplot 
a ovliv-ňování produktů vnějšími vlivy, zde je 
kladen důraz i na odolnost a stálost zařízení  
v tomto náročném prostředí.

Dostatečné prostory a technické zázemí 
pro testování nám umožňuje provádění 
dlouhodobých testů produktů pro vnitřní 
použití přímo v sídle společnosti ABBAS. 
Náročné dlouhodobé testy zařízení určené  
pro provoz ve venkovním prostředí provádíme 
na objektech s odpovídajícími parametry, 
jejichž klimatické prostředí se co nejvíce 
podobá reálným provozním podmínkám.
Jedním z takových objektů je nový sportovní 
areál VUT v Brně, kde se svolením a ve 

Již ve článku Produktové portfolio jsme se zmínili o způsobech, jak se 
produkty do našeho portfolia dostávají, nejdůležitějším bodem však 
zůstává funkčnost daného produktu. ABBAS vybírá produkty na základě 
vlastních testů, které provádí nejen na produktech nových dodavatelů, 
ale i na produktech stávajících spolupracujících výrobců. Testování nás 
stojí mnoho úsilí a času, nicméně nám přináší jistotu, že produkty, které 
zavádíme, jsou prověřené, a že je naši technici a produktoví manažeři mají 
„osahané“ a umí k nim poskytnout podporu.

petr.svoboda
@abbas.cz

spolupráci se správcem VUT CESA testy 
provádíme. V případě zájmu je možné  
po dohodě areál navštívit a prohlédnout si 
testované zařízení a vyzkoušet jeho funkci.

V současné době zde testujeme nový 
plotový systém vibračních detektorů Sioux 
od společnosti CIAS. Systém je testován 
společně s vazbou na systém CCTV a to  
s otočnou kamerou, která sleduje narušené 
úseky hlídaného obvodu plotu.

Novinka jménem Sioux
Systém Sioux je plotový detekční systém 
založený na senzorové detekci pomocí  
3D MEMS senzorů. Sioux umožňuje detekci 
narušení na různých detekčních podkladech. 
Nosným prvkem systému a současně jeho 
detekční částí mohou být například drátěný 
nebo svařovaný plot, cihlová i betonová zeď 
a další typy podkladů. Detekce je prováděna 
ve třech prostorových osách X, Y a Z (3D). 
Systém je stavebnicový s propojením 
senzorů pomocí datových kabelů s vedením 
napájecího napětí PoE. Umožňuje individuální 
nastavení každého detektoru (jiná citlivost, 
jiný typ plotu). Základem je dvoukanálová 
jednotka pro střežení až 700m úseku. Detekce 
je možná s přesností až 1 metr. Variabilní 
vzdálenost detektorů je vlastnost, která činí 

systém velmi univerzálním z hlediska typu 
nasazení. Dalšími výhodami jsou integrace  
IP rozhraní pro monitoring a dálkovou správu  
a variabilní nastavení systému. 

Máte zájem o návštěvu testovací instalace 
nebo chcete získat více informací?
Kontaktujte nás e-mailem na

 perimetrie@abbas.cz nebo
na telefonním čísle 541 240 956. 

Distribuce ABBAS a.s.

Menvier je Cooper Fire

 Montáž řídící jednotky plotového systému Sioux

 Instalace kabeláže kamerového bodu
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Vybavení pro freeride
Žádná paráda ale nutnost!

Freeride lyžování, adrenalinový koníček lákající stále větší počet jezdců. 
Útěk z upravených sjezdovek do prašanových peřin však obnáší i jistá 
rizika. Jak je eliminovat a pomocí čeho?  Otázka, na kterou není jednovětá 
odpověď.

Základem všeho je opatrnost
Před tím, než vyrazíte do nezkrocených hor, 
byste měli absolvovat lavinový kurz. Zde si 
osaháte vybavení, které je nedílnou součástí 
každého jezdce, budete moci porovnávat mezi 
různými typy a usnadníte si tak rozhodování 
při pozdějším nákupu. Kromě toho získáte 
mnoho rad od zkušených horalů, které jinde 
neseženete. 

I přes absolvování lavinového kurzu a dosta-
tečné sebevědomí nikdy nepodnikejte výlety 
mimo sjezdovky sami, mohli byste na to 
doplatit. Před každým výletem kontrolujte 
lavinové zpravodajství, počasí a dávejte vědět 
o svých plánech horské službě. 

Povinná výbava zodpovědného freeridera
Zákon samozřejmě nestanovuje žádné 
legislativou vynutitelné vybavení do hor. Existují 
však některé pomůcky, které vám pomohou 
řešit krizové situace. Stejně jako jiné sporty 
i freeride lyžování má svá specifika 
a požadavky.

Zapomeňte na slalomky
Lyže pro freeride se od standardních 
sjezdových liší především šířkou a délkou. 
Obecně jde o lyže větší s šířkou pod vázáním 
okolo 100 mm a více. Čím širší, tím lepší zde 
však neplatí. Vhodná šířka se odvíjí  

od schopností lyžaře. Rozdílné je i krojení 
lyží a profil. U freeride lyží často narazíte na 
tzv. rocker - jde o nadzvednutí špičky i paty 
lyže, které zlepšuje vztlak lyže a manévrovací 
schopnosti v prašanu.

Počítejte s lavinou
Riziko pádu laviny je všudypřítomné a její 
utrhnutí nelze se 100% jistotou předvídat. 
Proto u sebe mějte lavinový vyhledávač, neboli 
pípák, dále sondu a lopatu. Než do prašanu 
vyrazíte, naučte se vše správně a efektivně 
používat. Absence tohoto vybavení u jediného 
člena skupiny může mít fatální následky, stejně 
jako neschopnost jej použít.

Není umění za 
každou cenu 
pokořit kopec, 
ale schopnost 
vrátit se z něj  
v pořádku zpět!

Batoh umí zachraňovat životy
V dnešní době batohy neplní pouze funkci pro 
přenos věcí. Tzv. airbagové batohy pomáhají 
zabránit zasypání svého uživatele. Při zatažení 
rukojeti se kolem vás nafoukne vak, který 
zvětší objem postavy. Větší tělesa lavinou plují 
na povrchu a s nimi pak i vy. 

Do batohu si přibalte pití, náhradní oblečení, 
lékárničku, něco energetického na jídlo, 
ideálně i GPS, reflexní fólii a nabitý mobilní 
telefon s čísly na horskou službu.

Mýty, které mohou být fatální
Čas od času se dá zaslechnout mezi 
lyžařskou komunitou výrok, který se šíři 
světelnou rychlostí a přitom jde o omyl. Pozor 
na takovéto zprávy. Nemusely by se vyplatit.

Spoléhat na systém RECCO se vyplatí. Není 
tomu tak. Původně nadějný projekt se omezil 
na pár vybraných středisek, která speciálním 
vyhledávacím systémem disponují. Je jich 
však poskrovnu. 

Myslet si, že když je se mnou ve volném 
terénu průvodce, nemá se mi co stát. 

Nezapomínejte, že ani ten nejlepší průvodce  
si nemůže být vždy ve všem jistý. I on  
v případě potřeby musí vědět, že se na vás 
může spolehnout.

Vyrazit do neznámého terénu bez vybavení  
je ten správný adrenalin. I když se jedná  
o lokalitu jen kousek vzdálenou od upravených 
svahů, je to risk. Chcete-li si freeride lyžování 
pouze vyzkoušet, nemáte veškeré pomůcky 
a neznáte terén, neriskujte, zamiřte skutečně 
pouze do těsné blízkosti svahů na mírná úpatí.

Nebát se, ale mít respekt
Obávat se nejhoršího není zapotřebí. Pokud 
dodržíte veškerá doporučení, která se dozvíte 
v lavinovém kurzu, vše poctivě naplánujete, 
zohledníte při tom veškeré rizikové faktory 
včetně své fyzické kondice, budete vlastnit  
a umět ovládat odpovídající lyžařské a lavinové 
vybavení, pak je riziko minimální. Nikdy však 
přírodu a především hory nepodceňujte. 
Respektujte doporučení horské služby  
a neriskujte. Umění není za každou cenu 
pokořit kopec, ale schopnost vrátit se, když  
si nebudete jisti.

SLEVA 200 Kč

Objednejte si 

libovolný zájezd od PUXtravel, 

řekněte heslo ABBAS a získejte slevu 200 Kč.

 Lavinový vyhledávač

 Novinka - Airaback pack

jakub.rejnus
@pux.cz

  www.puxtravel.cz

 Teleskopická a odlehčená lopata
      uzpůsobená pro freeriding



{BULLETIN12Q4} www.abbas.cz34 www.abbas.cz {BULLETIN12Q4} 35

Osvěžte si pojmy
Biometrie

FAR (False Accept Rate) = míra chybného 
přijetí. Číslo vyjádřené procentuálně nebo 
desetinnou formou, vyjadřující poměr 
biometrických skenů, které jsou chybně 
pokládány za oprávněné, vůči všem skenům 
realizovaným v daném vzorku měření.

FRR (False Reject Rate) = míra chybného 
odmítnutí. Číslo vyjádřené procentuálně 
nebo desetinnou formou, vyjadřující poměr 
biometrických skenů, které jsou chybně 
pokládány za neoprávněné, vůči všem 
skenům realizovaným v daném vzorku měření.

Identifikace = rozpoznání naskenovaného 
biometrického vzorku mezi všemi ostatními 
uloženými vzorky.

Kapacita předloh = celkový počet 
biometrických skenů, který je schopen daný 
snímač pojmout.

Krevní řečiště = struktura krevních vlásečnic 
pod povrchem kůže, která je skenována pod 
třetím článkem prstu pro získání biometrické 
informace.

Markanty = významné body na skenované 
biometrické předloze, pomocí kterých se určují 
vzdálenosti a úhly v dané biometrické šabloně, 
které se následně digitalizují a ukládají.

Mez = spodní hranice skóre, která je ještě 
relevantní pro přiřazení daného biometrického 
skenu konkrétní osobě.

Multimodální biometrie = metoda, při 
níž se paralelně provádí více biometrických 
skenů (například sken otisku prstu a krevního 

řečiště). Oba výsledné vzorky se porovnávají 
se záznamy v databázích uložených vzorků.

Oční duhovka = mezikruží mezi očním 
bělmem a zorničkou, z nějž se sérií světelných 
záblesků získává informace o adaptaci očního 
svalstva na světelné podněty. Tato informace 
se následně digitalizuje a ukládá jako 
biometrický vzorek.

Oční sítnice = zadní část oční bulvy, která 
může sloužit pro získání biometrické informace 
osoby. Metoda čtení dat z oční sítnice 
vykazuje nulové FAR, avšak vysoké FRR
(cca 0,14).

Otisk prstu = stopa, vznikající na ploše 
čtečky otisku prstu, která se různými 
metodami digitalizuje pro uchování v databázi 
biometrických vzorků.

Papilární linie = funkční útvary na ploše 
otisku prstu zajišťující hmatové vlastnosti 
končetin.

Verifikace = ověření naskenovaného 
biometrického vzorku vůči předem známé 
předloze (například když se osoba identifikuje 
kartou a následně se její biometrický sken 
porovnává jen vůči tomuto záznamu, ne vůči 
všem uživatelům v databázi).

Rychlost zadání = doba potřebná  
k provedení a zaznamenání biometrického 
skenu do paměti zařízení.

Skóre = kvalita biometrického skenu 
vyjádřená číselnou informací.

tomas.valer
@abbas.cz

Valašsko, krásný kraj a výborná kuchyně
Uděláte-li si výlet do Beskyd, pak byste 
neměli vynechat několik místních skvostů. 
Největší soubor lidových staveb u nás najdete  
v Rožnově pod Radhoštěm, poté můžete  
vyrazit na kole třeba na Pustevny, kde se  
pokocháte překrásnou beskydskou krajinou,  
uvidíte známé dřevěnice architekta Dušana 
Jurkoviče nebo sochu Radegasta, který je 
označován za slovanského boha slunce  
a hojnosti. Pokračovat můžete na světově 
proslulou valašskomeziříčskou gobelínku, kde 
si pohlédnete kobercové dílny s více  
než stoletou tradicí za plného provozu  
a můžete si tak vychutnat atmosféru 
tradičního uměleckého řemesla.

Oblast Valašska je známá také pro svůj 
tradiční koláč s hruškovou, makovou, 
ořechovou nebo tvarohovou náplní. Ano, řeč 
je o pravém valašském frgálu, který se zde 
peče již více než 200 let. Frgál býval v hluboké 
historii v řeči hospodyněk nepodařený koláč, 
ale postupem času zůstal tento valašský výraz 
přiřazen ke koláči, který má průměr 30 cm a je 
plněný vždy náplní jednoho druhu. V minulosti 
se na frgály používaly také náplně z čerstvého 
nebo kysaného zelí, z mrkve nebo z cukrové 
řepy. Místními bývá často nazýván také jako 
vdolek, pecák nebo lopaťák.

V současné době se tradici pečení pravých 
frgálů snaží udržet několik malých pekařských 
firem. Až pojedete z výletu, určitě se neza-
pomeňte zastavit v pekárně Anežka na 
Palačově, v Cyrilově pekařství v Hrachovci 
nebo v pekařství Valašské Frgály přímo ve 
Velkých Karlovicích a ochutnejte pravou místní 
lahůdku.

Upečte si vlastní!
Jak na 4 tvarohové frgály? Nejprve si připravte 
kvásek ze ¼ l mléka, 50 g droždí a 1 lžíce 
cukr a ten smíchejte s ingrediencemi na těsto 
(375 g polohrubé mouky, 125 g hladké mouky, 
3 žloutky, 1 a půl lžíce moučkového cukru, 
špetka soli, 125 g másla a 50 ml oleje).  
Do hladka propracované těsto nechejte  
2 hodiny kynout. Připravte si kulatý plech  
o průměru 30 cm a ten vymažte (pokud 
nemáte kulatý plech, dortovou formou vykrojte 
na tenko rozválené těsto a to přendejte na 
plech). Vykynuté těsto rozdělte na  
4 bochánky, které rozválejte od středu po 
kraje plechu. Na těsto rozprostřete tvarohovou 
náplň z 1 kostky plnotučného tvarohu,  
50 g rozpuštěného másla, sněhu z 1 vejce, 
½ hrsti rozinek a ½ lžíce rumu a kraje těsta 
potřete rozšlehaným vejcem. Připravené těsto 
ještě posypejte posypkou a nechejte chvíli 
odpočinout. Poté pečte v předehřáté troubě 
na 200-250 °C asi 6 minut. Správný frgál má 
mít na řezu vyšší vrstvu náplně než těsta. Po 
vychladnutí zalijte koláč rozpuštěným máslem 
s rumem a vanilkovým cukrem.

Valašsko
Krásný kraj a výborná kuchyně

vit.sekerka
@abbas.cz

 www.biometricke-
ctecky.cz
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Křížovka
Vyluštěte tajenku a získejte heslo pro WiFi připojení
na pobočkách ABBAS v Brně a Praze. 

 Ucelená řada produktů / rekordéry 6 až 64 kanálů,
 kamery s rozlišením D1 až 3 MPx

 Pokročilá analýza obrazu / krádež objektu, odložené zavazadlo,
 překročení virtuální bariéry, vstup do chráněné zóny,
 detekce pokusu o sabotáž kamery

 Intuitivní ovládání / česká lokalizace
 Autonomní zařízení

Technologie Surveon
Ideální řešení malých a středních IP kamerových systémů

Typické aplikace

kompletní IP kamerový systém
domů i do firmy

 síť čerpacích stanic
 rodinný dům

 síť malých prodejen
 skladové prostory

 parkoviště
 administrativní budovy

 a další



BRNO
Edisonova 5
612 00 Brno
T  +420 541 240 956
F  +420 541 240 955
M  +420 602 777 999
abbas@abbas.cz

PRAHA
Nad strouhou 6
147 00 Praha
T  +420 221 416 811
F  +420 221 416 888
M  +420 602 777 000
praha@abbas.cz

OSTRAVA
Slévárenská 16
709 00 Ostrava
T  +420 596 611 984
F +420 596 612 059
M  +420 602 777 222
ostrava@abbas.cz

www.abbas.cz




