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Chytrú o bezpečnó budoucnosl
3 lety jsem, stejně jako spousta dalších, nadšeně na pirdtské videokazetě sledoval
film Návrat do budoucnosti. Tbd' jsem si takový ndvrat zažil na vlasÍní kůžipři povídání
s Erikem Feldmanem a Jiřím Jirkovslcym zfirmy VDT Tbchnology. Byla sice řeč o věcech,
které dnes běžně fungují, jenže z pohledu, jak by fungovat mohly a v budoucnu i měly.
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a sých stránkách nabízítecelou škálu služeb
i,,r i l souvisejícíchs bezpečností budov, ale i celých
i

11,\i

ir i

j

i

lokalit, sledováním komunikačních kanálů

a podobně. Takže jste něco jako pomocník

,,velkého bratra"?

Feldman: Vůbec ne' to je Špatný pohled. Vytváříme
nadstavbu dnes tak populárního pojmu smart city na
smart safe city. Tedy město nejen inteligentní, ale hlavně
bezpeČnéa současně komfortní pro všechny. NaŠímcílem
je nadstavboqi systérn, ve kterém jsou modulárně zapojené
a spolupracující všechny moŽné systémy _ kamerové,
poŽárni, navigačnípro prostory uvnitř budov' pro sledování
dopravy nebo parkování... V podstatě cokoliv, co si
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plovozem města můŽete představit' A v lecčems.ideme
dokonce proti tomu vámi zmíněnému ,,velkému bratrovi"
s

To mi při pojmu ,,kamerový systém' moc nepřipadá..
Feldman: Ale je to tak, jde jen o způsob jeho vyuŽiváni.
Vezměte si současnou situaci třeba v Praze _ městské
části mají své systémy navzájem nepropojené' záznamy se
ukládají pokaŽdé jinam, nikdy nevíte, po jak dlouhé době
se doopravdy maŽou,kaŽdý se na ně můŽe podívat. JenŽe
moderní systémy vypadají jinak. Vše je propojené a pod
jedním řÍdícímdohledoltim centrem. Pojem řídící_ to je
smart, pojem dohledový toje safe. A chytré technologie nad
kamerami umí ukládat záznamy s rozmazanými oblíčeii.
312018
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UDT Technoloqy je

dodavatelem inovativních
a komplexních lechnologických
řešení se specializací na produkly
v oblasli bezpečnosli. Pracu1e

na konceptu

',Smarl

$aÍe Cily"

sdruŽujícímv sobě nejrůznějŠí
systémy či aplikace s jedním
řÍdícímdoh ledouým Centrem'

Dlouhodobě spolupracuie
s předními svělovými dodavaleli
bezpečnoslních lechnologií

ajejich okruh neustále

A pouze ten, kdo je pňslušná autorita, kdo
má přís1ušný přístup a práva jrt do systému, je
uvidí odkryté. My nechceme měnit stávající
kamery nebo dokonce vyrábět vlastní, chceme
změrut software, kteý je zarumi. A zároveň
ten kameroý systém bude jen jedním dílem
celého nadsystému. Dalšímimohou být
tÍebapoŽárru čidla, opět ale inteligentní,
která nebudoujen houkat, ale budou sama
lyhodnocovat a predikovat krizové situace,
sama spustí řadu přednastavených procesů,
dále osvětlení, informační a navigační systémy
a dalšía dalŠí'Nejsme konkurence firem
zaměřených na konkrétnívěci, naopak chceme
otevřený systém pro ruzné aplikace od ruzných
dodavatelů, které budou funkčnív celku'

Máte už vybudovaný nějaký prototyp
onoho smart safe citý
Jirkovshý: V Praze 4 řešímeareál komerčních
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budov, které by měly v tomto reŽimu fungovat.
Právě tady chceme všechny chytré technologie
sjednotit do nadstavbové platformy, která
zajistí vlastníkovi i provozovateli funkce, které
potřebuje. Ať uŽ se to týká správy budov,
jejich provozu' komfortu, ale i energetické
hospodárnosti. Celá nadstavba by měla

a to nejen uvnitř budov, ale i ve venkovním
plostoru. Právě proto na tomto konceptu
spolupracujeme s partnery nabizejicími
specializovaná řešení, která tvoří součást
v'ýsledné mozaiky. Celý systém musí b1it
Yysoce intuitivní, neinvazivní, co nejméně
obÍěŽujici, ale především uŽiteěný. Cílem je
,,poloŽtt" vše potřebné na jednu platformu
a zaballt do řešení, které je ušiténa míru pro
danou lokalitu nebo konkétního uŽivatele.

To všechno vymýšlíte a vfiáříte sami'
jenom vaše firma?

Jirkovssf: Samozřejmě ne sami. Vedle
zminénékooperace s dalšími komerčními

rozŠiřuje. Pravidelně se

subjekty jsme v úzkémkontaktu

aktivně zúčastňujekonferencí

s akademickou půdou. Ve spolupráci

i Íakézahajujeme

ací

ajiných akcí

s univerzitam

Je clenem AGA (Asociace

programy' kde se uŽ dnes budou připravovat
odborníci nejen podle standardů dnešních
technologií, ale i s výhledem jejich vwŽItí
do budoucna. Jako konkrétní prtl<Lad lze
uvést komplex nedaleko Prahy, kteqi bude
adaptován do podoby smart safe building, to
znamená se všemi funkcemi - od bezpečnosti,
energetické soběstačnosti aŽ po Ťizení
komfortu. A to je přesná ukázka účelného
provázátí dotačních fondů, univerzitní půdy
a technologiclg;ch expertu.

technických bezpečnostních
sluŽeb Grémium Alarm),
HST (0bchodní komora
Švýcarsko - Česká
republika), ČRltls (Česká

asociace bezpečnostních
manaŽerů), ASEP (Asociace

elektromobiIového průmyslu),
Czech Smarl Cily Cluslel 2.s,,
a člS0K (Česko izraelská

y zdéIáv

smíŠenákomora)'

Když bychom měli srovnat v této oblasti
česko s jinými zeměmi, jak by obstálo?

Feldman: Moc dobře ne. Ale víte, co je
za1ímavé? Divil byste se, jak daleko jsou
v tomhle Baltské země. Taková Litva nebo
Estonsko nás předběhly minimálně o 15
let! Vtomto ohledu má naše firma qihodu
- zúčastňujemese zahraničních konferencí
a ýstav, aktivně tam vystupujeme, máme
přednášky' jednáme se všemi stranamí.
A tak si opravdu můŽeme vybírat to nejlepší
azačIeíovatdo našich projektů. o
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Vytvdříme nadstavbu
dnes tak populárního
pojmLt smart ciQ na
smart safe ciQ.
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nabídnout těm, kteří budou v těchto budovách
pracovat, vše potřebné pro jejich pohodlí
a bezpečnost, včetně například navigace
uvnitř budovy nebo informací o dostupnosti
kanceláří či zasedaček. My se na celý komplex
díváme zejména z hlediska bezpečnosti,
3I
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