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Nový postup proti vykrádání různých 
zásilek opatřených jednorázovými bez-
pečnostními plombami doporučují věd-
ci na Technické univerzitě v Liberci. Přišli 
na netradiční využití průmyslové počíta-
čové tomografi e, které odhalí i sebemen-
ší narušení bezpečnostní plomby.

Vědecký tým Aleše Richtera se zamě-
řil na odhalování i nepatrného poškoze-
ní plomb, které tradiční postupy nezjistí, 
čímž se otevírají cesty zlodějům a vykrá-
dačům. Vědci na Technické univerzitě 
v Liberci k tomu jako první využili počí-
tačové tomografi e (mikro CT). Výzkum 
provádějí v  rámci projektu Minister-
stva vnitra ČR Metody ověřování zajiš-
tění a detekce neoprávněného porušení 
bezpečnostních plomb, pečetí a obálek, 
v Programu bezpečnostního výzkumu 
České republiky v letech 2015–2020.

„Ukázali jsme na  možnosti počítačo-
vé tomografie ve forenzním výzkumu. 
Představili jsme nedestruktivní analýzu 
struktury zabezpečovacích plomb a dal-
ších zabezpečovacích prvků. Podařilo se 
nám najít správnou zobrazovací metodu, 
která umí najít rozhraní mezi plastovými 
a kovovými částmi. To, že umíme zobra-
zit i plastové části v 3D, výrazně zvyšuje 
šanci poznat, zda byla plomba naruše-
na, nebo se o to někdo pokoušel,“ přiblížil 
novou metodu prof. Aleš Richter.

Výzkum provádějí liberečtí vědci 
na žádost fi rmy Euroseal. Ta ročně vyro-
bí desítky milionů plomb, které se vyu-
žívají při převozu nákladů, pro zabezpe-
čení měřicích přístrojů, ale povinně jimi 
musí být označena třeba i legálně ulove-
ná zvěř. „Smyslem společného projektu 
s univerzitou je snaha zvýšit bezpečnost 
a ztížit nelegální manipulaci s bezpeč-
nostními plombami. Typické jsou třeba 
manipulace s bezpečnostními plomba-

mi elektroměrů a  plynoměrů při nele-
gálních odběrech, kdy distributorům 
vznikají značné škody. S ‚narafi čenými‘ 
plombami se setkávají i odběratelé zvě-
řiny a ochranné plomby bývají poškozo-
vány také u padělků značkového zboží. 
Velmi často řešíme dotazy našich zákaz-

níků na eventuální neoprávněnou mani-
pulaci s plombami,“ říká Evžen Babůrek, 
předseda představenstva firmy Euro-
seal s tím, že po přijetí stížností následuje 
několik možností, jak nelegální manipu-
laci s plombami zjistit.

Pokud není pouhým okem zřejmé, že 
plomba byla prolomena, přichází na řadu 
inspekční zkoumání pomocí lupy, mik-
roskopu. Pokud se nic neodhalí a zákaz-
ník na  svém podezření trvá, prohléd-
ne plombu vyškolený pracovník pomo-
cí sofi stikovaných přístrojů – například 
průmyslových RTG. 

Výsledky tohoto forenzního zkoumání 
lze použít jako důkazní materiál u soud-
ních procesů. Průmyslové RTG přístroje 
však poskytují jen dvourozměrný obraz, 

který může v daném úhlu snímání pře-
krývat některé mechanické části plom-
by. Porušení struktury materiálu se proto 
nemusí vždy prokázat.

„Počítačový tomograf (mikro CT) Sky-
scan 1272 slouží k nedestruktivní ana-
lýze struktury různých materiálů (tex-
tilní, kompozitní, biologické, geopoly-
mery, elektronické prvky atd.). Ukáže 
odlišnou hustotu materiálu v  různých 
řezech, podává informace o  rozložení 
vláken, částic nebo pórů v objemu zkou-
maných struktur. Přístroj spolehlivě 
odhalí vady či praskliny v testovaném 
materiálu. Pomocí specifického soft-
waru můžeme analyzovat vzniklé řezy 
a sestavit 3D vizualizaci daného objek-
tu. Ověříme sílu v tahu na lanko uzávě-
ru pomocí trhačky. Současně lze při jed-
notlivých fázích testu prověřovat vnitřní 
strukturu bezpečnostního prvku pomo-
cí počítačového mikrotomografu a vnitř-
ní strukturu bezpečnostního prvku. 
Tak se spolehlivě prokáže neoprávněné 
porušení bezpečnostních plomb, peče-
tí či obálek. Obrazová dokumentace 3D 
řezů a výsledky analýzy struktury mate-
riálů jednotlivých částí bezpečnostního 
prvků poskytují dostatečné a spolehlivé 
důkazní prostředky u soudních proce-
sů. Tyto výjimečné vlastnosti mikro CT 
lze s výhodou použít při forenzní ana-
lýze bezpečnostních prvků,“ vysvětluje 
prof. Aleš Richter. 

Zdůraznil, že v rámci společného pro-
jektu se vědci zaměřují i na vývoj nové 
sofistikované konstrukce, se kterou by 
si zloději tak snadno neporadili. „Chce-
me využít elektroniku. To by narušení 
plomby značně ztížilo,“ naznačil profe-
sor Richter.

Jaroslava Kočárková

Místopředseda vlády pro vědu, 
vý zkum a  inovace Pavel Bělobrádek 
v úterý 14. března 2017 bilancoval pod-
poru aplikovaného výzkumu v  ČR 
a činnost Technologické agentury ČR 
(TA ČR) včetně ročního působení Petra 
Očka v jejím čele. V současné době pod-
poruje TA ČR více než 1500 projektů 
aplikovaného výzkumu s ročním cel-
kovým rozpočtem přes 4 mld. korun.

„Podpora aplikovaného výzkumu, 
uplatnění výsledků vědeckého zkoumá-
ní v praxi a jejich komerční využití, jsou 
mezi hlavními prioritami strategické-
ho směřování České republiky. A progra-
my Technologické agentury mají na roz-
voji těchto oblastí nezastupitelný podíl. 
Také díky nim výdaje soukromého sek-
toru do vývoje a inovací kontinuálně ros-
tou. My máme k dispozici studii VŠE, kte-
rá konstatuje, že jedna dodatečně vyna-
ložená koruna veřejných výdajů v oblasti 
výzkumu a vývoje povede na úrovni Čes-
ké republiky ke zvýšení produkce o 2,10 
koruny a hrubé přidané hodnoty o 0,96 
korun. A dodatečně vynaložená miliar-
da korun veřejných výdajů na výzkum 
a vývoj znamená zvýšení zaměstnanos-
ti o 882 osob,“ řekl místopředseda vlády 
Pavel Bělobrádek.

investice do budoucnosti, 
do konkurenceschoPnosti

Díky dobře fungující podpoře aplikova-
ného výzkumu se podařilo navýšit roz-
počet agentury na podporu projektů ze 
státního rozpočtu na přibližně 3,6 mld. 
korun v roce 2017, s výhledem na více než 
4 mld. korun v roce 2018. „V rámci výda-
jů státního rozpočtu se nám dlouhodo-
bě daří navyšovat objem veřejných pro-

středků na vědu a výzkum. Pro tento rok 
jsem prosadil historicky nejvyšší částku 
a ve střednědobém výhledu výdaje ještě 
porostou. V příštím roce by měla ta částka 
atakovat 35 mld. korun, protože musíme 
systém připravit na výrazné snížení veřej-
ných peněz z evropských fondů po roce 
2020. Stále tvrdím, že toto jsou investiční 
peníze, jde o investici do budoucí konku-
renceschopnosti země,“ doplnil vicepre-
miér Bělobrádek. 

„Za klíčové považuji také, že díky vhod-
nému nastavení podmínek podpory a dal-
ším činnostem podněcuje Technologická 
agentura zvyšování soukromých výda-
jů do výzkumu a vývoje. Jen v roce 2016 
se jednalo o  téměř 1,3 mld. korun sou-
kromých výdajů,“ uvedl předseda TA ČR 
Petr Očko. Od roku 2011 celkově vzrostly 
podnikové výdaje na VaV o 52 %. „Přímo 
v rámci programů TA ČR se podařilo zvý-
šit prostředky vložené podniky do výzku-
mu na 5násobek,“ doplnil Petr Očko.

V oblasti podpory aplikovaného výzku-
mu Bělobrádkův úřad také posiluje dia-
log a spolupráci s renomovanými vědec-
kými institucemi. Příkladem mohou být 
podpisy memorand o spolupráci s němec-
kou Fraunhoferovou společností nebo 
s izraelským Weizmannovým institutem 
věd, které vicepremiér podepsal během 
oficiální návštěvy Izraele, nebo rozvoj 
sítě vědeckých diplomatů. Po  vědecké 
diplomatce v Izraeli je připraveno usta-
vení stejné pozice ve Spojených státech 
amerických.

delta a Mezinárodní sPoluPráce

Spolupráce s  klíčovými institucemi 
v těchto i dalších zemích se účastní i TA 
ČR. Klíčovým nástrojem agentury pro tuto 
spolupráci je program DELTA, který pod-
poruje projekty mezinárodní spoluprá-
ce ve výzkumu, jejichž výsledky pomá-
hají konkurenceschopnosti obou zemí. 
Aktuál ně byla vyhlášena společná výzva 
TA ČR a Spolkového ministerstva školství 
a výzkumu na podporu projektů českých 
a  německých podniků a  výzkumných 
organizací v oblasti Průmyslu 4.0. /f/
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Zveme vás na nový kurz

Poškození ložisek  
a analýza jejich příčin  

16. 5. 2017 ve školícím centru SKF CZ v Praze 

Program: 

• Problematika poškození ložisek v rozsahu nové publikace a dle normy ISO 15243 
• Ukázky poškozených ložisek a praktické cvičení účastníků na analýzu vzorků 

poškozených ložisek 
• Nová 130 stránková publikace SKF Poškození ložisek a analýza jejich příčin  

pro každého účastníka kurzu!

•  Více informací a přihlášky na www.skf.cz  

Poškození ložisek  a analýza jejich příčin 
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