Praha má největší centrum bezpečnostních schránek
Lucie Fialová
Vstupní dveře do budovy v ulici Na poříčí 17, za nimiž stojí hřmotný pracovník ostrahy,
vypadají díky speciální folii jako vchod do obřího trezoru. Za nimi se nachází největší
automatizované centrum bezpečnostních schránek na světě. Nepřístupný suterén jich ukrývá
přes jedenáct tisíc.
Středisko slouží druhý měsíc. „Přesný počet z bezpečnostních důvodů neuvádíme,“ odpověděl
na dotaz Práva, kolik klientů si u nich už něco uložilo, ředitel projektu Petr Thomson.
Kovové schránky s plastovým víkem se nacházejí ve dvou komorových trezorech o
rozměrech cca 15 x 5 m a výškou čtyři metry. „Když ji uvidíte samotnou, příliš bezpečně
nevypadá, ale trezor jako takový je naprostobezpečené prostředí, uvnitř se nikdo nepohybuje,
dveře zůstávají neustále zavřené,“ ujišťuje ředitel.
Schránky se vyrábějí v pěti velikostech. Půdorys je u všech stejný, jedná se o něco větší A4,
liší se hloubkou. Pohybuje se od šesti do 18 cm. „Co si tam lidi dávají, to vlastně nevíme,“
krčí rameny Thomson. Do malé místnosti, ve které s obsahem lidé manipulují, žádné kamery,
které jinak střeží celý dům, nehledí. „Samozřejmě jsme se zamýšleli nad tím, co je důležitá a
cenná věc, ať už hodnotou finanční nebo citovou, o kterou by člověk nechtěl přijít a podle nás
patří do bezpečnostní schránky. Můžou to být pasy, rodné listy, náhradní klíče, cennosti, data,
rodinné fotky. Když je máte doma na flash disku je to fajn, ale když přijde požár, je po nich a
člověk přichází o kus života. U nás nehrozí ani povodeň, ani požár,“ vzkazuje lidem
Thomson.
Přesun schránky k zákazníkovi obstarávají roboti a výtahy. Trvá přibližně minutu, než dojede
do oprávněných rukou. Klient může přijít kdykoliv během 24 hodin. Na začátku musí uzavřít
nájemní smlouvu, vyfasuje vstupní pin a čipovou kartu pro identifikaci, díky níž překoná
turniket. Hodiny ve výdejní místnosti odpočítávají pět minut, pak si lze čas prodloužit, když
dotyčný nereaguje, přichází ke slovu ochranka, která zjišťuje, nenastal-li nějaký problém. Ta
ovšem do výdejní místnosti nevstupuje. Jen v případě, že by byl ohrožen život klienta. Cena
za pronájem se stanovuje podle velikosti boxu a délky pronájmy. Např. nejmenší na rok vyjde
na 390 korun za měsíc.
V zahraničí existuje několik velikých projektů, mj. v JAR, Kanadě, ovšem žádný podle
Thomsona nečítá ani 10 tisíc schránek. „Doba nahrává tomu mít bezpečnostní schránku.
Každý dnes přemýšlí o bezpečnosti svého majetku, a když něco nepotřebujete několikrát
denně, myslíme, že je vhodné to chránit v trezoru podobném jako je ten náš. Cenné věci má
každý, i když nemá statisícové a miliónové příjmy,“ myslí si.
Trezor v bezpečnostním centru má třídu bezpečnosti 10, přičemž v ČR je stupnice se 13 body.
„Česká národní banka má jedenáctku. Doma, i když pořídíte nejdražší, má jedničku. Nehledě
na to, když vás přijdou vykrást a dají vám pistoli k hlavě, stejně ho otevřete,“ konstatoval
Thomson.

