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I. úroveň ochrany - ochranné prvky, se kterými je seznámena širší veřej

nost a je možné je zkontrolovat běžným způsobem 

papír - barvený do slabého zeleného odstínu (zelená barva je pro kopírovací pří

stroje velmi obtížně realizovatelná), 

- jednostranně fluorescenční, aversní strana bez fluorescence (pro padělatele 

obtížná kombinace), ale umožňující UV potisk, 

- kombinovaná průsvitka - pozitivně negativní stupňovitá s logem DP nebo 

podle výběru, s garancí exklusivity, možnost fluorescenční průsvitky, 

- vlákna - viditelná barevná vlákna s UV fluorescencí, 

tisk - složité vícebarevné překrývající se giloše, mikrotisky, 

- jemný pastelový barevný rastrový podtisk (obtížně kopírovatelný) pro roz-

lišení typů jízdenek 

OVl - barva Sicpaspark - nepotřebuje detekční pomůcky 

číslování - speciální řez číslovačů, barva s UV fluorescencí, 

perforace - speciální oddělující perforace, případně výsek speciálního prvku do 

plochy jízdenky 

S ochrannými prvky je třeba veřejnost seznámit - např. letáky s popIsem 
v prostředcích hromadné dopravy 

II. stupeň ochrany - ochranné prvky bud' obecně známé, ale k jejich detekci 
jsou nutné speciální přístroje nebo pomůcky, nebo prvky viditelné, 
jejichž aplikace nebo umístění a tvar však není znám 

- tajné tiskové prvky 

- tiskové barvy se speciální reakcí - laserové pero, magnetičnost, 

tzv. mincovní barva, některé složky tohoto typuje možné přidat i do papíru, 

barvy s fluorescenční odezvou v IR oblasti, 

- CF vrstva barvy - pro kontrolu tiskem z označovacích strojků, 

- reflexní barvy - s fluorescencí v UV oblasti, 
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III. stupeň ochrany - tajné prvky známé pouze úzkému okruhu odborníků, 

k detekci jsou potřebné speciální laboratorní přístroje 

- holografický prach v papíru, exklusivní znaky nebo texty detekovatelné pouze la-

serem, 

- speciální reakce barev nebo papíru, tiskové barvy s obsahem La, 

III 
v 

Cást závěrečná 

Zajištěné čtyřbloky jízdenek DP hl. města Prahy v nominálu 20,- Kč jsou 

velmi dobré padělky, které byly vyhotoveny shodnými tiskovými technikami 

jako jízdenky pravé s napodobením většiny dalších ochranných prvků. 

Bez použití speciální detekčních prostředků (validátor firmy slep A a de

tekční psací prostředek) jsou rozdíly padělků od pravých jízdenek identifi

kovatelné pouze v kvalitě papíru a zejména jeho průsvitky. 

Všechny ostatní ochranné prvky jsou napodobeny velmi dobře až nero

zeznatelně. 

Vzhledem k požadavku DP hl. města Prahy na ochranu jízdenek lze pro za

jištění dostatečné kvality doporučit, aby dodavatelem těchto nových jízdenek byl 

subjekt, který při jejich výrobě zajistí všechny tři navržené stupně ochrany. 

V České republice je v oblasti ceninového papíru jediným působícím výrob

ním subjektem firma Neograph, a.s. a v oblasti ceninového tisku požívá nejlepšího 

renomé Státní tiskárna cenin. 
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Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra 

spravedlnosti ČR ze dne 13.11.1990 čj.: ZT 2068/90 pro základní obor kriminalis

tika, odvětví technické zkoumání písemností a pravost platidel a obor písmoznalectví, 

odvětví písmo psacích strojů. 

Znalecký úkonje zapsán pod poř.č. 1130/2007 znaleckého deníku. 

RNDr. Miloslav Musil 

Soudní znalec ČR 
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