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ANOTACE 

 

 V předložené práci je zpracována problematika týkající se moderních způsobů 

technické ochrany dokumentů.  Práce je rozdělena na několik zdánlivě samostatných částí. 

První část je zaměřena na grafickou diagnostiku, předměty a objekty zkoumání. Další část 

se věnuje výrobě papíru a vzniku jednotlivých ochranných prvků v mokré a suché výrobní 

fázi papíru. V další části jsou uvedeny tiskové techniky používané při výrobě cestovních 

dokladů, které jsou samy o sobě ochranou dokumentů.  V další části jsou uvedeny způsoby 

padělání, pozměňování a poškozování cestovních dokladů a postup při odhalování jejich 

padělků.  V závěru práce jsou uvedeny minimální požadavky kladené na bezpečnostní 

ochranné prvky cestovních dokladů vydávaných státy Evropské unie. 

 

Klíčová slova: cestovní doklad, ochranné prvky, tisk, RFID,  

 

 

 

ANNOTATION 
 

 The aim of this work is to show aspects modern methods of the technical protection 

of documents. The work is dividend into some apparently separate parts. 

The first part is focused on grafic diagnostics, subjects and objekts under 

investigations. In another part, the paper manufacturing and the development of single 

protective elements during the wet and dry paper production phases are described. Another 

part deals with the printing methods which are used in the poduction of travel documents 

and are themselves a kind of thein protection. The metod sof forging, modifying and 

demagog travel documents and the procedure of detecting forgeries are mentioned in 

another part. In the last part, the minimum standards of safety protective elements of travel 

documents issued by EU states are referred to. 

 

Key words: travel dokument, protective elements, print, RFID 
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ÚVOD 

Po politických změnách, k nimž došlo v roce 1989, se ČSFR a později Česká 

republika stala díky svým přírodním krásám a historickým památkám vyhledávanou 

destinací pro turisty z celého světa. Otevření hranic však s sebou nepřineslo jen samé 

pozitivní stránky, ale projevilo se i negativním způsobem. 

Hospodářská situace v zemích východní Evropy, válečný konflikt v bývalé 

Jugoslávii nebo soustavné porušování lidských práv v některých asijských zemích byly 

příčinou vzedmutí mohutné vlny nelegální migrace, která v 90. letech minulého století 

zasáhla vyspělé země západní Evropy a nevyhnula se ani České republice, která se pro 

nelegálně migrující osoby stala tak zvanou bránou „ Lepšího života “.  

Od té doby se tisíce cizinců s vidinou lepšího života každý rok snaží nelegálně 

překročit státní hranice České republiky a pokračovat dále v cestě až do země určení. 

Nemalá část cizinců přitom používá k nelegálnímu vstupu do České republiky padělané a 

pozměněné cestovní doklady. Kvalita jednotlivých objektů je sice odlišná, ale jako celek se 

za poslední roky zejména díky technickému vývoji a především obrovskému rozmachu a 

dostupnosti výpočetní techniky nebývale zvýšila.  

V zájmu získání uceleného přehledu o problematice padělání a pozměňování 

dokumentů je tato práce rozdělena na několik zdánlivě samostatných částí. Cílem této 

práce je, aby jejím prostudováním kdokoli získal nezbytné minimum vědomostí a znalostí 

o grafické diagnostice jako expertizním oboru, způsobech padělání a pozměňování a 

metodách používaných při odhalování padělaných a pozměněných dokumentů. Největší 

část je věnována jednotlivým technickým ochranám. Bez jejich znalosti totiž není možné 

účinným způsobem odhalovat padělané a pozměněné dokumenty. 

Další část práce si klade za cíl poskytnout informace o úrovni technického zajištění 

cestovních dokladů Evropské unie před paděláním a její porovnání s platnými cestovními 

doklady České republiky.  
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1 POJEM GRAFICKÁ DIAGNOSTIKA A PŘEDMĚT    
ZKOUMÁNÍ 

Každoročně je v  České republice registrován výskyt padělaných a pozměněných 

dokladů, listin, platidel a cenin,(které byly odhaleny v souvislosti s pácháním nejrůznější 

trestné činnosti). Tyto dokumenty jsou podrobovány znaleckému zkoumání, v němž hraje 

významnou roli grafická diagnostika.  

Grafická diagnostika je expertizním oborem, který se zabývá zkoumáním listin, 

dokladů, platidel, cenin a psacích prostředků. Spočívá v systému úkonů a operací vedoucí 

k odhalení, zajištění a objasnění relevantních skutečností pro potřeby dokazování (např. 

v trestním řízení) za použití odborných znalostí, metod a prostředků z různých oblastí 

vědy, techniky, umění a řemesel [12]. Zkoumání provádějí znalci a výsledkem jejich 

činnosti je vypracování znaleckého posudku. V tomto znaleckém posudku, jsou 

zodpovězeny důkazně relevantní otázky, např. zda je zkoumaný objekt pravý, padělaný 

nebo pozměněný, jakým způsobem byl objekt padělán nebo pozměněn, jaká tisková 

technika byla použita, jaký byl obsah zničeného objektu.  

Předmětem grafické diagnostiky je zkoumání listin, dokladů, platidel, cenin a psacích 

prostředků, prováděné za účelem získání důkazů, využitelných při objasňování 

jednotlivých relevantních událostí.  

V současnosti je grafická diagnostika rozdělena na dvě nová odvětví. Prvé odvětví se 

nazývá expertiza pravosti platidel a cenin a zahrnuje zkoumání pravosti těchto objektů, 

způsobů jejich padělání a pozměňování, použitých rozmnožovacích technik a materiálů. 

Druhé odvětví se nazývá technická expertiza dokladů a písemností a zahrnuje zbývající 

druhy zkoumání dosud začleněné v odvětví grafická diagnostika. V této druhé skupině je 

celá řada expertizních oborů, např. zkoumání pravosti dokladů a písemností a způsobu 

jejich vyhotovení, zkoumání způsobu pozměnění nebo poškození dokladů a písemností, 

zkoumání pravosti otisků razítek a pečetí, lepidel, spálených papírů a materiálů, atd.   

1.1 Objekty zkoumání 

V praxi se běžně setkáváme s rozsáhlou skupinou objektů, které se stávají 

předmětem padělání, poškození či pozměnění. Do této skupiny objektů zařazujeme listiny, 

doklady, platidla, ceniny a psací prostředky.  

Pod pojmem doklady rozumíme takové objekty, které mají vztah k totožnosti 

konkrétních osob a jejich totožnost také prokazují (občanské průkazy, cestovní pasy, 

služební a podnikové průkazy atd.). Za doklady také označujeme objekty účetního nebo 

daňového charakteru (faktury, pokladní stvrzenky, peněžní deníky atd.). Jsou-li předmětem 

zkoumání objekty, které prokazují určitá práva nebo ukládají povinnosti fyzických 

a právnických osob, pak se jedná o listiny. Za psací prostředek považujeme nejen ruční 

psací prostředek ve smyslu „nástroj“ (tužka, plnicí pero, propisovací tužka atd.), ale 

i vlastní psací hmotu. Mezi ceniny řadíme poštovní a kolkové známky, šeky, cenné papíry 

atd. Platidly chápeme platné tuzemské i zahraniční papírové a kovové peníze. 
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Všechny tyto objekty můžeme rozdělit na dvě relativně samostatné části. První část 

zahrnuje materiály používané ke zhotovení dokumentů a patří sem zejména papír, 

inkousty, razítkovací a tiskové barvy, lepidla, barviva pásek do psacích strojů atd. Druhá 

část zahrnuje objekty, které poskytují informace o obsahu dokumentů a dovolují 

vyhodnotit jejich původnost, pravost, případně provedené změny a úpravy. Mezi tyto 

objekty zařazujeme tiskové techniky, otisky razítek, pečetí, způsoby upevnění fotografie 

atd. [10]. Význam tohoto dělení spočívá v tom, že umožňuje volit pro potřebná zkoumání 

příslušné metody a prostředky.  

 

Z hlediska zkoumání lze objekty dělit na pravé, padělané, pozměněné a 

znehodnocené [5].   

 pravé objekty -  které byly vyhotoveny institucí nebo osobou k tomu oprávněnou 

a mají všechny předepsané náležitosti.  

 pozměněné objekty - pocházejí z objektů pravých. Zásahem do těchto objektů dochází 

k určitým změnám, které vyhovují cíli zásahu např., dochází k výměně fotografie nebo 

manipulaci s osobními údaji držitele dokladu.  

 Padělané objekty - zcela nově vytvořené objekty, které jsou od základu zhotoveny 

neoprávněnou osobou nebo institucí. Tyto objekty jsou zhotovovány s cílem napodobit 

existující originál. 

 znehodnocené objekty – pravé objekty byly úplně, nebo částečně zničeny. 

Znehodnocení může nastat např. roztrháním, spálením, odstraněním nebo zakrytím 

textu. 
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2 TECHNICKÁ OCHRANA CESTOVNÍCH DOKLADŮ,       
VÝVOJ OCHRANNÝCH PRVKŮ PROTI PADĚLÁNÍ 
 

Doklady, listiny, platidla a ceniny bývají v řadě případů používány k páchání nebo 

zakrývání nejrůznější trestné činnosti. Proto, aby došlo u těchto jednotlivých objektů 

ke ztížení jejich padělání nebo pozměňování, vybavují je výrobci stále dokonalejší 

technickou ochranou. V této souvislosti je nutné poznamenat, že technické ochrany, nejsou 

u jednotlivých objektů používány stejnou měrou, ale jejich použití je podmíněno 

důležitostí objektu a technickými a ekonomickými možnostmi emitenta. Maximální 

ochrany tak požívají platidla, ceniny a doklady ověřující totožnost osob, naopak listiny 

jsou chráněny minimálně.  

Vlastní dělení technických ochran může probíhat z  různých hledisek, přičemž je lze 

dělit na viditelné a utajované. Viditelné technické ochrany jsou zhotovovány tak, aby byly 

sice patrné, ale obtížně napodobitelné (vodotisky, ochranná vlákna, konfety, hologramy 

apod.).  

Utajované ochrany jsou naopak známy jen úzkému okruhu osob a jejich prokázání ve 

zkoumaném objektu je mnohdy záležitostí pouze specializovaných pracovišť. Do této 

skupiny zařazujeme např. papír s pevně stanoveným podílem jednotlivých složek, tiskové a 

razítkové barvy speciálního složení, které jsou viditelné pouze v ultrafialovém nebo 

infračerveném světelném spektru, úmyslně zhotovené chybotisky, skryté obrazce apod. 

Díky svým vlastnostem je možné řadu technických ochranných prvků zařadit současně jak 

mezi prvky viditelné ochrany, tak i mezi prvky utajované (např. konfety, ochranná vlákna, 

ochranné proužky apod.). 

V oblasti technického zabezpečení cestovních dokladů před paděláním je 

v současnosti kladen hlavní důraz na prvky viditelné ochrany. Tento trend lze vysvětlit 

zvýšeným zájmem o takový druh ochranných prvků, s jejichž pomocí by se v praxi dařilo 

rychle, jednoduše a přitom spolehlivě odhalovat padělané nebo pozměněné cestovní 

doklady. Úspěšnému splnění tohoto požadavku mají vedle dnes již klasických ochranných 

prvků napomáhat především prvky nové, při jejichž výrobě a použití nalezly uplatnění 

moderní technologické postupy a nové materiály. 

 

Jiné dělení technických ochran může být dle jednotlivých etap výroby cestovního 

dokladu, v nichž dochází k použití nebo vytvoření jednotlivých ochranných prvků.  

Než začne cestovní doklad plnit svůj účel, musí nutně projít několika výrobními 

etapami, a to od výroby papíru přes tisk až po zkompletování a vybavení fotografií 

a osobními údaji držitele. Obecně lze tyto etapy nazvat mokrou fází výroby, fází zhotovení 

tisku a suchou fází výroby a v každé z nich jsou jednotlivé části cestovního dokladu 

opatřovány technickými ochranami.  

Vzhledem k tomu, že tento druhý způsob dělení technických ochran považuji pro 

účel získání základních informací o jednotlivých ochranných prvcích za přehlednější, 
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zvolil jsem jej za základ své práce o technické kontrole cestovních dokladů a vývoji 

ochranných prvků.   

2.1 Papír 

Bezesporu velmi starý vynález, jehož název je odvozen od egyptské bahenní rostliny 

papyru, má svůj původ ve staré Číně. Vynálezce papíru není přesně znám, avšak dle 

starobylé čínské tradice je za něj pokládán Tsai – Lun, ministr zemědělství císaře Ho – Ti 

z dynastie Han. Ve 4. – 5. století byl papír v Číně vyráběn z lýka morušovníku a čínské 

trávy, v pozdějších staletích byly k tomuto základu přidávány rozmělněné hadry, příp. 

konopí a len. Zlom ve výrobě papíru přinesl až rok 1866, kdy Američan B.G.Tilghman 

docílil rozvláknění dřeva jeho vařením v sulfidovém louhu, čímž získal celulózu, bez které 

si dnes již výrobu papíru ani neumíme představit [2].  

Vlastní výroba papíru probíhá na sítech papírenských strojů odčerpáváním vody 

z papírové kaše, jejíž konkrétní složení ovlivňuje kvalitu papíru. Papírová kaše může 

obsahovat rostlinná vlákna, buničinu a dřevovinu, přidávána jsou plnidla a klížidla, 

základní surovina může být přibarvována a čištěna. Mísením těchto jednotlivých 

komponent v určitém poměru a následnou povrchovou úpravou (např. leštěním 

a vyhlazováním) je možné docílit lepší přilnavosti barev k povrchu papíru. Přidávání 

bělících přípravků tzv. luminoforů [5] významně ovlivňuje luminiscenci papíru, což má 

velký význam pro zjišťování jeho pravosti. Pro tzv. ceninový papír a také papír, z něhož 

jsou vyráběny cestovní doklady, je typická velmi nízká luminiscence.   

 Papír, z něhož jsou vyráběny objekty - cestovní doklady, ale i platidla, šeky, kolky, 

cenné papíry atd., není běžně komerčně dostupný a papírna jej dodává dle konkrétních 

požadavků pouze oprávněným subjektům, jimiž jsou jednoznačně tiskárny specializující se 

na výrobu cenin. V případě České republiky je hlavním odběratelem papíru pro výrobu 

cestovních dokladů STC Praha.  

I když je speciální složení papíru bezesporu významným ochranným prvkem, v praxi 

je zjišťování podílu jednotlivých složek z technického hlediska neproveditelné. Proto papír 

obsahuje další zabezpečovací prvky, které mají napomoci k rychlému odhalení způsobu 

napadení cestovních dokladů. Mezi tyto prvky patří vodoznak (vodotisk), melírovací 

vlákna, bezpečnostní proužek, planžety a chemické zajištění papíru.  

2.1.1 Vodoznak 

Prohlédneme-li si někdy proti světlu stránky libovolného cestovního dokladu nebo 

libovolné papírové platidlo, zaregistrujeme kresbu, motiv nebo ornament, kterému se říká 

vodoznak. Tento, v dnešní době v hojné míře používaný ochranný, ale i dekorativní prvek, 

má řadu dalších názvů jako vodotisk, vodní značka, průsvitka nebo filigrán, přičemž za 

předchůdce vodoznaků v té podobě, jak je známe dnes, jsou považovány právě  tzv.  

filigrány. 

Jednalo se o nejrůznější značky vyráběné z tenkých drátků (filigránů), které 

vtlačované zvláštním výrobním postupem do mokré papírové hmoty tuto zeslabovaly. 

Zeslabení se později v suchém papíru při prosvícení projevovalo světlejšími místy. 

Filigrány, které označovaly výrobce papíru, příp. papírnu, začaly být používány v Itálii již 
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koncem 13. století, a to z důvodů ochrany výrobce, jeho výrobků i ochrany spotřebitele. 

Z této doby totiž pocházejí prameny, jejichž prostřednictvím jsme informováni o 

přestupcích, kdy byl papír horší nebo dokonce špatné kvality vydáván za papír ve své době 

jakostně výborný. Nečestné jednání řady výrobců papíru tak vyvolávalo potřebu zabezpečit 

papír prostřednictvím ochranných značek před paděláním [2]. 

 

 
 

Obr. 1 Nejstarší vodoznak (filigrán). 

 

Vodoznak se používá k zabezpečení především takového druhu papíru, který je 

používán k výrobě platidel, cenných papírů nebo dokladů, které osvědčují totožnost osob 

(např. občanské průkazy, identifikační karty, cestovní doklady apod.). 

Výroba vodoznaku probíhá současně s výrobou papíru, a to konkrétně ve fázi 

zplstění vláken, kdy přebytečná voda již z papírové kaše odtekla sítem. V tomto okamžiku 

je pomocí egutéru přenášena do papíru grafická podoba vodoznaku.  
 

 
 

Obr. 2 Figurální lokalizovaný vodoznak ve stránkách cestovního pasu České republiky 

 
 

Vodoznaky je možné dělit z celé řady hledisek, což dokládá nejrůznější odborná 

literatura. Např. z hlediska způsobu výroby [13] je vodoznak vytvářen pomocí: 

 

 Fourdrinierova stroje 

 stroje s válcovým sítem 
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Větší význam má pro nás dělení dle způsobu jejich umístění [9] na tiskovém archu: 

 

 průběžný; lze jej dále dělit na negativní (běločarý), pozitivní (tmavočarý) příp. 

kombinovaný (kombinace negativního a pozitivního) 

 lokalizovaný, také se mu říká figurální - lokalizován je vždy do určitého místa a díky 

valérovým přechodům zajišťuje vysoký stupeň ochrany před paděláním 

2.1.2 Ochranná vlákna 

Zabezpečení papíru pomocí ochranných vláken bylo využíváno již do minulého 

století a dnes patří mezi běžné způsoby ochrany platidel a dokumentů. Tato vlákna, zprvu 

zvířecí chlupy a hedvábí, dnes převážně vlákna textilní nebo vlákna vyrobená z plastických 

hmot, jsou přidávána do papírové hmoty v přípravné části výroby papíru. Kromě materiálu, 

z  něhož jsou ochranná vlákna vyrobena, je pro zjišťování jejich pravosti podstatné dělení 

dle jejich viditelnosti: 

  

 viditelná v normálním světle 

 neviditelná v normálním světle 

 

Ochranná vlákna, která jsou viditelná na denním světle, mají různou barvu, nejčastěji 

však červenou nebo modrou. V případě druhé skupiny je možné vlákna zviditelnit 

zpravidla použitím ultrafialové části světelného spektra. 

 2.1.3 Konfety 

Jako v případě ochranných vláken jsou i konfety vpravovány do papíru v jeho mokré 

fázi. Za tento ochranný prvek jsou považována drobná barevná tělíska, zpravidla  

kruhového tvaru o průměru 2 – 2,5 mm, která jsou vyrobena z tvrzeného papíru nebo 

plastu. V některých případech mohou konfety díky materiálovému složení vyvolávat 

iridescenci, pak je řadíme i mezi tzv. opticky proměnlivé prvky. Pokud se týká vlastního 

dělení tohoto ochranného prvku, je obdobné jako v případě ochranných vláken.       

 

        
 

Obr. 3 Vlevo ochranná vlákna a konfety viditelné v normálním světle, 

vpravo viditelné v ultrafialové části světelného spektra. 
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2.1.4 Ochranný proužek 

Tento ochranný prvek bývá zalisován do papírní hmoty a společně s vodotiskem 

tvoří velmi významný prvek ochrany papíru. Používán začal být po druhé světové válce a 

do dnešních dnů se značně rozšířil. Ochranné proužky se vyrábějí z kovu nebo plastické 

hmoty a jejich zabezpečovací hodnota je dále zvyšována např. mikrotexty nebo přidáváním 

látek, jejichž vlastnosti se projeví až teprve např. v ultrafialovém světle. Nejnověji jsou 

vyráběny tzv. okénkové proužky, které jsou střídavě zalisovány do papíru, jsou tedy skryty 

a střídavě se objevují na povrchu papíru. 

 

 
 

Obr. 4  Ochranný proužek s mikrotextem, zalisovaný do papírové bankovky České republiky. 

2.1.5 Chemická ochrana papíru 

Padělatelé mnohdy používají k odstranění razítek, částí textu a podpisů, tedy 

k odbarvení naneseného psacího prostředku nejrůznější chemické látky. Proto výrobci 

ceninového papíru, kteří se řídí požadavkem co nejsnazšího rozpoznávání takových 

neoprávněných zásahů, přidávají k pevně danému složení papírové hmoty ještě další 

přísady, které při použití chemických látek patřičným způsobem s těmito látkami reagují. 

Skvrny, rozmazaná nebo vybledlá místa viditelná v různých oblastech světelného spektra 

jsou stopy, které na základě zkoumání a vyhodnocování buď potvrdí, nebo naopak vyvrátí 

domněnku o neoprávněném zásahu do zkoumaného objektu. 
 

 
 

Obr. 5 Ukázka  zbarvení chemicky zabezpečeného papíru při použití chemikálií pro odstranění zapsaných údajů 
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2.2 Tisk 

Grafiku, za níž často souhrnně označujeme různými tiskovými technikami vytvořené 

otisky, můžeme v širším slova smyslu chápat jako převedení vnímaného obrazu 

do soustavy bodů, linií a ploch. Pokud se týká jejího dělení, lze jej provést z celé řady 

hledisek[4]. Pro zkoumání dokladů a platidel má především význam dělení dle toho, jak 

jsou na tiskové desce umístěny tiskové prvky, tedy dle charakteristik, jimiž se od sebe 

jednotlivé techniky odlišují. Za pomoci jednoduché technické pomůcky jakou je lupa je 

možné jednotlivé tiskové techniky od sebe spolehlivě odlišit.  

2.2.1 Tisk z výšky 

Technologie tisku z výšky neboli knihtisku, spočívá v nanášení barvy na vyvýšené 

místo tiskové desky a za působení tlaku dochází k otištění obrazu na papír, přičemž část 

nanesené barvy se vlivem působícího tlaku vytlačí k okraji linky. Z hlediska zkoumání 

je důležité vědět, že linie zhotovená touto technikou je konturována. Zda jsou kontury větší 

nebo menší záleží na množství nanesené barvy a síle působícího tlaku [7]. Velký tlak 

mimoto způsobuje protlačení papíru. Na lícní straně lze pozorovat nepatrné prohloubeniny, 

na rubové straně nepatrné vyvýšeniny. 

Typickým příkladem tisku z výšky je tzv. Orlovův pestrotisk, který byl používán 

v Rusku na přelomu devatenáctého a dvacátého století a uplatnění nalezl především 

v oblasti bankovkové grafiky [9]. Dnes je knihtisk často využíván pro tisk číslic u různých 

formulářů, dokladů, bankovek, apod.  

 
 

 
 

Obr. 6 Znázornění principu tisku z výšky 

2.2.2 Tisk z hloubky 

Další tiskovou technikou, která se vyskytuje v cestovních dokladech, je tisk 

z hloubky (hlubotisk).  

Pokud se týká způsobu zhotovení otisku, jak samotný název napovídá, jsou tisknoucí 

místa do tiskové formy vyhloubena. Prohlubně tvoří soustava vrypů, které vytváří rytec 

pomocí rydla a jehly, příp. dochází k odleptání takových míst. Na připravenou vyrytou 
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desku je poté nanesena barva, jejíž určité množství ulpí v prohloubených místech. 

Přebytečná barva musí být přitom z povrchu desky dokonale odstraněna, aby nedošlo 

ke znečištění papíru. Za působení značného tlaku dochází k vytržení barvy z vyhloubených 

míst tiskové desky a jejímu přenesení na papír. Z hlediska zkoumání je podstatné, že otisk 

provedený touto technikou je plastický (trojrozměrný) a lze jej nahmatat. Mezi techniky 

tisku z hloubky patří měditisk, oceloryt, heliogravura, suchá jehla pod [1].   

 

 
 

Obr. 7 Znázornění principu tisku z hloubky (hlubotisku). 

2.2.3 Tisk z plochy 

Podstata plošného tisku spočívá ve vzájemné odpudivosti mastnoty a vody. Suchý 

vápenec byl nejdříve pokreslen mastnou křídou, poté následovalo zvlhčení povrchu 

kamene. Kresba provedená mastnou křídou sice odpudila vodu, ale přijala mastnou barvu. 

Poté následovalo již jen přiložení archu papíru a provedení otisku. 

Omezené surovinové zdroje, nízká produktivita tisku a omezený počet otisků z jedné 

desky byly hlavními důvody, které vedly k hledání dalších cest, jak tyto nedostatky 

odstranit. Výsledkem snažení bylo nahrazení kamenných desek deskami kovovými 

 a přidání přenosového gumového válce, což položilo základ budoucímu rotačnímu ofsetu 

[7]. 

Linie jsou ploché, bez ohraničení a tisk nevykazuje stopy po tlaku. Technika je 

užívána především ke zhotovení podtisku. Lze jí ale např. zhotovit i mikrotexty, jejichž 

velikost je na samé hranici rozlišovací schopnosti lidského oka. Mezi techniky tisku 

z plochy řadíme např. litografii, ofset, fotolitografii, světlotisk, autografii apod. [1].  

 

 
 

Obr. 8 Znázornění principu tisku z plochy 
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2.2.4 Sítotisk 

Jedná se o tiskovou techniku, která je velmi jednoduchá, a proto v současné době 

nachází v praxi velmi široké uplatnění. Její velkou výhodou je možnost potiskovat nejen 

papír, ale i lepenku, tkaniny, dřevo, keramiku, sklo, plastické hmoty apod. Otisk 

je dokonce možné provést bez ohledu na to, zda je potiskovaný povrch hladký, zrnitý, 

rovinný, válcový nebo má kónický tvar.  

Princip sítotisku spočívá v protlačování barvy přes tiskovou formu, kterou tvoří síto 

napnuté v rámu, na jehož spodní straně je upevněna šablona. Barva je postupně roztírána 

po povrchu síta a v místech nechráněných šablonou je protlačována očky síta 

na potiskovaný materiál. Při zvětšení má tisk charakteristickou kapénkovou strukturu. 

 

 
 

Obr. 9 Znázornění principu sítotisku 

 

S jednotlivými tiskovými technikami, o nichž byla právě řeč, se můžeme setkat 

v dokladech a dalších ceninách, v podobě nejrůznějších ochranných prvků, které při 

vzájemné kombinaci zvyšují účinnou ochranu objektu před paděláním. Mezi takové 

ochranné prvky patří soutisková značka, giloše, sklopný efekt, iris a portréty. 

2.2.5. Soutisková značka 

Je tvořena zdánlivě spolu nesouvisejícími obrazci, z nichž část se nachází na lícní a 

část na rubové straně potištěného objektu. Teprve při pohledu proti světlu vytváří obě části 

kompletní obraz, jímž mohou být např. ornamenty, písmena nebo číslice.  

Ochrana spočívá v přesném soutisku jednotlivých částí obrazu umístěných na rubové 

a lícní straně objektu, kterého se dociluje simultánně tisknoucími stroji. Vzhledem k tomu, 

že padělatelé takové stroje nevlastní, jsou nuceni tisk rozložit do více operací. Nejdříve 

tedy potiskují jednu stranu objektu a pak druhou. Přitom může dojít k různým 

nepřesnostem, které se projeví např. nečitelností soutiskové značky. Tento ochranný prvek 

je tištěn ofsetem a uplatnění nachází především v bankovkové grafice. V případě dokladů 

je jeho užití spíše sporadické, nicméně nejnovější typ občanského průkazu České republiky 

již tuto ochranu obsahuje.  
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Obr. 10  Ukázka částí soutiskové značky na lícní a rubové straně a celkový pohled v procházejícím světle 

a) Giloš 

Slovo pochází z francouzského guilloche a znamená jemné geometrické linie, které 

mají elipsovitý, příp. kruhovitý tvar a jsou buď uzavřené, nebo se dále rozvíjejí. Giloše 

mají dekorativní, ale především ochranný význam. Ten spočívá v poloze a hustotě čar, 

v počtu os a bodů symetrie. Vytištěny mohou být jak hlubotiskem, tak i ofsetem, a to jako 

pozitivní (tmavočaré), negativní (běločaré), s kolorovanou výplní nebo irisující. Tisk 

z výšky se pro tento druh ochranného prvku nepoužívá, i když v minulosti se již také 

vyskytl. např. v případě vydání papírových poukázek vzor 1944. 

 

 
 

Obr. 11  Giloš 

b) Sklopný efekt 

V současnosti se jedná o hojně užívaný prvek ochrany nejen platidel, ale i cestovních 

dokladů. Jak určitě sám název napovídá, je pravost vytištěného ochranného prvku možno 

prověřovat až teprve po sklopení papíru a správném úhlu pozorování. Přestože je princip 

ochrany velmi jednoduchý, pokusy o jeho napodobení díky použité tiskové technice 

a způsobu uspořádání jednotlivých obrazců selhávají.  
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Podstata ochrany spočívá ve vytištění stejným směrem orientovaných linií, které 

vytvářejí různé obrazce, např. lipový list, obdélník, mnohoúhelník apod. Uvnitř tohoto 

obrazce jsou stejnou tiskovou technikou tištěna písmena, nápisy, číslice apod.  Důležité je, 

že linie vlastního obrazce a linie jeho vnitřní části spolu navzájem svírají úhel 90°.  

Sklopíme-li papír před očima a pozorujeme-li vytištěný obrazec směrem ke zdroji 

světla, vidíme, že jeho část složená z linií tištěných rovnoběžně se směrem pozorování 

je světlejší než ta část, jejíž linie vystupují napříč. Písmena nebo číslice uvnitř obrazce tak 

jsou světlejší než samotný obrazec. Kontrast mezi jednotlivými částmi obrazce se změní, 

pootočíme-li papírem o 90°. Světlejší část bude nyní tmavá a naopak. Aby bylo dosaženo 

příslušného efektu, je třeba, aby byl celý obrazec tištěn pouze hlubotiskem.  

 

 
 

Obr. 12  Ukázka sklopného efektu ( skrytého textu) v cestovním pasu České republiky (zvětšeno) 

c) Iris 

Iris je slovo řeckého původu a v překladu znamená „duha.“ Hovoříme-li o irisu 

v souvislosti s tiskem, pak se jedná o zvláštní způsob prolínání barev, při němž přechází 

pozvolna jedna barva do druhé. K prolínání barev dochází ve svislém nebo vodorovném 

pruhu a docílit tohoto efektu je možné hlubotiskem, ofsetem i knihtiskem. Na rozdíl 

od dřívější doby, kdy byl používán především v bankovkové grafice, je dnes možné kouzlo 

irisového tisku obdivovat i v cestovních dokladech a na ceninách.  

 

 
 

Obr.13  Ukázka irisového tisku.  

 

d) Portréty 

Posledním v řadě popisovaných ochranných prvků zhotovených některou z tiskových 

technik jsou portréty. Jedná se o ochranný prvek, který se v cestovních dokladech sice 

nevyskytuje, nicméně má široké využití v oblasti bankovkové grafiky.  

Zastánci tvrzení o nezastupitelné roli rytého portrétu jako prvku ochrany cenin se 

opírají o skutečnost, že člověk má vysoce vyvinutý smysl rozlišovat jak jednotlivé obličeje, 

tak i jejich výrazy, v nichž se odráží nálady, psychický stav apod. Profesionální rytec toto 
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vše dovede do ruční rytiny zachytit, takže ta pak působí měkce a vyváženě. Tisk provedený 

technikou z hloubky pak přidá portrétu jeho plasticitu. Pokusy reprodukovat takovou rytinu 

ztroskotávají na tom, že se padělatelům nedaří zachytit nejjemnější body a linie, díky nimž 

získává rytý portrét své charakteristické vlastnosti. Reprodukovaný portrét pak ztrácí svoji 

měkkost, tisk se stává více plochým a portrét budí celkově dojem „zestárlé a unavené 

osoby.“ 

Naproti tomu odpůrci tohoto názoru argumentují tím, že reprodukční technika 

již pokročila natolik kupředu, že je schopna, i přes některé nedostatky, provést velmi 

zdařilé kopie, které budou schopny v běžné praxi lidi oklamat. Proto se jednoznačně 

přiklání k používání nejmodernějších ochranných prvků, s jejichž pomocí lze falsifikáty 

spolehlivě odhalit. Používání portrétů v současnosti přičítá hlavně tradici.  

 

 
 

Obr. 14 Ukázka rytého portrétu 

2.2.6 Barvy 

V závěru bloku věnovanému tisku a jednotlivým tiskovým technikám je třeba 

se alespoň ve zkratce zmínit o používaných barvách. 

Kromě základního rozdělení barev na anorganické a organické je možné vytvářet 

skupiny, které zahrnují barvy razítkové, kreslící a tiskové, tiskové, kopírovací a každou 

tuto skupinu lze ještě dále dělit.  

V případě tiskových barev tyto rozlišujeme pro tisk z výšky, z plochy a z hloubky 

a každá ze skupin se vyznačuje specifickými vlastnostmi. U knihtisku převládají barvy 

vyráběné ze sazí, obecně jsou vcelku tuhé, vysychají vsakováním do papíru. Barvy pro tisk 

z plochy obsahují ve vodě nerozpustné barvivo a pojivo a za tím účelem se do barev 

přidávají různé vosky. Nejhustší jsou kamenotiskové a světlotiskové barvy. Hlubotiskové 

barvy jsou tekuté, lakové, zasychají vyprcháním těkavých organických rozpouštědel 

(xylén, toluen) a na povrchu barvy se vytváří jemná slupka [5].  

Význam cestovních dokladů a potřeba jejich náležitého zabezpečení před paděláním 

vyžadují jako jeden z prvků ochrany použití speciálních barev. Ty musí splňovat celou 

řadu požadavků jako např. odolnost proti otěru, schopnost vyvolat luminiscenci, schopnost 

měnit barevné spektrum v závislosti na úhlu pohledu, požadavek na zvláštní druhy odstínů 

apod. Díky všem těmto vlastnostem tak barvy plní funkci významného ochranného prvku 

proti padělání. Barvy, které jsou používány k tisku cestovních dokladů, mohou být 

fosforeskující, fluoreskující, magnetické, opticky proměnlivé, apod. [13].   
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3 DALŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 

Kromě dosud popsaných způsobů technického zabezpečení obsahují cestovní 

doklady ještě celou řadu dalších, neméně účinných ochranných prvků, díky nimž je 

padělání ještě více ztíženo. Na rozdíl od předchozí etapy však pro tyto druhy technického 

zabezpečení platí, že jsou převážně používány v tzv. suché fázi výroby cestovního 

dokladu, tedy při jeho kompletaci nebo při vyplnění údajů budoucího držitele. Ochranných 

prvků, které patří do této skupiny, je velké množství. Mezi nejdůležitější patří opticky 

proměnlivé prvky, spojovací materiály, perforace, ochranné fólie a způsob vyplnění 

cestovního dokladu.   

3.1 Opticky proměnlivé prvky 

V současnosti se jedná o jeden z nejmodernějších způsobů technické ochrany, jehož 

použití v praxi je velmi široké. Mimo platidel a dokladů je možné zaznamenat výskyt 

opticky proměnlivých prvků i na různém průmyslovém zboží, jako např. počítačový 

software, CD nosiče nebo značkový alkohol.  

Mezi opticky proměnlivé prvky řadíme takové prvky event. látky, které mění barvy 

(jev tzv. iridescence) v závislosti na úhlu osvětlení a pozorování. Do této skupiny tak patří  

hologramy, kinegramy a opticky proměnlivé barvy. Někdy se ale můžeme setkat 

i s názorem, že je možné do této skupiny zařadit vodoznak a sklopný efekt. V případě dvou 

posledně jmenovaných ochranných prvků je třeba poznamenat, že u nich nedochází 

k barevným změnám (iridescenci), nýbrž pouze ke změnám kontrastu obrazu. Vodoznaky 

a sklopný efekt tak sice mohou být opticky proměnlivé, ale nejsou iridescentní. Tvrdíme, 

že vše co je iridescentní je i opticky proměnlivé, ale ne naopak [13]. Proto hovoříme-li 

o opticky proměnlivých prvcích v souvislosti s ochranou platidel a cestovních dokladů, 

máme na mysli především iridescentní, tedy barevně proměnlivé vlastnosti prvku. 

Iridescence je způsobena dvěma příbuznými jevy, a to difrakcí (lomem) světla 

a interferencí (křížením) světla. Opticky proměnlivé prvky mají celou řadu výhod, přičemž 

mezi největší patří: 

 iridescentní jevy není možné zachytit a reprodukovat barevnými kopírkami a systémy 

DTP (Desk Top Publishing) 

 výroba vyžaduje speciální drahé vybavení a profesionální know how, což je samo 

o sobě často řazeno jako dobrá ochrana proti padělání 

 iridescentní efekty je možné v praxi velmi rychle a nenápadně prověřovat 

 
 

   
 

Obr. 15  Vlevo hologram v cestovním pase Turecka, vpravo hologram v cestovním pase USA. 
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Obr.16  Opticky proměnlivá barva, použitá na bankovkách EU. 

3.2 Spojovací materiál 

Při vizuální prohlídce cestovního dokladu zjistíme, že se až na výjimky jedná o 

knížku s přesně stanoveným počtem stran, která obsahuje fotografii držitele a jeho osobní 

údaje. Aby tyto jednotlivé komponenty tvořily celek, musí být navzájem spojeny. K tomu 

účelu se používá nejrůznější spojovací materiál, který současně působí i jako prvek 

ochrany cestovních dokladů před paděláním a jako takový musí splňovat řadu dalších 

požadavků. Nároky jsou kladeny na dostatečnou pevnost příp. pružnost, dále na tvar, 

barvu, chemické složení, druh použitého materiálu aj.   

Mezi spojovací materiál zařazujeme lepidla, šicí materiál, nýty, různé sponky aj., 

zkrátka jedná se o materiál, který se uplatňuje při zajištění fotografie nebo při zhotovení 

vazby pasové knížky.   

 

 

 
 

Obr.17  Vazba jako jistící prvek reagující na  UV světelné paprsky. 
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3.2.1 Lepidla 

Pod pojem lepidla zahrnujeme hmoty, které mají schopnost spojovat navzájem dva 

nebo více materiálů tak, že vzniklý spoj má určitou pevnost.  

Lepidel se užívá i u některých starších typů cestovních dokladů příp. u náhradních 

cestovních dokladů k uchycení fotografie držitele.  

3.2.2 Vazba cestovního dokladu 

V cestovních dokladech ve formě pasové knížky zabezpečuje vazba nejen celistvost 

dokladu, ale plní i úlohu ochranného prvku. Významnou úlohu přitom sehrává šicí 

materiál.  

Ten mohou tvořit kovové spony, plastická hmota nebo textilní vlákna. Kovové spony 

patří mezi nejstarší druh spojovacího materiálu a dnes se již téměř nepoužívá. Ustoupeno 

bylo i od používání plastické hmoty. Jednoznačně masového použití se tak dostává 

textilním vláknům. Aby se zvýšila jejich úroveň jako ochranného prvku, používají se při 

kompletaci dokladů vlákna určité barvy, směru vinutí, stehy mají složitější provedení a je 

dán jejich přesně stanovený počet. Velmi často reaguje příslušným způsobem tento druh 

spojovacího materiálu v oblasti ultrafialového záření. 

Zhotovení vazby může být různé, přičemž v současné době se užívají dva způsoby. 

Nejčastěji je používán způsob, při němž jsou cestovní doklady prošity skrze hřbet pasové 

knížky. Druhý, méně obvyklý způsob spočívá v provedení šití přes stránky. V tomto 

druhém případě je šití vedeno několik milimetrů od hřbetu, takže cestovní doklad má 

tendenci se zavírat.  

3.2.3 Zajištění fotografie 

K přichycení fotografie k identifikační stránce pasové knížky se používá lepidlo, 

příp. tzv. oboustranná nálepka. Spoj vytvořený tímto způsobem je určitě pevný, avšak 

fotografii před neoprávněnou výměnou v žádném případě neochrání. Proto se používají i 

další způsoby, s jejichž pomocí má dojít k eliminaci tohoto nežádoucího jevu.  

Tzv. mokrá razítka a nýty, které byly používány již v cestovních dokladech 

meziválečné Československé republiky a v našich podmínkách se řadí mezi nejstarší 

způsoby zabezpečení fotografie před neoprávněnou výměnou, přetrvaly v cestovních 

dokladech řady států až do současnosti. Fotografie ale může být zajištěna i kovovými 

sponkami, perforací, vlisem (suché razítko), otiskem prstu, podpisem nebo ražbou přes 

zlatou fólii. Některé z těchto způsobů zabezpečení plní svůj účel i nadále, jiné se již 

nepoužívají.  

Četný výskyt případů neoprávněné manipulace s fotografiemi v cestovních 

dokladech nutí vydávající orgány neustále hledat nové způsoby jak tomuto nežádoucímu 

jevu čelit. V posledních letech se proto vedle klasických ochranných prvků stále více 

prosazují i prvky nové, zhotovené moderními technologiemi. Mezi ně patří např. 

hologramy, kinegramy, ochranné fólie s holografickými efekty, větší počet fotografií a 

nejnověji i tzv. integrované fotografie, cestovní pasy s čipy nesoucími biometrické údaje o 

jeho držiteli.  
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Obr. 18  Zabezpečení fotografie pomocí kovových sponek, nýtů a otisku prstu 

3.3 Ochranná fólie 

Přestože se jedná o jeden ze způsobů zabezpečení fotografie, o němž byla zmínka již 

v předchozí části, považuji za vhodné o něm blíže pohovořit. Jedná se totiž o velmi 

významný ochranný prvek, který v současnosti jednoznačně převažuje nad jinými způsoby 

zabezpečení fotografie.  

Z evropských států poprvé použila fólii pro zabezpečení fotografie Velká Británie, 

a to již okolo roku 1985. Jako první ale k tomuto řešení sáhl již před rokem 1970 Irák [13]. 

Důvodem pro tento postup se stala příliš častá a snadná výměna fotografie v cestovních 

dokladech.  

První fólie byly pouze transparentní, a tak se jejich padělání event. odstraňování záhy 

stalo velice jednoduchou záležitostí. Proto začali jednotliví výrobci ochranné fólie 

zdokonalovat a tento trend trvá až dosud. Postupně se na ochranných fóliích začal 

objevovat tisk, vlisy nebo gravírování. Kvalitativní skok kupředu znamenalo zavedení 

retroreflexivní fólie firmy 3 M pod obchodním názvem CONFIRM, nebo zabezpečení fólie 

opticky proměnlivými barvami. Nejnověji se vyskytují fólie s holografickými efekty, 

plošnými transparentními kinegramy, proměnlivými obrazci vytvořenými laserem nebo 

identifikační strany s integrovanou fotografií vyráběné z polykarbonátových polymerů. 

Ochranné fólie se vyskytují jako samolepící nebo termoplastické. Mohou být všity 

do hřbetu s přesahem na další stránku, mohou končit u hřbetu, mohou být jednostranné 

nebo oboustranné.  

 

              
 

Obr. 19  Na obrázcích zleva ochranné fólie opatřené laserovým gravírováním, reliéfní ražbou a opticky proměnlivou 

barvou.  
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3.4 Číslo cestovního dokladu 

Jedná se o další ochranný prvek, s nímž se můžeme setkat v cestovních dokladech 

jednotlivých států. Číslo je tvořeno stanoveným počtem číslic nebo kombinací písmen 

a číslic. Číslo cestovního dokladu může být provedeno: 

 běžným psacím prostředkem příp. psacím strojem 

 tiskem  

 perforací  

V případě zhotovení čísla cestovního dokladu perforací je třeba podotknout, 

že rozeznáváme perforaci provedenou mechanicky a pomocí laserového paprsku.  

 
 

    
 

Obr. 20 Mechanické perforace 

 
 

      
 

Obr. 21 Laserová kónická perforace 
 

V prvém případě jsou jednotlivé otvory zhotovovány s pomocí dutých jehel. Otvory 

jsou čisté bez otřepů a na všech stránkách o stejném průměru. Naproti tomu otvory 

provedené laserem mají kónický tvar, tzn. na prvé stránce je průměr otvoru největší 

a s přibývajícími stránkami se otvor neustále zmenšuje. Na poslední stránce je průměr 

otvoru srovnatelný s průměrem hrotu špendlíku. 

Je-li číslo cestovního dokladu vytištěno, zpravidla se užívá techniky tisku z výšky. 

Jednotlivá písmena a číslice mají určitý řez a použitá barva mnohdy obsahuje speciální 

složení, jehož vlastnosti se projeví až teprve v oblasti ultrafialového nebo infračerveného 

světla.   

3.5 RFID čip 

Podstatou technologie RFID (radiofrekvenční identifikace) je čip, který je vložen do 

příslušného dokladu a obsahuje všechny potřebné informace. Jejich rozsah může být různý, 

od nejjednodušších v podobě identifikačních údajů držitele dokladu přes biometrické údaje 

(např. otisk prstu, snímek oční duhovky apod.) až po rozsáhlé lékařské či pracovní 

záznamy. Důležité je, že údaje uložené na čipu lze velmi snadno aktualizovat, doplňovat či 

jinak upravovat. Čip tyto informace buď sám aktivně vysílá do svého okolí, nebo se 

aktivuje teprve v blízkosti čtecího zařízení.  
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Vývoj technologie RFID začal již ve 40. letech 20. století, první skutečný RFID čip 

byl však sestrojen až v roce 1973. V průběhu dalšího zdokonalování čipů se zmenšovaly i 

jejich rozměry a dnešní modely jsou menší než hlavička zápalky. 

Současné přístupy k zabezpečení údajů uložených na čipu lze demonstrovat na nové 

generaci cestovních dokladů, tzv. e-pasů, které vydávají země Evropské unie, ale také 

Spojené státy a další země. Čip v těchto pasech totiž obsahuje vedle běžných údajů o 

držiteli dokladu i biometrické prvky a tím se dále zvýrazňuje otázka bezpečnosti údajů. 

Protože bylo nutné zabezpečit, aby zavedením technologie RFID nedošlo ke značnému 

zpomalení hraničních kontrol, bylo rozhodnuto, že údaje na čipu nebudou šifrovány. Aby 

bylo zajištěno, že k údajům nebude moci přistupovat někdo nepovolaný, jsou údaje 

elektronicky podepsány institucí, která doklad vydala (tzv. pasivní autentizace). 

Elektronický podpis potvrzuje integritu údajů a to, že s nimi nebylo manipulováno. Při 

kontrole údajů uložených v čipu musí odpovědný úředník zadat číslo pasu, datum narození 

držitele a datum vypršení platnosti pasu (u všech údajů musí zadat i kontrolní čísla). S 

pomocí těchto údajů je získán šifrovací klíč, kterým je zabezpečena komunikace mezi 

čtecím zařízením a čipem proti odposlechu. Tento princip, je označován jako BAC (Basic 

Access Control) a jeho uplatnění je podle rozhodnutí Evropské komise u nově vydávaných 

e-pasů povinné. Tyto bezpečnostní prvky je ale možné překonat, přečíst údaje uložené v 

čipu (včetně elektronického podpisu) a zkopírovat je do nového čipu. Stále tak existuje 

možnost vytvářet přesné kopie pasů. Některé státy (včetně České republiky) se proto 

rozhodly pro zavedení principu tzv. aktivní autentizace, který je založen na principu 

asymetrického šifrování. V čipu je bezpečně uložen soukromý klíč. Čtecí zařízení zjistí 

jeho přítomnost, ale protože neexistuje příkaz k přečtení tohoto klíče, nelze ho z čipu 

získat. Součástí údajů uložených na čipu je dále veřejný klíč a s jeho pomocí zařízení 

ověří, zda je na čipu i odpovídající klíč soukromý. Čtecí zařízení vyšle k čipu v pase 

výzvu, kterou čip s pomocí soukromého klíče podepíše a vrátí zpět. Při uplatnění tohoto 

bezpečnostního prvku nelze vytvořit přesnou kopii pasu, protože padělatel nemůže získat 

soukromý klíč. Nelze ani vytvořit novou dvojici klíčů, protože veřejný klíč musí být 

elektronicky podepsán institucí, která pas vydala. Protože ale metodu aktivní autentizace 

pro zabezpečení údajů na čipu neuplatňují všechny země, které tzv. e-pasy či jiné 

identifikační doklady obsahující RFID čip vydávají, je zkopírování takového dokladu v 

některých zemích obtížné, ale ne nemožné. Skutečné falšování dokladů by však již možné 

být nemělo. Součástí údajů uložených na čipu jsou totiž biometrické charakteristiky 

držitele dokladu. Tím má být zaručeno, že se dokladem bude moci prokazovat pouze jeho 

oprávněný držitel.  

Prvním biometrickým údajem, který je do nově vydávaných dokladů umísťován, je 

digitálně vytvořená fotografie držitele dokladu. V názoru, zda se v tomto případě jedná o 

"plnohodnotný" biometrický údaj, se i odborníci liší. Systém však umožňuje biometrickou 

verifikaci, založenou na srovnání obrazu obličeje v dokladu s fotografií, uloženou v čipu. 

Tuto kontrolu je možné provést i manuálně, přesnější je však metoda automatická. Dalšími 

biometrickými údaji, které jsou využívány k ověření, že doklad předkládá jeho skutečný 

vlastník, jsou především otisk prstu a snímek oční duhovky. Míra chybovosti je u těchto 

prvků mnohem nižší než v případě digitální fotografie obličeje a pohybuje se pod 1%. 
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Zmíněné e-pasy, které jsou průkopníky na poli dokladů obsahujících RFID čip s 

biometrickými údaji, v současné době obsahují pouze digitální fotografii držitele pasu.  

 

Kombinace technologie RFID a biometrických údajů v nových dokladech je 

zaváděna především kvůli znesnadnění možnosti doklady falšovat a pozměňovat údaje 

v nich zapsané[14]. 

 

 

 

Obr. 22 RFID čipy 

3.6 Vyplnění cestovního dokladu 

Mezi významné ochranné prvky, patří způsob vyplnění dokladů. Řada států již po 

několik roků vydává strojově čitelné doklady, jejichž vyplnění se řídí pevně stanovenými 

pravidly. Důvodem pro zavedení tohoto druhu cestovních dokladů byla snaha o urychlení 

pasového odbavení cestujících v leteckém provozu.  

Od roku 1997 rozdělujeme strojově čitelné doklady na 3 skupiny, které se liší 

nominálním rozměrem datové stránky a přesně stanoveným počtem znaků na jednom 

řádku. Rozlišujeme tak doklady formátu ID-3 (rozměr 88 x 125 mm), ID-2 (rozměr 74 x 

105 mm) a ID-1 (rozměr 54 x 85,6 mm). Cestovní doklady zařazujeme do skupiny ID-

3[13]. Datovou stránku cestovního dokladu rozdělujeme na dvě části: 

 

 vizuální – určena pro vizuální kontrolu 

 strojově čitelnou – určena pro strojové čtení 

 

Údaje vyplněné ve strojově čitelné zóně by měly být zapsány pouze pomocí písma 

tzv. sady znaků OCR–B a jejich čtení probíhá pouze v oblasti infračerveného světla. 

Spodní řádek strojově čitelné zóny obsahuje několik kontrolních číslic, k nimž lze dospět 

zvláštním výpočtem. Neznalost způsobu výpočtu pak může vést ke snadnému odhalení 

pokusu o padělání cestovního dokladu. 
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Obr. 23 Datová stránka e-pasu s RFID čipem 

 
 

 
 

Obr. 24 Strojově čitelná zóna občanského průkazu České republiky 
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4 ZPŮSOBY PADĚLÁNÍ, POZMĚŇOVÁNÍ A 
POŠKOZOVÁNÍ LISTIN, DOKLADŮ, PLATIDEL A 
CENIN  

V praxi je možné se v řadě případů setkat s padělanými nebo pozměněnými 

listinami, doklady, platidly a ceninami, kterých bylo užito k páchání nejrůznější trestné 

činnosti, případně sloužily k její latenci. Kvalita těchto jednotlivých objektů však bývá 

různá. Na jedné straně je možné spatřit velmi kvalitní práci padělatele, která může způsobit 

velké potíže i zkušenému odborníku, na druhé straně jsou zaznamenávány nejrůznější 

úpravy provedené takřka primitivním způsobem. Naději na úspěch však mají zpravidla jen 

kvalitně zhotovené padělky nebo precizně provedené úpravy. Těch však padělatelé ani při 

nejlepší vůli ve většině případů dosáhnout nemohou. V mezích svých odborných znalostí, 

zručnosti, materiálového a technického vybavení proto volí takový způsob padělání nebo 

pozměňování, o kterém jsou přesvědčeni, že jeho prostřednictvím nejlépe dosáhnou cíle. 

4.1 Padělání 

Paděláním se rozumí, vytváření od základu nového objektu. V drtivé většině však 

jsou výsledky takového počínání neuspokojivé, protože jednotlivec nemá při zhotovování 

„totálních“ padělků zpravidla dostatek zkušeností, polotovary a suroviny odpovídajících 

vlastností ani technické prostředky a výrobní zařízení. Mnohem častěji se proto lze setkat 

s takovými objekty, u nichž došlo k padělání jen některé části, např. podpisu nebo razítka. 

V těchto případech má již pachatel podstatně větší naději na úspěch. 

Při padělání platidel, dokladů, cenin a listin volí pachatelé různé způsoby padělání, 

přičemž za základní považujeme způsoby fotografické, grafické a tiskařské a v poslední 

době se po jejich bok zařazuje i elektrografie, na jejímž principu pracují barevné 

kopírovací stroje [11]. 

 

a) fotografické způsoby – princip spočívá v přenosu obrazu pravého objektu 

na připravenou podložku pomocí vhodné fotografické techniky. Výsledky jsou ale 

zpravidla neuspokojivé. 

b) grafické způsoby – protože spočívají výhradně na malířských schopnostech padělatele, 

liší se jejich kvalita doslova kus od kusu. I když mají jistou naději na úspěch jen 

objekty, které vytvořil pachatel nadaný malířskými schopnostmi, nečiní v praxi jejich 

rozpoznávání zpravidla žádné potíže.  

c) tiskařské způsoby – obecně lze říci, že padělky zhotovené některou z tiskařských 

technik jsou poměrně kvalitní. U celé řady objektů jako jsou jízdenky, stvrzenky, 

vstupenky apod. jsou užívány pouze běžné tiskové techniky bez dalších ochranných 

prvků, a tak není padělání takového objektu zpravidla nijak složité. V případě platidel 

a dokladů je ale situace jiná. K tisku originálů je používána kombinace několika 

tiskových technik doplněných dalšími, tiskem zhotovenými technickými ochranami. 

Padělky jsou zpravidla tištěny pouze jednou tiskovou technikou a bez dalších 

technických ochran. Vyskytovat se ale mohou i kombinace tiskových technik spolu 

s různými metodami odstraňování textů.    
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d) elektrografický způsob – v současné době se jedná o poměrně častý způsob padělání, 

zejména v případě tuzemských a cizozemských platidel. Zhotovené padělky jsou 

celkem zdařilé, avšak neobsahují technické ochrany.    

 

Objekty, které jsou padělány výše uvedenými způsoby, se u nás zařazují podle 

stupně své nebezpečnosti do pěti tříd, a to od velmi nebezpečných až po ty neumělé. I když 

jsou tímto způsobem klasifikovány hlavně padělky platidel, lze třídění použít i pro 

padělané doklady a ceniny.  

4.2 Poškozování 

Někdy mohou pachatelé svého cíle dosáhnout i prostřednictvím poškození objektu. 

Způsobů konkrétního poškození může být více, avšak mezi ty nejčastěji používané se řadí 

roztrhání, rozmočení, spálení [11]: 

 

a) roztrhání – chápeme jím mechanické oddělení bez použití nástroje. Zkoumání 

je zaměřeno na zjištění, zda dvě nebo více částí papíru tvoří jeden celek a nebo 

pocházejí každá z jiného objektu. 

b) rozmočení – jedná se o narušení objektů vodou nebo jinou tekutinou. Zkoumání, které 

probíhá převážně v oblasti ultrafialového nebo infračerveného záření, se zaměřuje na 

zjišťování původních textů a zápisů. Pokud však již došlo vlivem dlouhodobějšího 

působení vody nebo jiné tekutiny ke značné devastaci papíru, je zjišťování původních 

textů problematické. 

c) spálení – stav objektu, který přišel do styku s ohněm nebo předmětem vyhřátým 

na vysokou teplotu. Zkoumání se zaměřuje na zjištění původního textu, zjištění 

vlastností papíru nebo příslušnosti spáleného materiálu k určitému objektu. Spálení 

papíru může dosahovat různé intenzity. Podle ní dělíme spálený papír na vysušený, 

zuhelnatělý a zpopelněný. Pro zjištění původního textu vyhovuje nejvíce papír 

zuhelnatělý, naopak nevhodný je papír zpopelněný.   

4.3 Pozměňování 

V praxi se jedná o jednoznačně nejrozšířenější způsob úpravy listin, dokladů, platidel 

a cenin. Napadány jsou objekty pravé, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby 

po provedených změnách splňovaly záměr padělatelů. Přestože je způsobů pozměňování 

velké množství, v naprosté většině se vztahují k textům. Texty, které jsou podrobovány 

znaleckému zkoumání, mohou být protlačené, přepisované, připisované, odstraňované a 

opět napsané, zakryté, latentní [5].   

V případě dokladů se jedná hlavně o výměnu fotografií nebo výměnu dalších částí. 

K nejdůležitějším pozměňování listin, dokladů, platidel a cenin patří: 

 

 texty odstraňované mechanickým způsobem – při tomto způsobu je odstraněn psací 

prostředek společně s vrchní vrstvou papíru. K odstraňování textů zpravidla slouží 

stěrací pryž, ostrý nožík nebo skalpel, jehla apod. Po zásahu takovými předměty se ale 

papír stává zákonitě pórovitějším, slabším, jeho struktura je porušena, takže na jeho 



                                 Libor Bžunka: Moderní způsoby technické ochrany dokumentů  

 

2009/2010 Stránka 25 
 

povrchu dochází k rozpíjení nového textu. Pachatelé se proto někdy pokouší odstranit 

tento nedostatek vyhlazováním a přežehlováním. Někdy nahrazují původní lesk papíru 

tenkou vrstvou vosku. 

 texty odstraňované chemickým způsobem – texty jsou v tomto případě odstraňovány 

různými chemikáliemi, díky nimž dochází k odbarvování psacího prostředku. Vedle 

tohoto efektu ale dochází občas i k jeho rozpíjení do papíru. Je-li však práce padělatele 

precizní a použitá chemická látka vhodná k tomuto účelu, nevznikají na papíře žádné 

viditelné stopy. Stopy však papír přesto obsahuje. Jejich vyvolání je však možné jen 

s pomocí ultrafialového záření. Tahy inkoustem je možné odstraňovat chemickou 

látkou obsaženou ve výrobku, který je znám pod obchodním názvem Zmizík. 

 rozpouštění textu – spočívá v působení vhodného rozpouštědla na psací prostředek. 

Za rozpouštědla mohou sloužit jak voda, tak chemické látky jako líh, aceton nebo 

benzen. Dojde-li k rozmáčení textu, je jeho následné přečtení již obtížné nebo dokonce 

nemožné. Místa po odstranění textů lze zpravidla snadno objevit. 

 připisování textu – jedná se o napsání dodatečného textu (věty, slova, číslice, písmena 

atd.) před původní zápis, za něj nebo mezi něj. Padělatelé volí takový psací prostředek, 

který se svoji barvou a odstínem co nejvíce podobá původnímu psacímu prostředku. Na 

připisovaný text lze usuzovat např. z nepravidelnosti mezer mezi slovy nebo čísly, 

charakteru tahů, nejednotného sklonu písma atd.     

 výměna fotografie – typický příklad pozměňování osobních dokladů. Takto upravené 

občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod. slouží pachateli k utajení jeho 

pravé totožnost. O manipulaci s fotografií svědčí např. poškození papíru v okolí 

upevnění fotografie, chybějící část otisku razítka, dokreslení razítka, poškrábané nebo 

zdeformované nýty atd.     

 výměna části dokladů, listin, cenin – spočívá ve výměně listů nebo naopak jejich 

vsazování. Tohoto způsobu pozměňování může být použito pouze v případech, kdy 

listiny, doklady a ceniny mají více listů. To se týká např. cestovních pasů, šekových 

knížek, různých smluv apod. O výměně stránek svědčí znaky jako porušení 

stránkování, rozdíly v tiskařské technice, zbarvení papíru, odlišné druhy lepidel apod. 
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5 POSTUP PŘI ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ  

Jak uvedeno výše, lze listiny, doklady, platidla a ceniny padělat nebo pozměňovat 

různými způsoby. I když mnozí pachatelé mohou některé způsoby padělání nebo 

pozměňování dokumentů považovat za bezchybné, a tudíž za neodhalitelné, je skutečnost 

poněkud jiná. 

Vzájemné působení objektů, za které považujeme pachatele a jím používané 

prostředky na jedné straně a okolní prostředí na straně druhé, se projevuje změnami 

v materiálním prostředí. Tyto změny nazýváme materiálními stopami a platí o nich, že 

vznikají zákonitě a nemohou existovat bez svého materiálního nositele [6]. Stopami tak 

pochopitelně mohou být i různé listiny, doklady, platidla a ceniny, v menší míře i různé 

prostředky, které mohly být použity při pozměňování nebo padělání. Jednotlivé stopy je 

možné vyhledávat, shromažďovat, zajišťovat, zkoumat a hodnotit, a to pomocí metod, 

prostředků a postupů [11]. 

 

 Postupem – rozumíme způsob činnosti při vyhledávání, zajišťování, zkoumání, hodnocení 

a využití důkazů.  

Prostředkem – jsou chápána technická zařízení, přístroje, materiály, nástroje, postupy 

způsoby a pravidla jejich použití.  

Metoda – je určitý postup, cesta, způsob, jehož pomocí člověk něco poznává nebo zhotoví.   

5.1 Padělání cestovních dokladů 

S padělanými objekty se lze v  praktické činnosti setkat v mnohem menší míře než 

s objekty pozměňovanými. Zhotovení padělaného cestovního dokladu je totiž značně 

náročné a výsledek je mnohdy neuspokojivý. Pachatelé totiž nemají k dispozici originální 

materiál, barvy ani výrobní zařízení. Musí tedy volit nejen dostupný materiál, ale i 

dostupné technologické metody, kterých používají při vytváření jednotlivých technických 

ochran. 

 

 vodoznak – vzhledem k technologii jeho výroby jej padělatelé nejsou schopni vyrobit, 

ale pouze napodobit. Padělání vodotisku se nejčastěji provádí mastnotou nebo barvou. 

Odstín je přitom volen tak, aby byl pokud možno shodný s odstínem papíru. Přenesení 

obrazu padělaného vodotisku na papír se zpravidla provádí tiskem, a to za pomoci 

autotypické mřížky. Takto vytvořený vodoznak je dobře viditelný pod zdrojem 

ultrafialového světla. V některých případech se pachatelé vodoznak ani nesnaží 

zhotovit. 
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Obr. 25 Ukázka originálního (vlevo) a padělaného (vpravo) vodotisku v běžném osvětlení. 
 

 

     
 

Obr. 26 Ukázka originálního (vlevo) a padělaného (vpravo) vodotisku v UV osvětlení. 
 

 

 barevná vlákna a konfety – jsou velmi často napodobovány barvou a přenos 

se uskutečňuje tiskem, příp. grafickým způsobem. Někdy vlákna i konfety chybí.  

 ochranný proužek – v naprosté většině je napodoben tiskem, mikrotext však chybí. 

 tisk – padělky jsou často zhotovovány tiskem z plochy, a to včetně ochranných prvků, 

které jsou na pravých cestovních dokladech vytištěny odlišnou tiskovou technikou 

(např. sklopný efekt, číslo cestovního dokladu atd.). Zhotovení vícebarevného tisku 

bývá zpravidla rozloženo do více etap, při nichž dochází jak k nepřesnému soutisku, 

tak i k zachycení odlišných barevných odstínů. V případě padělání identifikačních 

stran jsou při snímání obrazu využívány scannery, vlastní tisk je poté proveden 

na inkoustové tiskárně. Identifikační strany bývají padělány i elektrografickou 

metodou.   

 opticky proměnlivé prvky – hologramy a kinegramy jsou v současné době považovány 

za špičkovou technickou ochranu dokladů, o které se soudí, že ji nelze úspěšně 

padělat. I když jsou v praxi padělány jen málo, přesto se čas od času vyskytují. Dle 

mého názoru je proto zajímavé sledovat každý pokus o jejich napodobení. Padělky 

kinegramů, které byly zjištěny v padělaných rakouských cestovních pasech v závěru 
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loňského roku jsou sice rozpoznatelné, nicméně jako první pokusy zajímavé. Bylo 

zjištěno, že byly zhotoveny ražbou. V některých případech jsou vystřiženy z jiného 

objektu a nalepeny na objekt nový. V tomto případě se ale již nejedná o klasické 

padělání, ale spíše o pozměňování. 
 

    
 

Obr. 27 Ukázka originálního (vlevo) a padělaného (vpravo) kinegramu  

5.2 Pozměňování cestovních dokladů 

S pozměněnými cestovními doklady se v praxi setkáváme nejčastěji. 

Technologických metod pozměňování může být celá řada, lze tyto metody rozdělil na 

obecné a zvláštní. 

 

Obecné metody – takové metody pozměňování, které jsou používány i u dalších 

objektů. Jedná se zejména o odstraňování textů u listin, dokladů, platidel a cenin. 

Zvláštní metody – tyto metody nacházejí uplatnění pouze u cestovních dokladů, příp. 

dalších dokladů ověřujících totožnost osob. Především se jedná o výměnu fotografie, 

odstranění ochranné fólie, občas dochází k odstraňování stránek. Stránky ale mohou být 

odstraňovány i u některých listin. 

 

V případě cestovních dokladů se zpravidla obecné i zvláštní technologické metody 

pozměňování navzájem doplňují. Výměna fotografie je tak velmi často doprovázena plným 

nebo částečným odstraněním ochranné fólie a pokusy o úpravu osobních údajů. Použití 

konkrétní technologické metody je ovlivňováno řadou okolností. Jako příklad lze uvést 

alespoň některé: 

 materiály použité pro výrobu cestovního dokladu 

 úroveň znalostí a zkušeností padělatele 

 pečlivost padělatele při práci 

 úroveň technických prostředků používaných při padělání  

 

Protože mezi nejčastější způsoby pozměňování cestovních dokladů patří výměna 

fotografie, uvedu některé užívané technologické metody její výměny.  

 

1. Vyříznutí fotografie – pomocí skalpelu nebo jiného ostrého nástroje je fotografie 

po celém svém obvodu oříznuta, a to i s ochrannou fólií. Po vyjmutí původní fotografie 
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je vložena fotografie nová a vše je fixováno novou fólií. Po celé ploše identifikační 

strany tak jsou celkem fólie dvě, v místě fotografie pouze jedna.  

2. Vyříznutí fotografie – mechanickým způsobem dojde k oddělení (rozvrstvení) 

laminátového povrchu desek a identifikační strany. Z rubové strany identifikační 

stránky v místě, kde se nachází fotografie je ostrým předmětem proveden řez, a to 

napříč fotografií z rohu do rohu. Tímto způsobem dojde k vytvoření čtyř chlopní, které 

po vychlípení obnaží rubovou stranu fotografie. Po její výměně jsou chlopně vráceny 

zpět a pomocí lepidla dojde opět ke zkompletování identifikační stránky s laminátovým 

povrchem desek. Protože se ale po opětovné kompletaci objevovala na laminátu 

charakteristická stopa v podobě kříže, začali padělatelé mezi provedený řez a laminát 

vkládat kousky papíru o rozměrech fotografie. Tímto způsobem byly v mnoha 

případech padělány cestovní pasy České republiky, které byly vydávány po roce 1993. 

3. Odstranění části textu – mezi ne příliš často užívané, nicméně zajímavé způsoby 

odstraňování textů v cestovních dokladech patří i tzv. koláž. Za pomoci ostrého 

předmětu je vyříznuta nepatrná část podkladového materiálu identifikační stránky, na 

níž jsou zpravidla číslice. Řez je někdy veden skrze ochrannou fólii, někdy pod ní. Na 

jiný podklad shodného, nebo velmi podobného odstínu je napsán, nebo otištěn nový 

údaj. Takto připravený nový podklad je poté umístěn do prostoru po původních 

údajích. Je-li koláž provedena precizně, je její odhalení často velmi obtížné. Tento 

způsob pozměňování se občas vyskytuje v cestovních dokladech některých asijských 

států.  

 

 
 

 
 

Obr. 28 Ukázka koláže (zvětšeno)   
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6 PŘEHLED O NOVÝCH CESTOVNÍCH DOKLADECH 
EVROPSKÉ UNIE 

Z důvodu boje s nelegálním převáděním osob přes státní hranice probíhala na toto 

téma intenzivní jednání, jejichž výsledkem bylo přijetí Usnesení představitelů vlád 

členských států, setkávajících se v rámci Rady z 23. června 1981, o zavedení jednotného 

vzoru pasů doplněné Usneseními z 30. června 1982, 14. července 1986 a z 10. července 

1995. Dokument v rámci standardizace pasu stanovil jeho formát, obal, počet stran a 

technické náležitosti jako např. zápis dětí apod. [8]. V souladu s výše uvedenými 

Usneseními tak začaly jednotlivé členské země Unie postupně zavádět jednotný typ 

cestovního dokladu. Např. u cestovních pasů je rozměr pasové knížky stanoven na 125 x 

88 mm, barva desek je bordó. Co ale tento dokument již neřešil, to byla otázka úrovně 

technického zabezpečení cestovních dokladů před paděláním. Vyřešení této otázky tak 

bylo ponecháno na jednotlivých členských zemích.  

Jednotlivé státy při rozhodování o zabezpečení cestovních dokladů před paděláním 

zvolily velmi odlišné technické ochrany, což nakonec vedlo ke zvýšení výskytu padělků. 

Aby došlo k eliminaci tohoto nežádoucího jevu a k jednoduššímu odhalování padělaných 

a pozměněných cestovních dokladů při pasové kontrole, bylo přijato Usnesení 

představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady z 25. září 2000, týkající 

se bezpečnostních charakteristik pasů a ostatních cestovních dokladů, jako doplněk 

k Usnesením z 23. června 1981, 30. června 1982, 14. července 1986 a 10. července 1995. 

V tomto dokumentu se jednotlivé členské státy Unie zavázaly, že budou cestovní doklady 

vybavené určitými bezpečnostními standardy zavádět do praxe při nejbližší příležitosti.  

6.1 Minimální požadavky na bezpečnostní ochranu    
cestovních dokladů EU 

Usnesení představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady z 25. září 

2000, týkající se bezpečnostních charakteristik pasů a ostatních cestovních dokladů, 

stanoví minimální technickou ochranu cestovních dokladů EU, kterou musí být povinně 

vybaveny: 

1. cestovní pasy 

2. diplomatické, služební nebo úřední pasy 

3. krátkodobé pasy s platností delší než 6 měsíců 

4. dokumenty vydané jako cestovní doklady místo pasů 

a) ve formě pasu (jako pasová knížka) 

b) jako občanské průkazy  

   

Minimální technické zabezpečení cestovních dokladů zahrnuje: 

 

Papír – nesmí obsahovat luminofory, musí obsahovat vodoznak alespoň o dvou tónech. 

Mohou být použita barevná vlákna, která jsou částečně viditelná, částečně fluoreskují 

v ultrafialovém světle. Vlákna by měla být zalisována v papírní hmotě. Doporučuje se 

použít konfety, které fluoreskují v ultrafialovém světle a bezpečnostní šití. Pokud je 
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použita identifikační strana ve formě nálepky, je papír až na vodoznak zajištěn stejnými 

ochrannými prvky. Vodoznak v tomto případě nemusí být na stránce, na níž je nalepena 

nálepka s identifikačními údaji. 

 

Tisk – pro podtisk mají být použity giloše, a to ve dvoubarevném provedení. Je nutné 

použít irisový tisk, který pokud je to možné má i fluoreskovat. Hlavní tisk má fluoreskovat. 

Je nutné použít takové motivy, které jsou velice účinné proti padělání a kombinovat je 

s mikrotexty. Tisk na jednotlivých stránkách pasu a nálepkách musí být zhotoven barvami, 

které reagují na zásahy provedené různými chemickými činidly. 

 

Číslování – musí být vyznačeno na všech vnitřních stranách pasu. Zhotovení má být tiskem 

nebo perforací. Pokud je číslo tištěno, mají mít písmena a číslice zvláštní řez. Barva má 

fluoreskovat v ultrafialovém světle.  

 

Ochrana proti kopírování – vzhledem k rozvoji a běžné dostupnosti digitální reprodukční 

techniky, která umožňuje padělání, je nutné jako ochranu proti kopírování používat opticky 

proměnlivé prvky. Ty by měly být umístěny na identifikační straně.  

 

Vydávání cestovních dokladů – aby byla zajištěna ochrana osobních údajů před paděláním, 

je nutné tyto údaje včetně fotografie integrovat do základního materiálu cestovního 

dokladu. Využívány jsou techniky laserového tisku, inkoustového tisku, tepelného 

přenosu, fotografické techniky, technika laserového gravírování. Kde jsou údaje vytištěny 

laserovým tiskem, fotograficky nebo tepelným přenosem, tam musí být identifikační strana 

zajištěna termoplastickou fólií s opticky proměnlivými prvky. To je z důvodu zajištění 

odpovídající ochrany textu před paděláním. Konvenční metody připevňování fotografie 

s nástupem nových technologií téměř vymizely. Cestovní doklady musí být vydány se 

strojově čitelnou zónou. Nejúčinnější metodou ochrany před BIANCO odcizenými 

cestovními doklady je jejich centrální vydávání. 

 

Vzhledem k většímu rozsahu výše zmíněného dokumentu jsem uvedl pouze základní 

požadavky na minimální technickou ochranu cestovních dokladů států Evropské unie. 

Dokument obsahují možné kombinace použití ochranných prvků navzájem. 

6.2 Bezpečnostní ochrana dokladů České republiky 

Proti padělání jsou cestovní doklady české republiky vybaveny těmito technickými 

ochranami: 

 

Papír – k výrobě je použit ceninový papír, který zůstává při ozařování ultrafialovým 

světlem tmavý. To znamená, že neobsahuje látky vyvolávající luminiscenci.  

Vodoznak – je figurální lokalizovaný s jemnými valérovými přechody. 

Tisk – v cestovních dokladech jsou zastoupeny ochranné prvky vytvořené tiskem 

z hloubky, z výšky i plošným tiskem (giloše, irisový tisk, sklopný efekt, mikrotexty apod.). 

Cestovní doklady obsahují i obrazec vytištěný opticky proměnlivou barvou.  

Fotografie držitele – není připevněna konvenčním způsobem, ale je integrovaná.  
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Ochranná fólie – cestovní doklady jsou za účelem ochrany identifikační strany vybavovány 

ochrannou fólií, která je k povrchu stránky fixována při teplotě 120°C. Fólie je proti 

padělání opatřena plošným holografickým efektem.  

Číslování – provedeno laserovou kónickou perforací přes všechny vnitřní stránky pasové 

knížky včetně identifikační strany.   

Způsob vyplnění – identifikační strana je rozdělena na část identifikační a část strojově 

čitelnou. Strojově čitelná zóna je vyplněna pomocí znaků OCR-B. 

V zemích EU existují v současné době i cestovní doklady, které nejsou v zákoně 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR zakotveny. Jedná se o standardní cestovní 

doklad pro vyhoštění státních příslušníků třetích zemí, kteří nemají vlastní cestovní 

doklady a dále tzv. nouzové cestovní doklady.  

 

 
 

Obr. 29 Cestovní pas České republiky vzor e-pas s RFID čipem  
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ZÁVĚR 

Největší pozornost byla věnována jednotlivým ochranným prvkům. Znalost způsobu 

jejich výroby i jejich specifických vlastností totiž v praxi umožňuje odhalit pokusy o jejich 

napodobení. Prostudováním této práce by mělo být tedy poměrně jednoduché odhalit, např. 

padělaný ceninový papír nebo vodotisk u cestovního dokladu, či papírových bankovkách.  

Velká pozornost byla věnována i jednotlivým způsobům padělání a pozměňování 

dokladů. Použití určitých způsobů je totiž provázeno vznikem charakteristického druhu 

stop, které lze na zkoumaných objektech zjišťovat pomocí metod a technických prostředků 

uvedených v této práci. V praxi jsou přednostně využívány nedestruktivní metody 

zkoumání. Pokud se týká technických prostředků, je jejich využití při prověřování pravosti 

zkoumaných objektů dáno vybavením jednotlivých pracovišť. Je třeba si uvědomit, že 

v současnosti není možné bez odpovídajících technických prostředků a potřebných znalostí 

úspěšně padělané a pozměněné cestovní doklady odhalit. Proto by mělo být nezbytnými 

technickými prostředky vybaveno každé pracoviště, zabývající se problematikou 

odhalování neregulérních cestovních dokladů.  
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