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On-line rozhovory

oN-LINE RoZEovoR s JIŘíM DoLEJŠnu' bezpečnostním manažerem českého ťozhlasu

Dalším hostem on-liÍ€ Íozhovonr Benešovského deíftu byl ve čtwtek 7' iíjia Jiii Dolejš

ukončen včera l1:00

otrizky a odpovědi

obno\il s(ťjRkrt

říštic' žÍ jšir dvaccí icí šťalilé žclaij. Žlaucná irr' žc si úěáir co cnccíc a žcra váu riu ličt no tlcifaíci ;-)

Libo., vcera 10154

odpověd' vložerts: včeťa 1 l:32

B€z kafteíáře :_)

Paíe Dolejši' ukládáte si pistoli pod polštář?

cÚstik' včera 9:40

odpo\Ěď vložena: \'čeÍa l 1 :3 l

Zkustc fuidat ...

Dobď detr. Komrt 3e zÁ své sIlrtky zodpovídáte? Je to váš nadřízeDý, nel'o chodít€ do koctela?

Ludmil' Prokšová. Praba. včei'n 9:47

odpověd' vloŽen2] vč€Ía 1l:30

Mým ÍladřizelŤým je gercÍilni l€ditel-

Dobrý deÍ' kteÍý objekt byl pro vás íejobtížnější záb€zpďit?

JaÍftil' Lázúé Bol'danec, včeťa 9:36

odpal.ě4' '..Lže.:: '.,č.rs 1 1 :2?

Každý objekl rnI svá sp€cif*a- zab€zpečovď někt€.é parnálky napt bral a ámky je uěkdy obtiŽtlé. pro1ože je nu1no lešiljeíě asp€kl
památ]cové peče.

N.šla j$m serýer BeÍ€šovského d€ iku s vašÍm jm€n.m jen náhodou' pň srríov{ni, ale doc€lá mě to z'ujalo' proto vrám posilám
nrisiuiujíci uiázku. Cu vřrotirou smírt' rrciru ur:smiw pru.zrariiri jrit u ro, o úcnr rrrrůžcrr: iruvrrňr v r*rauraci a iřcira púvě
prcstřednictvíÚ onÍíe rozhovoÍu. Ási konkŤétní nebud€te, e|e obecně to alespoň z|olste Do rozhl'.$r sé ehodí nir čipové kaíy
dďekčíími rámy? Jrolt trm orobní prchlídky? Kolik už j3Íe da.šli u nívštěvniki zbrana? A ýůbec. Erozí něco rozhla3u? Děkuji za Yďe
odpovědi a pfuji hodÍě úrpěcbů ve vaší práci Jitká

Jilk'á, Pra}E včeÍa 9 2.]

odpověd' vložena: včeťa 1 1 :23

Mále pfavdu že v mé profesi je někl ob1ižJÉ sděloval konkÉtni fakta' pmlože by lo mol o obÍoit ťslcdck snažeíi' V ásadě se dá říci' že

ie mofu áá51ečíě iltroŤmo!Žt o t},po a ďusobu bezpečiosmí pníce' rtékeýcb be"pďnostttích riácích a ve velmi o'nezené míře o pfijatych
ooátleních Nelrl{}ho lr,.lnř sdělováf Í'řes ě m7sáh lechnického 7:lbezÉčení ohieLh' iŤirřÍi meiodiklt fr.ické b€7.n€čÍřlsti ary'd Jak ási víle
č."la ,.rn'utiLu piiiau'ř'elí€rá při;'ěiŠj berpďnostni opo{iEni' Phm; hÍozua r,r.-nj Če*ému mztrtasu ÍlehÍozi
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Jak a čim vám vaši sl'olupracoY!íci Í€daktoři stěžují vaše ú3ilí o bezpďúoct Čeckého rozhl$u? Mdte 3 uimi, tř€ba hťomadně, íěj{ké
r'ohovory' škoktrí?

Honzik, včera 9:19

odpověd' vlozeÍ'a| včera 1 l : 14

Na spolupnici s mými koles/ si za'ím slěžoval r€mohu. Naopat jsou vstřicni. s mými íeÍ'ližšírni spohpracovnílry pořidáÍle pravidelné
p.=!y.

S jakým mzpo&em můž€ počitat vaš€ oddělení pro zajištění bezpďnosti ÍozhlaŠu? Asi t€ bud€te vytáč€t a přeJná čfula neř€knete. Na
to bych s€ wadil'. Al€ cR je v€řejnopřávní s!bjel{' n€"apomínejt€ ía to.

Lenl4 Praha - Málá st'aÍ'A včera E'57

odpověd' vložena: včera l l j08

Já Da to lEzapomi&ám' ale pb$rý mzpočet válrr opravdu sdělit nemohu.

Jak přověřuj€tc nol.é pŘcoÝíiky rťzhlasu? Nebo odi žádúýei b€zpďno3tnimi prověÍkami pmchfoet lemusejí?

Petrc,včeťa8:49

odpoYěď vložena: vče-ra l l:07

Pracovnici Českeho roálasu pochi.ejí intemín přijínacím řízeníÍL o klasicke bezpečnostní prověÍc€ zde nemusirrrc lrovořit. neboť Česlq;
Ňa''l^ *ůs|*núj. iitójn'_ďn; iníúni-..i; i. siÚJ;ii ,í'ú*

N€m}sťte si, ž€ ÁmeÍič é jsou v otázkách b.zpďíosti íěkdy (vlastně vždy) bysteričti & přenášeji to i í íás? Máte nějaké ŠigEály' ž€
bJ přimé neb€zr}ečí hmdlo i cesku a re vašem pň'padě pÍacovištíÚ ceského Íozhlasu?

Duša& Praha. včera 8:48

odpověd' vlož€ía: včeťa 1t]04

Nerním íg .ih' 'že by Česté Ígpublice hroálo příIlré neb€zpečí' Jinak postředky jak zajatbvat uicitý tJ? bezpečnostijsou ve všeclr }Tspělých
zemích obdobne. Rozdílje v tom. jak s€ íaYenek p€zenlujj.

Úoi'Íý de{, Íáo DycÍ re zepBi. zaa b! 3r€ monl dápsal" l(ten: viznamné objeicy j$e již zá'Dezpečor ari iripaoné, i<reíe aR]uáiné mdle v
pláuu z'b€zpďovú' je_li *lúuÍtuě íějrký takový . líerýú byste s€ cbtěl věnov&L Děklji z:l odpovď.

Jiií Novák, včeřa 8:39

odpověď vložena: včefa It:0l

JD jsern odpověděl ýýšs'

z'jím.|o by mě' jek jítezndpoýědný z^ bezpďnosí PolŘrd se nic neŠt'ne. beřďe fuč_íé odměÍ'y' .Je co když 3e něco $.ne? zaplatíte.z'
to vy, n€bo 3€ řeloe: on za to úeÚůž]€- vidčli jsme to v íÚce 2002 kdy byly povodně. séf metrá blrl tučné pr€mie a kdý !€ mu voda
nalil& do 3trdic, nikdo za dic oe]lrohl Myslím' že to máte stejíé zkuste mi to vymluÝit

Tibor, Vilohrady, pnedevči'efi 15:02

odpověd' vložena: včeÍa l l :0l

Já vám n€musim nic wÍ owal' je to váš &izor. Moj€ odpovědnosl i pmcouí niplň je jasui

Paíe l}olejši. Jsen pďlivá čt@álka BeDešov$hébo ďenihll' tahže rríÚ' ža !ž jste tao jeďnou b}l' co s€ od té dobf zÚěrilo? Js{e
moudřejší' rozčarovaeějši Í€bo je váú dÍ€r všechno jedno?

Ulrika' předevčírenr 14:32

'fupoveo' viozeÍa: \'€ťa iú: j7

Zda|ijs€m moudřejší mrlsi posoudit jitrí. o Íozčaťovfuú nad laši politickou sihrací neúluvirÍ\ a1e íěldeÉ své zkušenosíi bych Bději oželel.

zdřavím' měl bych a vá! otázku' kteřým r"iznamuým ob}ktům jste s€ jř vě ovet! Příp.dné ještě' n& kteřýcb akluálně plánujete
r'racoy&t a da ldeÚch bYste l.ád pr:lcoyal Děklji za odpověď. P

Pjcouo, přede'!'čiJem l2:56

odpověď vložeBa] vč€ra 10:50

Jak jsem Še jiŽ zmínil' zábýval jsem se zábezpečeÍrím českých hradů a z{Í'ků' d.{le js€m s€ věnoval tácké ochrnně vodÍrích děl' naPi slap'y.
aýlo- rirrrÉ.!r^,:l \/ .^_x^.'; .i^liÁ 'BÉ_l-x '^.x+.ié ň-.'{, ^lr ň:.iňi iA }éĚ;r 1réžň4řn^.}

RÍlého óomB' Lou\Ťrr '--
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DobÚ den, ja Dobď dcí, chci se vás zept8t je Č.o ohrožfn hmzboq terořistického ůúolor a jak je zajištěna bezpďíost? spofupřecuje
3 vámi policie? DčlBji s}álický

JaÍ skalichý, předevčitem 6:51

odpověd' vložna] včeřn 10:45

Dobrý de$' viz odpoýěď Ýýše.

Dobrý den' úrěl js€ln se 
".Érr' 

jakÍú 4ůsob€e je zrb€zpečeÍ č€3ký Íoz,ltlAg v součNsÍé době př€d hrczballri temÍistických útohů?
Ják Jpolupracujea€ 3 českou policii? Děkujl

Michal Rozkoš, 5-l0-20l0 22:33

lhpovd' viožena: vibťa iu:a4

Dobti del\ je jasne' že i s takovou sittrací mllsl Čest_v roztrtas pocilat ajájsem pÍcsvědčeI! že j6me přijali adekvátní opatření' D€taily z
pochopitelrých důvodů sdělovát tremohu. S PoliciÍ ČR funguje spoluPťáce qýbomě.

Doblý dert' pane Dolejši, nosíte u sebe zbraň? v pÍ'lici asi ano' al€ i v soukmmí? znám páÍ lidí pracující { ocbranky, e možúí mají
4Á6!it. oro iiónl' i.^_ .^ a4óá*:; |'+6gj ó^J ňid^li i .l^ _^é_l_

Dominik 5.10.2010 15:28

odpověď v1ože1ta; vč€ra 10:40

ÚobÍ} oerl srreÚrycn zordÍu Írúm ÍEko|Ú( aE nost';e u seoe rrasesÚ nemusim

Mále nějakého koríčk*?

Markéta z BohdarĚ€' 5.lo-20l0 t5:25

odpovčd' Yložen8: !čern 10:16

zsjiíli fure litelaílm faldu sport zejméia pak hoNké kolo. potá,pěIrí' bÍistika a stř91ba z knitkých palných áťaní.

Pane Dolejši' už jsta za sÝo.ii pracoÝní lrariéřt musel aktivrrě a osobně zarahovat proti nějakému íařušiteli úřadu, kde jste působil
a.5c a*-á..'!*.3 p*.3e .aE.li.ai.i'!í či:=*t?

Da-oa Novodi'oÍskiá' 5'10'20l0 l5:24

odpověd' vložena j včeťa l0:34

Alro' uz s€ Íu to pÍlroorlo. ze]meÍu v mycn proiesro&ilnrcn zacatclc[ t(oy Jsem se yerpval ocbŤalre v ť osoD,

Jak j3te 3e dostal ke své přof€si?

Marri - 5.10.201O l5:2t

odpoýěd' vl,ožeÍ3: včeťa u:30

Po rcce 1990 jsern se zajín2l o komerční bezpečnost a pťaco!'aljsemjako bezpečnostní pořadce pro rúzne firmy a osoby. Poté jsem v .oce
l99ó přijal nabídhl na funkci vedoucího bczp€čnos1trího oddělcaí v Národnim Fmátkován Úsia\B. kdejsem posléze zastával Í}ost
bezp€čnoíního iedil€le . zabý\al jÝlÍ, Ý zabezpečenim bJadú a ziL'nků vč€tně těch nej\'ryzÍlá'mějšicL Po zÍÉrÉ políických poměrů js€m v
ň.é 

'ív\' 
? l\lDŤI ^'l4ĚAl ' .í'l i.é's .é '$o,l-ém íň l1pŽ'ý;r6c. n íanáa;ří'^ -i.;.h --m;.láid; 7oiiffol icarň .4 n.hY 

^ 
Rl;-L^n

bezpečtrost \Ťdntch děl v G ptÍtlad!ě vltáýrhé lardťády'

co obnáší vaše práce? NevÍo přesíě' co si oálr pod pojoem b@ďnostni maÍď4r předstaYit lllídáte nebo j€r pňjíÚ!áte e šďujete
hlídrčům?

Iádislav D' z PÍahy.5.10'2010 l5:16

odpověď \ foŽena' \čeťa I0'7 t

Máfi rM slamsti zajištěni komplexni bezp€čnosri r Če,ském rozlrlase Teďy např' ryZtckou resp' objektovou bezpečnosl zabezpečovaci
systémy apod'

utral jsre ocnÍenu mini3rniD r pooooíjm pfulum' l(oe jsle s€ naje{inou vzsi v roáiillu '. Lž vám pfuiotové íaboře laké iezii i(ricm'.

LUkáš' 5'l0'20l0 l5:1ó

odpověď Yložena: včera l0:2I

Tak v kaneJe se asl krŽdy aěkilÍo posowa ]á poté cojsem uko!čil své púsokní na MiÍiíe.sr1! ze&ědělsví Íse.n přijal iábídku p.acovď pto
Ceshi rollrlás a netjfuJl loho K poLtůóln se nevyJadiuji

Jako zaměstnáíec Č€sMbo mzh|as., Úáte rád hodbu, kteřá s€ na této stánici hřaje? Nebo si raději pustÍte něco jinébo?

mhtml:file://C:\Users\dolejs\Documents\On_Line rozhovory - Benešovsloý denik.mht 19.1.2015



on-Line rozhovory - Benešovský deník

M.!rta. 5. 10.20t0 15:t I

odpověď vložena: včera l0: 15

(ňlTkle poslouc!]am (adrczumal Jfrak paLi mea n1]i oblibená rádla napi l rekveoce Í '

Kož€Dá bu!dič}& přímý výr'& p.Íe jo' jde z Ýás střach. Mále úryěc} u ž€.ll? N€boji s€ v!is? :)

Libor.5.l0.20t0 l5:10

odpověd' vložeBe: včeťe 10: 12

To bysle se musel zeptat těch žen j_) Jina} js€fu ďe dvacet le1 št'astně žellatý'

J$te připraveni i na to, kdyby do rÚátaŠu vnikli mbrojenci?

Stránkač.4z5

Laco. 4.10.2010 2l:58

odpovď vložená: včerá 10]09

Ano' márrrc opatřeú ldeni podobnou sífuaci řeŠí.

Dobrý vcčer. V současné době UsÁ vaají pfu terorismem a jako jďen z bodrÍ' kdc by rnobli udeřit je svobodná EvÍopa. Dohlížíte i
rta její b€zpečDost? Pokud s]Ío' jlk !e pIáí bežpďíosti liší od toho' kteřý mÍte pm mzblls ve vitrobredsM ulici? Ale přosÍm trekřyjte
s€ za obezličLŤ o tom, žc je to tajeÚ!Íví' bylo by to bloupé Děkuji.

Gerv.4.10.20l0 2l:50

odpovéd' vloŽena: včeťa 10:08

Dobď deÍt svobodnou EvÍopu na staÍosti nemám. Typové plfuy plo zabezpečení Českélo rozlrlasu elisfuji. ale je zccla logické, že detaíly
nemohu zveřejňovat.

. Odcbinirri .,pi.rl

. Q4!Ut!! zpr r
c-rnailcnr

. odcbj(inj 4ó]
na Váš 1\ .b

. ={.p!\!s
DIo V1iŠ iPhonc

. \t.:rzc Qeq\lrz

Doporučujeme

Obec - zastupitelstvo
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