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Nanotechnologické optické prvky vyvíjené a vyráběné v České republice se mohou stát jednou z hlavních zbraní
proti falšování pasů a dalších osobních dokladů na Blízkém východě.
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Zájem o bezpečnostní hologramy české firmy OPTAGLIO potvrdila i konference Intersec, která se konala na konci ledna v Dubaji a která
byla zaměřena na bezpečnostní technologie. Předmětem pozornosti byly zejména mikrohologramy a speciální produkty pro ochranu
plastových (polykarbonátových) dokladů totožnosti.
Ochrana osobních dokladů proti padělání byla vždy důležitá, ale nyní její význam ještě roste. Gangy padělatelů jsou technologicky
pokročilejší a zároveň přibývá teroristických skupin a dalších „zákazníků“, kteří jsou ochotni platit za falešné doklady značné částky. Vlády si
začínají uvědomovat, že pokud se po světě pohybují lidé s falešnými pasy té které země, mohou být označeni za bezpečnostní riziko všichni
držitelé takových pasů, i ti zcela bezúhonní.
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„Pokud pro vás má ochrana proti padělatelům prvořadou prioritu, rychle zjistíte, že některé produkty společnosti OPTAGLIO prostě nemají
konkurenci. Zájem tomu odpovídal, zejména mezi různými vládními experty odpovědnými za zabezpečení dokladů,“ informoval technolog
Libor Šustr, který se jednání v Dubaji účastnil osobně.
Česká firma OPTAGLIO je světovou jedničkou v elektronové litografii, což je nejpokročilejší technologie pro výrobu bezpečnostních
hologramů. Bezpečnostní hologramy vzniklé touto metodou jsou absolutně nekopírovatelné a obsahují některé vizuální efekty, které není ani
možné napodobit. Společnost OPTAGLIO navíc vyvinula a má patentovány některé speciální postupy zajišťující, že v případě pokusu o
manipulaci se ochranný hologram rozpadne tak, aby již nikdy nešel rekonstruovat. Dohromady tak vzniká dokonale neprůstřelná kombinace.

Za tímto úspěchem je více než 20 let vývoje a značné investice. Firma dnes sídlí v Lochovicích u Berouna, kde také působí mezinárodní
výzkumný tým a kde jsou instalována moderní výrobní zařízení. Produkty společnosti OPTAGLIO jsou využívány ve více než 50 zemích
celého světa. Jen v roce 2016 dodala firma bezpečnostní prvky pro 30 milionů cestovních pasů.
Další informace na www.optaglio.com.
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