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1) https://www.iso.org/standard/44381.html

2)Podrobněji  viz.  „ISO/IEC 27034“, Digital  Forensic  Journal,  2/2014,  ISSN 23364769,  dostupné  z  adresy  https://issuu.com/digitalforensicjournal/
docs/dfj20142

3) Podle definice z ISO/IEC 27037 je DEFR (Digital Evidence First Responder)  individual who is authorized, trained and qualified to act first at an 
incident scene in performing digital evidence collection and acquisition with the responsibility for handling that evidence

4) Například v našich podmínkách certifikací CDFFR (Certified Digital Forensic First Responder), kterou na základě teoretické a praktické zkoušky 
vydává IDFA (www.idfa.eu)

1. Úvod
Mezi  těmi  nejdůležitějšími  činnostmi,  které  se 

vztahují  k  digitální  forenzní  analýze,  patří  forenzní 
zajištění  digitálních  dat.  Důležitost  těchto  úkonů  je 
nesmírně  vysoká,  protože  nezajištěná  data  nebo  data 
zajištěná  jen  částečně  nebo  nekvalitně  nedávají 
následně mnoho šancí pro úspěšné znalecké zkoumání 
a  tedy  pro  získání  relevantních  a  hodnověrných 
důkazů.

Významné  postavení  zajišťovacích  procesů 
podtrhuje  i  vznik  samostatného  standardu  ISO/IEC 
270371), který se této problematice specificky věnuje2).

V každém případě důležitost kvalitního zajišťováni 
digitálních  stop  je  neustále  zdůrazňována  nejenom 
v procesu vyšetřování trestné činnosti, kde je mnohé co 
napravovat  a  zlepšovat,  ale  významně  stoupá  i  v  pri‑
vátní  sféře.  Je  to  dáno  enormní  digitalizací  veškerých 
činností  a  tím  i  nutností  prokazovat  v  rámci 
komunikace  mezi  subjekty  (jak  privátními  navzájem, 
tak  i  ve  vztahu  ke  státu  a  jeho  složkám)  pravdivost 
a  hodnověrnost  poskytovaných  informací  s  použitím 
digitálních  důkazů.  Proto  v  případě  jakéhokoliv 
problému, sporu, incidentu a pod. je nezbytné kvalitně 
zajistit digitální důkazy. Právě z  těchto důvodů vznikl 
i standard ISO/IEC 27037.

Aby  bylo  možné  se  co  nejlépe  přiblížit  poža‑
davkům  tohoto  standardu,  je  nutné  kromě  procesních 
a  kvalifikačních  požadavků  splnit  i  technické  nároky, 
které  jsou  na  práci  při  zajišťování  digitálních  stop 
kladeny.

Standard  podrobnější  technická  a  technologická 
doporučení  z  principu  dát  nemůže,  minimálně  proto, 
že by měla  jen velice omezenou  časovou platnost. Ani 
v  tomto  článku  nelze  dát  přesnou  technickou  spe‑
cifikaci  toho,  co  by  mělo  být  ve  výbavě  pracoviště, 
předmětem  činnosti  kterého  je  zajišťování  digitálních 
stop.  Lze  se  jen  omezit  na  praktické  rady  a  rámcová 
doporučení.  Nicméně  tyto  vycházejí  přímo  z  poža‑
davků  standardu  ISO/IEC  27037  a  jsou  vyzkoušeny 
a  ověřeny  dlouholetou  praxí  práce  přímo  v  digitální 
forenzní laboratoři.

V  dalším  bude  podán  základní  orientační  návrh 
vybavení  digitální  forenzní  laboratoře  pro  zajišťování 

dat (dále DFLab), která je určena primárně pro prvotní 
zajišťovací  úkony  a  je  v  souladu  s  požadavky  stan‑
dardu  na  práci  v.  Digital  Evidence  First  Responder 
(DEFR)3),  tedy specialisty, kterého úkolem je zajišťovat 
digitální stopy.

Na  tomto  místě  je  potřebné  zdůraznit,  že 
následující obsah je věnován laboratoři, činnost které je 
vymezena primárně pro účely forenzního zajišťování 
digitálních dat, resp. digitálních stop. I když se pojem 
„digitální  forenzní  laboratoř“  používá  primárně  pro 
pracoviště,  které  provádí  zejména  znalecké  zkoumání 
již  zajištěných  digitálních  stop,  i  pro  účely  jejich  zajiš‑
tění je pojem „laboratoř“ plně opodstatněný.

V  mnoha  případech  je  také  kromě  „prostého“  za‑
jištění dat možné předpokládat  i určité základní doda‑
tečné činnosti, jakými jsou např. poskytnutí vybraných 
dat  (ze  zajištěných  stop)  pro  další  analýzy  a    vyhod‑
nocení  dalšími  subjekty  (objednateli  činností  DFLab 
nebo  třetími  stranami).  Tyto  a  obdobné  jednoduché 
činnosti lze předpokládat i v rámci činnosti DFLab, nic‑
méně  nejsou  primárním  účelem  a  primární  náplní 
práce takové laboratoře.

Dále  je  nezbytné  podtrhnout,  že  tento  článek  se 
nezabývá  procesními  otázkami  zajištění  dat  a  ani 
postupy  a metodami  takových  činností.  Předpokládá 
se,  že  tato oblast  je upravena  samostatně. Podobně  se 
nezabývá  nezbytnými  kvalifikačními  předpoklady 
pracovníků  DFLab.  Jejich  kvalifikace  musí  být 
stanovena  podle  požadavků  normy  ISO/IEC  27037 
a měla by být ověřena nezávislým kompetentním sub‑
jektem4).

2. Základní zásady výbavy

Vybavení  DFLab  (dále  také  jen  „laboratoř“,  jako 
pracoviště  specificky pouze pro zajišťování digitálních 
dat)  odpovídá  v  cílovém  stavu  situaci,  kdy  se  zcela 
důvodně  předpokládá,  že  pracovníci  budou  pracovat 
ve dvou specifických situacích:

1. Práce v  laboratoři  (laboratoří  nazýváme  stabilní 
prostor pracoviště DFLab) v případech, kdy předměty 
práce  (digitální  technika)  je  doručena  přímo  na 

Výbava laboratoře pro zajišťování digitálních stop

Anotace:
Dát doporučení pro vybavení digitální forenzní laboratoře není jednoduché. Požadavky na vybavení takové laboratoře jsou 

velice  různorodé  a  závisí  od  mnoha  faktorů.  Patří  mezi  ně  účel  laboratoře,  zamýšlený  nebo  požadovaný  rozsah  činností, 
možnosti  a  profesionální  kvalifikace  pracovníků,  existující  nebo  předpokládané  finanční  možnosti  zřizovatele,  perspektivy 
dalšího rozvoje a mnoho dalších.
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pracoviště  (nezávisle  na  tom,  zda  byla  zajištěna 
objednatelem  nebo  pracovníky  DFLab)  a  veškeré 
činnosti  nebo  jejich  části  jsou  prováděny  v  laboratoři. 
Práce v laboratoři je preferovaným způsobem realizace 
činností DFLab.

2.  Práce  mimo  laboratoř,  např.  v  situacích,  kdy 
celou  techniku  nelze  zajistit  a  forenzní  zajištění  dat 
musí  být  z  technických  nebo  procesně‑operativních 
důvodů  realizováno  na  místě,  mimo  laboratoř, 
mnohdy ve stresujícím prostředí a/nebo v časové tísni. 

Práce  mimo  laboratoř  je  výjimečným,  ale 
předpokládaným  způsobem  práce  DFLab  a  proto 
pracovníci DFLab musí být vybaveni způsobem, který 
jim poskytne v rámci možností kvalitní výbavu, aby na 
místě  nemuseli  příliš  často  řešit  nestandardní  situace 
a technické problémy.

Optimálně  by  výbava  pracoviště  mela  pozůstávat 
ze  dvou  (rámcově)  stejných  sad  vybavení.  Jedna  sada 
by  měla  být  součástí  laboratoře  a  druhá  by  měla  být 
výjezdová  (mobilní)  pro  účely  zajišťování  dat  mimo 
laboratoř.

Z hlediska efektivity by bylo možné uvažovat o po‑
užití výjezdového vybavení i v rámci laboratoře, ovšem 
praxe ukazuje, že  je výhodnější  (alespoň v perspektivě 
a  v  rámci  daných  možností)  laboratorní  a  výjezdové 
výbavy  nesdílet.  Existují  proto  nejméně  dva  důvody, 
protože  v  případě  sdílení  jednoho  vybavení  dochází 
k tomu, že:

a)  při  výjezdu  (práci  mimo  laboratoř)  prakticky  nelze 
pokračovat paralelně v práci v laboratoři (zejména když se 
používají sdíleně klíčové prvky výbavy,  jako je PC/NB, 
duplikátory  a  pod.,  zejména  kdy  pracovní  procesy 
spojené  s  těmito  prvky  trvají mnohdy  dlouhou  dobu  ‑ 
např. indexace zajištěných dat)

b)  výjezdová  skupina  potřebuje  mít  výbavu  kompletní, 
v  perfektním  technickém  stavu  a  vždy  k  dispozici  na  svém 
místě  (to  je  dáno  omezenými  možnostmi  mimo 
laboratoře a také stresujícími podmínkami práce mimo 
laboratoř). Při sdíleném použití výbavy, i přes značnou 
péči, se často stává, že se nepovede plně zkompletovat 
výjezdovou  sadu  před  výjezdem  (ať  už  ve  spěchu, 
půjčením  si  části  výbavy  pro  jiné  účely  a  pod.)  a  to 
způsobuje problémy, průtahy nebo potenciálně i chyby 
při práci mimo pracoviště.

3. Laboratorní výbava

Laboratorním  vybavením  pracoviště  DFLab 
chápeme vybavení, které  je (relativně) pevnou součástí 
pracoviště  a  slouží  k  realizaci  činností  v  prostorách 
pracoviště.

Laboratorní  vybavení,  oproti  výjezdovému,  se 
vyznačuje  stabilitou  a mělo  by mít  (vzhledem k  tomu, 
že se předpokládá mnohem širší využití i pro případné 
jednodušší  analýzy)  výrazně  vyšší  výkon  a  další 
užitkové parametry.

3.1 Hardware

Pro práci v laboratoři pro procesy zajištění a pří‑
padné  poskytování  dat  objednateli  je  nutné  nakon‑
figurovat  (oddělenou  od  jiných  prostředků  ICT 
zřizovatele)  forenzní  LAN  s  regulovaným  a  moni‑
torovaným přístupem do sítě zřizovatele a případně 
samostatným  přístupem  do  internetu,  která  bude 
obsahovat minimálně:

 a) analytickou pracovní stanici,

 b) lokální síťové datové úložiště,

 c) tiskárnu,

 d) případně další podpůrné příslušenství.

Pro  tuto LAN  je potřebné nastavit  speciální  bez‑
pečnostní  pravidla,  která  nebudou  limitovat  práci 
pracoviště  a  z  druhé  strany  zajistí  vysokou  bez‑
pečnost zpracovávaných dat a  tím  i nezávislost pra‑
coviště a výstupů, které jsou poskytovány.

Stejná  (speciálně  nastavená  a  nelimitující) 
pravidla je nutné použít i pro použití zařízení, která 
se do této LAN budou připojovat.

NB  (příp.  PC)  vyšší  třídy  (16GB  RAM,  1T  SSD 
disk)  s  dostatečným  vybavením  externích  konexí, 
aby  bylo  možné  připojovat  dostatečný  počet 
externích  datových  úložišť  s  rychlým  přístupem, 
a s přístupem na dedikovanou NAS. Takový počítač 
(optimálně  NB)  lze  využít  i  jako  výjezdový  NB. 
Optimálně  včetně  dokovací  stanice  (operativnost 
použití a rozšíření zejména o externí monitor a další 
externí zařízení).

Síťový úložný prostor (NAS) o kapacitě nejméně 
5x  převyšující  předpokládanou  kapacitu  zařízení, 
které  se  mohou  v  rámci  zakázek  DFLab  běžně 
vyskytovat  (úvaha  je  v  řádu  cca  5  TB  pro  pokrytí 
potřeb zajištění dat běžné techniky).

Síťová tiskárna pro operativní tisk mezivýsledků 
a reportů a pro tisk výstupů a protokolů.

Sada  writeblockerů,  včetně  různé  kabeláže  pro 
připojení  kopírovaných  datových  úložišť  (HDD, 
SSD,  USB,  SD  a  pod.)  pro  efektivní  pokrytí  běžně 
používaných datových úložišť (různé interface a roz‑
měry disků v NB a PC  ‑  je nutné udělat předběžné 
mapování/odhad  předpokládaných  typů  datových 
úložišť).

Duplikátor(y)  ‑  jednoúčelová  technika  pro 
pořízení datových kopií, nejlépe s připojením na síť 
(dedikovanou  LAN)  pro  přímé  ukládání  obrazů 
disků  na  NAS,  včetně  odpovídající  různé  kabeláže 
pro připojení kopírovaných datových úložišť  (HDD, 
SSD, USB, SD apod.)

Operativní a záložní (archivní) disková úložiště 
(samostatné HDD), iniciační kapacita cca 5‑10 TB (tj. 
HDD  s  kapacitou  1‑3  TB,  několik  kusů),  případně 
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5) To  je  dáno  zejména přetrvávajícími  problémy  s  kompatibilitou  různých dodatečných a pomocných SW prostředků,  které  je  nutné příležitostně 
využívat.

zajistit  rychlý  proces  jejich  pořízení  pro  operativní 
účely.

Další  rozšíření, zejména pro případné zasíťování 
dokumentační  techniky  (automatizovaný  audio‑
video záznam veškerých činností apod.)

Všechny  komponenty  systému,  které  jsou 
součástí  laboratorního  (ale  i  výjezdového) 
vybavení,  musí  být  jednoznačně  a  výrazně 
označené tak, aby ani nedopatřením nemohlo dojít 
k  jejich  záměně  se  zajišťovanou  technikou  nebo 
jejími komponentami.

3.2 Software

OS:  Zvolit  vhodnou  platformu,  optimálně  prav‑
děpodobně Linux  (verze přizpůsobena pro  forenzní 
práci)  s  možností  dual‑boot  na  OS  Windows 
(optimálně  aktuálně  pravděpodobně  v  8.15))  pro 
použití  forenzních  aplikací,  které  nemají  ekvivalent 
na  platformě  Linux,  případně  pro  lepší 
kompatibilitu  datových  výstupů  (formátů  souborů) 
pro jejich předávání objednateli.

Forenzní  SW:  minimum  výbavy  je  SW  pro 
forenzní  kopie  dat  (např.  „dd“  ve  forenzní  úpravě, 
„FTKImager“  v  linuxové  a  windows  verzi  a  pod.) 
a pro základní analytickou práci (např. Autopsy, The 
Coronerʹs Toolkit a pod.)

3.3 Nářadí

Seatava  nářadí  je  (optimálně)  duplicitní  s  nářadím 
ve  výjezdovém  kufříku  ʺNářadíʺ,  kde  je  popsán  i  zá‑
kladní obsah.

Je nutné zdůraznit, že sestava nářadí se v čase bude 
určitě  měnit  podle  měnících  se  externích  podmínek, 
použití  nové  techniky  a  podle  praktických  zkušeností, 
návyků a potřeb.

3.4 Prostorové požadavky

Prostorové  vybavení  laboratoře  by  mělo  umož‑
ňovat několik základních funkcí:

Dokumentační.  Prostor  pro  pořízení  doku‑
mentace  zajištěné  techniky,  zejména  foto  a  video 
dokumentace  (viz.  požadavky  na  dokumentování 
v kapitole 2.5)

Delaborační.  Prostor  pro  delaboraci  zajištěné 
techniky.  PC  a  NB  prakticky  vždy  vyžadují  v  pro‑
cesu  demontáže  paměťových  zařízení  (disků)  dosta‑

tek  volného  prostoru  pro  rozložení  všech  kompo‑
nent  a  spojovacího  materiálu,  protože  technologie 
dela‑borace  je  u  mnoha  zařízení  velice 
komplikovaná  a  nesmí  docházet  k  tomu,  aby  po 
sestavení  zbyl  ten  známý  ʺjeden  šroubekʺ nebo  aby 
se nějaký prvek někam ztratil a ve výsledku chyběl. 
Dostatek  samostatného  a  nikým  nesdíleného 
prostoru  pro  každý  jeden  prvek  zajištěné  techniky 
a  pořádek  na  pracovišti  jsou  klíčové  pro  správný 
výsledek.

Duplikační.  Prostor  pro  samotnou  duplikaci 
paměťových médií. Je relativně standardně vybaven 
a  podle  zvolené  metodiky  používá  pro  duplikaci 
dedikovaný  duplikátor  nebo  pracovní  stanici  (NB/
PC) s writeblockery.

Analytický.  Prostor  pro  následnou  analytickou 
a  dokumentační  práci.  V  principu  to  je  standardní 
pracovní  prostor  pro  práci  s  NB/PC  a  sadou 
elektronické a papírové dokumentace.

Skladovací.  Po  dobu  zpracování  zajištěné 
techniky  (řádově  od  několik  dní)  je  potřebné  ji 
bezpečně  uložit,  aby  nedošlo  k  nežádoucí 
manipulaci  případně  záměně  techniky  nebo  jejich 
komponent.  Tyto  prostory  by  měly  umožňovat 
oddělit  jednotlivé  součásti  (techniku,  komponenty, 
dokumentaci a pod.) podle jednotlivých objednávek, 
aby nedošlo k jejich nechtěné záměně.

Archivní.  Na  základě  interních  pravidel  o  zá‑
lohování  a  archivaci  dat,  která  jsou  zpracovávána 
v  rámci  DFLab,  je  potřebné  vyčlenit  prostor  pro 
ukládání  a  archivaci  dat  a  písemné  a  elektronické 
dokumentace ke zpracovávaným objednávkám.

Není  nezbytně  nutné,  aby  výše  uvedené  funkce 
laboratoře měly  vyčleněny  také  samostatný prostor. 
Nicméně  je  nutné  si  v  průběhu  práce  tyto  funkce 
uvědomovat  a  disponibilní  prostor  pracoviště  vždy 
upravit aktuálně tak, aby vyhovoval danému účelu.

Pravděpodobně  není  potřebné  zdůrazňovat,  že 
umístění  pracoviště  by  mělo  zajistit  řízený, 
kontrolovaný, monitorovaný a bezpečný přístup do 
prostor  laboratoře  pouze  pro  pověřené  pracovníky 
a  laboratoř  by měla  být  chráněna  nadstandardními 
(v rámci možností) systémy ochrany (proti vniknutí, 
požáru, vodě apod.)

Mimo samotnou laboratoř by měl být  také k dis‑
pozici  prostor  pro  komunikaci  s  třetíni  stranami  ‑ 
objednateli,  kde  by  měl  být  kontrolovaný  přístup 
pro  třetí strany a do samotné  laboratoře by měl být 
přístup třetích stran přísně zakázán.

3.5 Dokumentování

Podrobná  dokumentace  veškerých  činností  ve 
forenzní  laboratoři  je  nedílnou  a  důležitou  součástí 
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forenzní  činnosti  a  výrazně  se  podílí  na  dodržení 
pravidla ʺChain of Custodyʺ pro forenzní činnost.

Jako  nejoptimálnější  z  hlediska  bezpečnosti  a  prů‑
kaznosti  se  jeví  strategie  audio‑video  dokumentace 
veškerých  činností  DFLab,  proto  je  doporčena  (kromě 
standardní  fotodokumentace)  také  průběžná  doku‑
mentace veškeré práce pomocí videozáznamu.

Efektivní (zejména z pohledu konfigurace a použití) 
sestava  a  konfigurace  video‑dokumentačního  zařízení 
by  měla  být  předmětem  průběžného  dolaďování 
parametrů  cíleně  pro  potřeby  laboratoře  (umístění, 
osvětlení,  manipulace  se  zařízením,  ukládání  a  ar‑
chivace záznamu, automatizace záznamu a pod.).

Analogický  způsob  dokumentace  činnosti  se 
předpokládá  také  v  mobilní  verzi  pro  potřeby 
výjezdové výbavy.

Fotoaparát. Pro počáteční práci lze použít libovolný 
fotoaparát  (i  např.  fotografování  mobilem).  Je  sice 
pravdou,  že  současné  mobily  již  dosahují  kvalitou 
snímků  vysokou  úroveň,  nicméně  jsou  určeny 
primárně  pro  jednoduchou  fotografii.  Pro 
dokumentační účely odpovídající kvality se ale nehodí.

Pro  efektivní  práci  (práce  s  fotodokumentací  je 
náročná na kvalitu fotografování ‑ průběžné a neustálé 
ověřování  kvality  snímků  po  každé  operaci,  která  je 
nevratná)  ovšem  je  potřebné  postupně  vybavit 
pracoviště  zařízením,  které  bude  automaticky  každý 
snímek  posílat  na  obrazovku  a  síťové  úložiště  a  tím 
bude  možnost  průběžného  sledování  kvality  snímků 
a  odpadnou  zdlouhavé  procesy  hodnocení  kvality 
jednotlivých  snímků  a  průběžného  stahování  snímků 
do úložiště fotodokumentace.

Kamera. Pro počáteční práci bude postačovat běžná 
web‑kamera,  pro  další  činnost  bude  potřebné  vybavit 
pracoviště  automatickým  pořizováním 
videodokumentace  (analogicky  fotodokumentaci). 
Důležitým prvkem bude optimalizace umístění kamery 
tak,  aby  průběžně  zachycovala  veškeré  činnosti  v  la‑
boratoři  v  dostatečné  kvalitě  a  detailu  tak,  jak  je 
uvedeno v části prostorové požadavky laboratoře.

Osvětlení. Nekvalitní  foto  a  video dokumentace  je 
zbytečným  mrháním  času  a  prostředků.  Neostré 
a  rozmazané  snímky  a  detaily  snímků  špatně  čitelné 
z  důvodů  nedostatečné  ostrosti,  špatného  osvětlení, 
odlesků  nebo  ostrých  stínů  znehodnotí  veškerou 
dokumentaci. Ta  se pak  stává z  jedné  strany mrháním 
prostředků  a  značného  času,  který  se  tomu  věnuje 
a  z  druhé  strany  nepřesvědčivým  dokumentačním 
prostředkem a důkazem nízké kvality odvedené práce. 
Pro  kvalitní  foto  a  video  dokumentaci  je  potřebné 
zvážit  vhodné  centrální  osvětlení  (nejlépe  velkoplošné 
nebo  několik  menších)  a  nejméně  jeden  přisvětlovací 
zdroj  světla,  zejména  v  případě  dokumentace  detailů. 
Nedoporučuje  se  používat  pro  osvětlení  zářivky, 
výbojky  nebo  LED  světla,  která  mají  impulzní 
charakter  svícení  a  na  digitálním  záznamu  mohou 
způsobovat moire.

Pozadí  a  prostor.  Prostor  a  neutrální  pozadí 
fotografií  patří  mezi  základní  předpoklady 

dokumentační  fotografie.  Může  se  také  stát,  že  je 
potřebné  doplnit  dokumentaci  o  značky  nebo  čísla, 
případně  měřítko  (viz  obsah  ʺkufříku  na  foto/video 
dokumentaciʺ).  Vhodné  pozadí  a  dostatečný  prostor 
kolem dokumentovaného objektu je předpokladem pro 
kvalitní fotodokumentaci. Není to nezbytná podmínka, 
ale  předpoklad  profesionální  práce,  zejména  když  by 
se  předpokládalo,  že  výsledky  mohou  být  použity 
i  mimo  DFLab  (např.  v  případech,  kdy  objednatel 
služby  očekává,  že  jeho  vyšetřování  povede  k  ob‑
čanskoprávním nebo trestněprávním úkonům).

4. Výjezdová výbava

Výjezdové vybavení slouží pro zajištění práce na 
objednaných úkonech mimo laboratoř.

Pro  výjezdové  vybavení  platí,  že  musí  být 
mobilní,  proto  je  doporučeno  jeho  uložení  do 
přepravních boxů/kufříků tak, aby bylo mechanicky 
bezpečně uloženo a bylo  lehce  transportovatelné na 
místo výjezdu.

Je  zřejmé,  že  mobilní  vybavení  nemůže 
obsahovat  veškerou  výbavu  pro  celé  spektrum 
činností  a  ani  výkon  a  užitné  vlastnosti  nemohou 
dosahovat  parametrů  laboratorního  vybavení.  Tato 
skutečnost mimo  jiného  i  limituje  práci  na  výjezdu 
pouze  na  základní  činnosti  (zejména  zajišťovacího 
charakteru)  a  nepředpokládá  se,  že  by  na  výjezdu 
bylo  možné  realizovat  jakékoliv  složitější  úkony 
nebo analýzy.

Výjezdové vybavení je proto sestaveno pouze na 
úkony  zajišťování  techniky,  ve  výjimečných 
případech  zajišťování  dat  z  techniky.  Tomu 
odpovídá  i  obsah  jednotlivých  kufříků  a  jejich 
zaměření na dané činnosti:

Zajišťovací kufřík obsahuje prvky potřebné pro 
zajištění dat na místě výjezdu.

Kufřík na nářadí, které  je potřebné pro zajištění 
techniky,  případně  pro  činnosti,  které  jsou  spojeny 
s  delaborací  a  opětovném  sestavení  techniky  v  pří‑
padě,  že  se  zajišťují  pouze  data.  Dále  základní 
nářadí  pro  drobné  opravy  poškození,  která mohou 
nastat  na  místě  výjezdu  (např.  poškození  kabelů 
nebo konektorů apod.).

Dokumentační kufřík obsahuje prvky nutné pro 
podrobnou  foto  a  video  dokumentaci  činností  na 
místě  výjezdu  a  prvků  techniky,  které  byly  na 
výjezdu zajištěny.

Kufřík na výjezdový NB (případně s přenosnou 
tiskárnou),  který  slouží  pro  administrativní  úkony, 
pro operativní zjišťování  informací  (předpokládá  se 
konektivita k internetu, případně vzdálené připojení 
k repozitáři dat a SW v laboratoři DFLab). V případě 
zajištění  dat  může  sloužit  jako  (další)  nástroj  pro 
realizaci samotného zajištění dat.
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Složka na papírovou dokumentaci  obsahuje pře‑

dem  připravené  formuláře  a  další  dokumentaci,  která 
bude  potřebná  pro  administrativní  účely  a  protoko‑
lování prováděných činností.

4.1 Zajišťovací kufřík

Zajišťovací  kufřík  obsahuje  prvky  potřebné  pro 
zajištění dat na místě výjezdu.

Duplikátory.  Duplikátor  (včetně  sady  interface 
kabeláže  a  napájení)  je  jednoúčelové  zařízení  pro 
pořizování forenzních kopií dat.

Pro  efektivní  práci  na  místě  zajištění  lze  uvažovat 
o  několika  duplikátorech  (v  případě,  že  je  nutné 
zajišťovat  data  z  několika  datových  úložišť),  protože 
čas  nutný  k  zajištění  dat  je  dán  přenosovou  rychlostí 
zařízení  a  je  jednou  z  kritických  parametrů  procesu 
zajištění dat. Pomocí jednoho duplikátoru lze zajišťovat 
data  pouze  z  jednoho  zařízení  a  v  případě  vícero 
datových  zdrojů  (např.  PC  osazeno  několika  pevnými 
disky)  je nutné zajištění dat realizovat sekvenčně a tím 
dochází  ke  značným  časovým  nárokům  na  tyto 
činnosti  (řádově  hodiny  na  jedno  paměťové  úložiště 
o průměrné kapacitě).

Writeblockery.  Writeblockery  (ve  spojení  s  NB 
a vhodným SW)  jsou variantním  řešením pro  zajištění 
dat  (např.  paralelně  k  duplikátoům)  v  případě 
zvýšených  časových  požadavků  na  rychlost  zajištění 
dat na místě.

Eliminují  nutnost  sekvenčního  kopírování  dat 
datových  nosičů  a  tím  výrazného  navýšení  času 
potřebného  k  provedení  potřebných  úkonů.  Použití 
writeblockerů  je  vhodné  také  v  případě,  že  zdrojový 
disk  není  možné  připojit  k  duplikátoru  (stává  se  to 
z  mnoha  důvodů  způsobených  nezaručenou  kom‑
patibilitou)  a  je  nutné  použít  náhradní  variantu 
připojení zdrojového disku s použitím HW blokátoru.

Napájení. Jedná se o několik sestav:

a)  Sadu  napájecích  zdrojů  k  použitým  zařízením 
(duplikátory, writeblockery apod.)

b)  Napájecí  zdroj  univerzální  pro  případné 
napájení  zařízení,  které  jsou  předmětem  úkonů  v  pří‑
padě,  že  na  místě  nejsou  jejich  originální  napájecí 
zdroje  a úroveň nabití  jejich  baterií  nedává  záruky,  že 
úkony budou provedeny, aniž by došlo k extrémnímu 
snížení jejich kapacity

c)  Prodlužovací  kabel  230V  –  „prodlužka“  ‑  (min. 
cca  5 m)  s dostatečným počtem připojovacích  zásuvek 
(min.  4  ‑  8). Nezřídka  se  stává,  že  na místě  není  nebo 
není  dostatečný  počet  volných  zásuvek  k  připojení 
všech potřebných pro úkon zařízení

Variabilní  kabeláž.  Redukční  kabeláž  k  write‑
blockerům  a  duplikátorům,  síťové  kabely  s  pře‑
křížením i bez překřížení, USB kabely různých variant, 
USB  rozbočovač,  USB‑C  kabely  a  rozbočovače  a  další 

podle uvážení.

Datová úložiště externí. Jedná se o:

a) HDD kapacita xTB. HDD a SSD disky pro ukládání 
zajištěných  dat  (cílové  disky)  o  kapacitě,  která  by  měla 
přesahovat  předpokládanou  kapacitu  dat  zajišťovaných 
na  místě.  Optimální  je  mít  takovou  kapacitu  zajištěnou 
formou  rychlých  SSD  disků,  nicméně  lze  použít  i  rychlé 
HDD disky v případě, že  je předpoklad zajišťování dat z 
HDD  disků.  V  každém  případě  by  rychlost  zápisu  na 
cílový disk měla být větší (nebo alespoň srovnatelná) než 
je rychlost čtení ze zdrojového disku, aby nedocházelo ke 
zpomalení celého procesu zajišťení dat.

Důležitou  součástí  jsou  adaptéry  pro  připojení 
zdrojového  a  cílového  disku  ke  kopírovacímu  zařízení 
zejména  v  případě,  kdy  nebude  ke  zajištění  dat  použito 
speciální zařízení  (např. duplikátor, kdy  takové adaptéry 
bývají  jeho  součástí).  Vždy  je  potřeba  počítat  s  tím,  že 
duplikátor  nemusí  zdrojový disk  rozpoznat  a  v  takovém 
případě  je  nutné  zvolit  náhradní  variantu  sestavy  pro 
zajištění dat (použít nějaký vhodný adaptér pro připojení 
disků ‑ zdrojového a cílového ‑ k počítači např. přes USB3 
adaptér  a  zajišťovat  data  pomocí  výjezdového  NB 
s vhodným writeblockerem a dupli‑kačním SW)

b) Různé USB Flash Disky. USB Flash disky plní ve 
výjezdové výbavě primárně následující účely:

‑  cílový  disk  pro  ukládání  zajištěných  dat  v  pří‑
padech  malých  objemů  zdrojových  dat  (např.  data 
paměťových  karet,  jiných  USB  Flash  disků,  paměti 
RAM apod.)

‑ nosiče specializovaného SW zejména v případech 
nutnosti  provedení  úkonů  na  živých  systémech 
(spadajících do Live Forensic), jako jsou zejména úkony 
zajištění  obsahu  operační  paměti,  monitoring  a/nebo 
zajištění záznamu síťového provozu a pod.

4.2 Kufřík na nářadí

Nářadí,  které  je  potřebné  pro  zajištění  techniky, 
případně  pro  činnosti,  které  jsou  spojeny  s  delaborací 
a  opětovném  sestavení  techniky  v  případě,  že  se 
zajišťují  pouze  data. Dále  základní  nářadí  pro  drobné 
opravy  poškození,  která  mohou  nastat  na  místě 
výjezdu  (např.  poškození  kabelů  nebo  konektorů 
apod.)

‑  Sada  šroubováků  univerzální  ‑  základní  sada 
(např. pro delaboraci PC)

‑  Sada  šroubováků  speciální.  Speciální  sada  pro 
specifické  činnosti  zejména  na  mobilní  technice  a  NB 
(bezpečnostní a nestandardní  šrouby a pod.)

‑  Sada  kleští  na  opravy,  Zejména  různé  kleště  na 
jemnou techniku.

‑ Mini  pájecí  sada.  Vhodná miniaturní  pájecí  sada 
pro  drobné  opravy  (zejména  poškozené  kabeláže 
apod.)
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‑  Další  nářadí.  Nůžky  malé,  nůžky  velké,  nůž 
kombinovaný,  psací  potřeby  různé  (popisy  štítků 
permanentní,  popisy  lehce  odstranitelné,  různé  barvy 
pro odlišení záznamů apod.)

4.3 Dokumentační kufřík

Dokumentační  kufřík  obsahuje  prvky  nutné  pro 
podrobnou foto a video dokumentaci činností na místě 
výjezdu  a  prvků  (techniky),  které  byly  na  výjezdu 
zajištěny.

Fotoaparát.  Slouží  pro  dokumentaci  předmětů, 
sestav a situací na místě výjezdu. Platí pro něj stejné 
podmínky jako pro fotoaparát v laboratoři.

Videokamera.  Slouží  pro  dokumentaci  činností 
a  průběhu  zajišťovacích  prací.  Videodokumentace 
na  místě  probíhá  v  dynamickém  a  předem 
neznámém  prostředí,  proto  je  potřebné  počítat  se 
záznamem  ʺz  rukyʺ  a  v  případě  déle  trvajících 
úkonů umístění kamery na tomu odpovídající stativ. 
Obdobně  je nutné zvážit podle aktuálních okolností 
nutnost  dodatečného  osvětlení  dokumentovaného 
prostoru  (zajišťování  v  nepříznivých  světelných 
podmínkách  v  zimním  období,  mimo  pracovní 
dobu, kdy nelze použít místní osvětlení nebo takové 
osvětlení na místě zajištění není a pod.)

Zvukový  záznamník.  Zvukový  záznamník  je 
vhodnou  pomůckou  v  případech,  kdy  probíhá 
zajištění  techniky  nebo  dat  ve  složitějších 
podmínkách  a  může  (vedle  videozáznamu,  nebo 
když  videozáznam  není možné  pořídit)  dokladovat 
popis  situace,  úvahy  o  způsobu  provedení  činností 
a  důvody,  které  vedly  k  použití  postupů,  které  se 
pro danou situaci jevily jako nejvhodnější.

Je  to  operativnější  způsob  záznamu  důležitých 
poznatků,  ze  kterého  lze  následně  využít  podstatné 
části  v  případě,  kdy  je  nutné  vystavit  podrobný 
protokol  činností.  Na  místě  výjezdu  může  také 
docházet  k  různým  jednáním  a  dohadováním 
o průběhu  a  rozsahu  zajištění,  byť  v  tomto případě 
to  je  zejména  v  kompetenci  toho,  kdo  si  zajišťovací 
úkony  objednává.  Nicméně  záznam  může  doložit 
detaily domluvy na rozsahu a způsobu zajištění.

Sada na číslování  stop.  Jedná se o  sadu čísel na 
papírových  kartonových  nebo  platových  štítcích 
(rozměr cca 4x7 cm), kterou lze použít pro označení 
jednotlivých zařízení tak, jak jsou umístěny na místě 
zajištění.  Je  to  jednoduchá  pomůcka  pro  označení 
a  následnou  identifikaci  z  pořízené  foto  a  video‑
dokumentace  jednotlivých  stop  (techniky)  na  místě 
zajištění. Používá se v případech, kdy je (nebo může 
být)  důležité  umístění  nebo  vzájemné  propojení 
techniky.  Podle  použitého  číslování  se  následně 
technika označuje pomocí vhodných samolepek, balí 
se  do  vhodné  obalové  techniky,  která  je  následně 
také  označena  v  souladu  se  zvoleným  číslováním. 
Vše s cílem, aby identifikace jednotlivých prvků byla 
jednotná  napříč  všech  úkonů  a  činností,  které 

mohou např. následovat i v laboratoři a v důsledku 
pak i následně při vrácení techniky a uvedení všeho 
do  původního  stavu  tak,  jak  to  bylo  při  prvotní 
dokumentaci místa zajištění.

Vhodným  doplňkem  sady  je  papírové  (nebo 
plastové) měřítko, s pomocí kterého je možné na foto/
video  dokumentaci  dokumentovat  velikosti  nebo 
vzdálenosti  jednotlivých dokumentovaných  objektů. 
Měřítko  však  musí  být  takového  provedení,  aby 
měřené  jednotky  byly  dobře  rozpozantelné  na 
dokumentaci, tedy běžné papírové pásmo (ekvialent 
běžného  pravítka)  není  příliš  vhodné,  protože 
značky  na  něm  jsou příliš  jemné  a  na  dokumentaci 
nebudou  s  velkou  pravděpodobností  dostatečně 
čitelné.

Samolepky  a  pásky.  Samolepky  jsou  důležitou 
součástí  pro  účely  dokumentace  a  identifikace. 
Kromě  označení  jednotlivých  předmětů  bývá 
důležité  např.  označit  a  identifikovat  jednotlivé 
kabely připojené k výpočetní  technice, kdy to může 
být  důležité  z  pohledu  konfigurace  systémů  nebo 
z  důvodu  uvedení  techniky  do  původního  stavu. 
Platí  to  jak  v  případě  dokumentace  zvnějšku 
techniky, tak někdy v případě dokumentace vnitřku 
např.  sestavy  PC  s  několika  shodnými  HDD  apod. 
Důležitým  požadavkem  na  samolepky  je  nutnost 
jejich autentizace, tedy označení značkou/symbolem, 
který  identifikuje  pracoviště  DFLab,  aby  nemohlo 
dojít  k  záměně  nebo  následnému  zpochybnění 
provedené dokumentace. Samolepky  jsou vhodným 
místem  k  dalšímu  označování  (viz  např.  ʺsada  na 
číslování  stopʺ),  aby  nedocházelo  k  popisování 
techniky  a  dalších  předmětů  přímo.  Ideální 
variantou  jsou  v.  bezpečnostní  samolepky a  lepící 
pásky, které nelze odlepit, aniž by to bylo okamžitě 
identifikovatelné.

Obalová  technika  na  stopy.  Platí  pravidlo,  aby 
zajištěné  předměty  (technika)  byly  chráněny  před 
dodatečnými zásahy. K tomu se využívá zabalení do 
vhodného  obalu,  který  je  ʺzapečetěnʺ  (minimálně 
např.  samolepkami/páskou  –  optimálně  bezpeč‑
nostní)  a  individuálně  označen  tak,  aby  případný 
zásah  do  obalu  byl  maximálně  dostupným  způ‑
sobem  ztížen,  případně  aby  takový  zásah  bylo 
možné  relativně  lehce  identifikovat.  Vhodný  je 
pevný  obal  (plastový  nebo  minimálně  zpevněný 
papír)  v  kombinaci  s  přelepením  kritických  částí 
samolepkami  nebo  lepící  páskou  (opět  ideálně 
bezpečnostní).

Záložní  baterie  do  přenosných  zařízení.  Pro 
každé přenosné zařízení (bateriové) min. jednu sadu 
záložních  baterií.  V  případě  použití  akumulátorů, 
také univerzální nabíječku.

4.4 Výjezdový NB a přenosná tiskárna

Výjezdový NB  (případně  s  tiskárnou), který  slouží 
pro  administrativní  úkony,  pro  operativní  zjišťování 
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informací  (předpokládá  se  konektivita  k  internetu, 
případně vzdálené připojení k repozitáři dat a SW v la‑
boratoři DFLab) a v případě zajištění dat může sloužit 
jako (další) nástroj pro realizaci samotného zajištění dat 
(s využitím vhodného SW a writeblockerů).

V  případě  nutnosti  realizace  potřebných  admi‑
nistrativních  úkonů  (nutnost  vystavení  protokolů, 
potvrzení  a  pod.)  je  nanejvýš  nevhodné  využívat  k  to‑
mu techniku, která se na místě nachází. Je nepřípustné/
nevhodné,  aby  takové  činnosti  zanechaly  na  místní 
technice  jakékoliv  stopy  (i  dočasné  kopie  dat,  temp 
soubory,  tiskové  fronty  apod.),  které  by  mohly 
potenciálně  soužit  ke  zneužití  nebo  zpochybnění  pro‑
vedených  činností.  Proto  je  doporučeno  dovybavit 
výjezdový  NB  přenosnou  tiskárnou,  aby  činnosti  pro‑
vedené na místě zajištění nezanechaly jakékoliv stopy.

4.5 Složka na písemnou dokumentaci

Součástí  výjezdového  vybavení  by  měla  být 
speciálně  vyčleněna  složka  na  písemnou  dokumentaci, 
kterou lze  jednoduše před výjezdem zkontrolovat, zda 
obsahuje potřebné dokumenty.

Dokumentace  by  měla  obsahovat  předem 
připravené  formuláře  (např.  záznam  o  provedení  čin‑
ností,  formulář  předávacího  protokolu  a  pod.)  v  pří‑
padě,  že  takové  doklady  nelze  vytvořit  na  místě  (viz 
část  ʺVýjezdový NBʺ) a  také další  listiny a dokumenty 
(požadavek/objednávku  činností  od  kompetentního 
orgánu,  kopii  schváleného  statutu  DFLab  a  její 
kompetence,  další  dokumentaci,  potvrzující  kvalifikaci 
pracovníků DFLab, související certifikáty a pod.)
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