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ANOTACE 

 

 TAJZLER, M. Technické zabezpečení velkoskladu. Ostrava, 2015. 30 s., 6 s. 

příloh. Bakalářská práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb, 2015. Vedoucím bakalářské 

práce je Ing. Libor Foldyna, Ph.D. 

Předmětem bakalářské práce je zabezpečení velkoskladu společnosti Váhala 

prostředky technické ochrany. V úvodní části jsou uvedeny právní předpisy a technické 

normy související s danou problematikou. Následuje vysvětlení pojmu fyzická ochrana, její 

základní rozdělení s uvedenými prostředky. Další bod obsahuje základní informace dané 

společnosti, popis posuzovaného objektu a jeho okolí. Použitím a vyhodnocením analýzy 

rizik se zjistí nedostatky v současném zabezpečení daného objektu. Cílem bakalářské práce 

je návrh inovativního řešení zabezpečení velkoskladu pro minimalizaci nepřijatelných 

rizik. 

 

Klíčová slova: zabezpečení, velkosklad, objekt, analýza rizik 

ANNOTATION 

 TAJZLER, M. Technical security warehouse. Ostrava, 2015. 30 p., 6 p. of 

attachments. Bachelor thesis: Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of security service. Supervisor of the bachelor thesis is 

Ing. Libor Foldyna, Ph.D. 

Subject of my bachelor thesis is the security of the warehouse company Vahala 

with technical means of protection. In the introduction part there are legislations and 

technical standards related with the issue. Following is the explanation of the concept 

physical protection which consist of stated resources. The next point consists of basic 

information about the company, the description of assessment of the site and its 

surroundings. By using and evaluating analysis risks we can find a lack in the security of 

the site. The aim of the thesis is to design an innovative solution regarding protection of 

the warehouse to minimalize unacceptable risks. 

 Keywords: security, warehouse, object, analysis risks 
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1 ÚVOD 

 

Činit opatření k ochraně lidských životů a majetku je úzce spojeno s potřebou 

uspokojení lidského pocitu bezpečí pro vedení klidného života. Odcizení, poškození či jiná 

škoda na majetku jsou dlouhodobé jevy, které provázejí lidskou společnost od samých 

začátků její historie. Základním a neměnným principem je snaha zabránit a znemožnit 

dosažení cílů pachatele, jehož záměrem je páchání trestné činnosti proti chráněnému 

majetku. Jedná se o dynamickou oblast problému, kdy je potřeba ochranné prvky 

zabezpečovacího systému stále inovovat, protože pachatelé jsou velmi vynalézaví k jejich 

překonání. V dnešním globalizovaném světě uvolněného trhu lze využít mnoho různých 

typů zabezpečovacích systému s ohledem na požadavky, funkci, umístění chráněného 

objektu a v neposlední řadě záleží na finančních možnostech. 

Téma bakalářské práce je technické zabezpečení velkoskladu prostředky technické 

ochrany realizované u společnosti Váhala a spol., která se zabývá výrobou masných, 

uzenářských a lahůdkářských výrobků. Objekt je v současné době zabezpečen běžně 

používanými mechanickými zábrannými systémy, fyzickou ostrahou a kamerovým 

systémem. Vyhodnocením analýz bezpečnostních rizik vztahujících se objektu se určí 

hlavní rizika, slabá místa a nedostatky zabezpečovacího systému. Cílem bakalářské práce 

je návrh inovativního řešení zabezpečení velkoskladu, které má tyto rizika eliminovat, 

minimalizovat a tím znemožnit nebo způsobit větší obtíže případnému pachateli k dosažení 

jeho záměru či cíle.   

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V úvodní části práce je uveden právní rámec 

ochrany velkoskladu a vybrané technické normy, které souvisejí s danou problematikou. 

Následuje vysvětlení pojmu fyzická ochrana a jeho rozdělení. Čtvrtá kapitola obsahuje 

základní informace řešeného objektu včetně historie firmy, situování, stavebních 

konstrukcí a dispozičního řešení. Pátá kapitola popisuje současný stav zabezpečení 

objektu, kde za pomocí analýz rizik určíme hlavní rizika, kterým je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost. V sedmé kapitole je návrh inovativního řešení s ekonomickým 

zhodnocením pro minimalizaci těchto rizik. Hlavním cílem těchto opatření je dosáhnout 

zvýšení odolnosti celého zabezpečovacího systému a tím ztížit případnému pachateli jeho 

překonání.   
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2 PRÁVNÍ ČÁST 

Do dnešního dne v České republice neexistuje žádný právní předpis, který by 

komplexním způsobem řešil problematiku fyzické ochrany osob a majetku. Proto se při 

řešení dané situace může vycházet z  několika různých právních předpisů, mezi které patří 

zákony či jiné technické normy související zcela nebo z části s fyzickou ochranou osob a 

majetku. 

2.1 Zákony 

V tomto bodě uvádím pár nejzákladnějších zákonů vztahující se k dané 

problematice. 

Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Ústava České republiky je základním zákonem ČR a jedná se o nejvyšší právní 

normu, která je výrazem existence státu a obsahuje pravidla výkonu státní moci. Byla 

přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992 a nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993.  

Je složena z preambule a 8 hlav (částí). [7] 

Ústavní zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších 

předpisů 

 Listina základních práv a svobod je definována jako součást ústavního pořádku 

České republiky a byla vyhlášena předsednictvem České národní rady. Deklaruje základní 

lidská práva a svobody, které jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Ustanovuje, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech (čl. 1). Souvislost 

základních lidských práv s problematikou ochrany osob a majetku (fyzické ochrany) může 

mít např. právo na zaručení nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí (čl. 7), 

nedotknutelnosti obydlí bez souhlasu, kdo v něm bydlí (čl. 12), právo na zachování lidské 

důstojnosti (čl. 10), právo na život (čl. 6). [6] 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010 a jedná se o právní normu, která 

je součástí trestního práva hmotného. Jedná se o předpis pro ochranu práv a zájmů 
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fyzických a právnických osob. Obecná část definuje trestný čin, působnost trestních 

zákonů, základy a zánik trestní odpovědnosti, ukládání trestních sankcí, zahlazení 

odsouzení, zvláštní ustanovení o některých pachatelích a výkladové ustanovení. Okolnosti 

vylučující protiprávnost jsou v trestním právu označené takové skutky, které v dané 

individuální situaci nastanou, způsobují, že čin jinak vykazující znaky trestného, není 

trestným činem. Mezi tyto okolnosti patří § 28 krajní nouze, § 29 nutná obrana, § 30 

svolení poškozeného, § 30 přípustné riziko a § 30 a oprávněné použití zbraně. Zvláštní část 

obsahuje výčet trestních činů rozdělených do 13 hlav podle chráněného společenského 

zájmu. Jedná se o trestné činy proti životu a zdraví, lidské důstojnosti, svobodě a právům 

na ochranu osobnosti, majetku apod. [11]  

Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Nový občanský zákoník je zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky 

nabytím jeho účinnosti od 1. ledna 2014. Nahradil tím zákon č.40/1964 Sb., Občanský 

zákoník. Skládá se z obecné části, rodinného práva, absolutního majetkového práva, 

relativního majetkového práva a ustanovení (společná, přechodná, závěrečná). [8] 

Upravuje soukromé právo, které spočívá zejména na zásadách, že [8] : 

a) Každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, 

důstojnosti a soukromí, 

b) Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, 

c) Nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého 

postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však nesmí bezdůvodně těžit 

z vlastní neschopnosti k újmě druhých, 

d) Daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,  

e) Vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak 

vlastnické právo vzniká a zaniká, 

f) Nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. 

Dle § 12 pojednávající o ochraně soukromých práv může každý, kdo se cítí ve 

svém právu zkrácen, domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc. Není-li 

v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud. [8] 
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Zákon č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon, který nabyl účinnosti 1. června 2000. Smyslem právního předpisu je 

ochrana práv každého občana před zasahováním do osobního a soukromého života formou 

neoprávněného zveřejňování, shromažďovaní či zneužití jeho osobních údajů. Upravuje 

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanovuje podmínky, za nichž se 

uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. [9] 

Zákon č.141/1961 Sb., O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

 § 1 odstavec 1 pojednává o účelu trestního řádu, který upravuje postup a počínání 

orgánů činných v trestním řízení tak, aby došlo k náležitému odhalení trestných činů, 

včetně jejich pachatelů a docílilo se spravedlivého potrestání podle zákona. Řízení musí 

vést k upevňování zákonitosti, předcházení a zamezování trestné činnosti. Musí mimo jiné 

přispívat v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského soužití i čestného 

plnění povinnosti ke státu a společnosti občany. [10] 

§ 2 odstavec 1 upravuje, že občan nemůže být stíhán jiným způsobem než ze 

zákonných důvodů a stanovené trestního řádu. [10] 

Podle § 2 odstavec 2 nelze hledět na toho, proti němuž se vede trestní řízení, jako 

na vinného, dokud soudem není vyslovena vina pravomocným odsuzujícím rozsudkem. 

[10] 

Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Upravuje pracovněprávní vztahy, které vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 

při výkonu závislé práce. Ukládá zaměstnavatelům povinnosti vytváření takového 

bezpečného pracovního prostředí s ohledem na rizika, aby se předcházelo možnému 

ohrožení života a zdraví při práci. Stanovuje práva a povinnosti zaměstnance včetně účasti 

zaměstnanců na řešení otázek týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [12] 

2.2 Technické normy 

Níže uvádím vybrané technické normy související se zabezpečení objektu. 
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ČSN EN 1627 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Požadavky a klasifikace 

Norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

týkajících se dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříži a okenic. Vztahuje se na 

otevírání, sklápění, posunování (vodorovné i svislé) a navinování jakož i na pevné 

konstrukce. Norma přímo nezahrnuje odolnost zámků a cylindrových vložek proti 

napadení paklíči. [13] 

ČSN EN 50131-1 ED. 2. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

Specifikuje požadavky na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy instalované 

v budovách. Stanovuje povinné funkce pro detekci vniknutí, aktivaci tísňových prostředků, 

vyhlášení poplachů, zpracování informací a prostředky k ovládání poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. Podle stupně zabezpečení a třídy prostředí se určuje 

použití komponentů a celkové provedení. [16] 

ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – Sklady 

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti skladů, změn staveb stávajících 

skladů a úprav stavebních objektů jiného účelu na sklady. [18] 

ČSN EN 50130-4 ED. 2. Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická 

kompatibilita. Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů 

požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů 

CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci. 

V normě jsou uvedené obecné požadavky a metody zkoušek elektromagnetické 

kompatibility odolnosti proti nepřípustným druhům rušení, pro zkoušení komponentů 

elektrické požární signalizace (EPS) a poplachových systémů. Zkoušky a úrovně přísnosti 

jsou stejné pro vnitřní i venkovní aplikace, pro pevná, pohyblivá i přenosná zařízení. [14] 
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ČSN EN 50 133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

Jedná se o část normy, která obsahuje všeobecné požadavky pro správné fungování 

systémů kontroly vstupu a komponentů umístěných uvnitř či vně budov. Upravuje 

zkušební metody pro funkční požadavky. [17]  

ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. 

Jde o normu, která stanovuje základní požadavky poplachových přenosových 

systémů z hlediska provedení, spolehlivosti včetně bezpečnostních charakteristických 

znaků. Zahrnuje všeobecné požadavky spojení podmíněnou signalizací ve vztahu 

poplachového systému a poplachového přijímacího centra. [15] 
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3 FYZICKÁ OCHRANA 

Při provádění návrhu a realizace zabezpečení objektu musíme postupovat takovým 

způsobem, abychom vytvářeli komplexní zabezpečovací systém kombinací jednotlivých 

základních druhů ochran. Tím lze potenciálně dosáhnout efektivního systému, který může 

ztížit či znemožnit pachateli dosažení cíle. V praxi se uplatňuje princip, že zabezpečovací 

systém je natolik silný, jako jeho nejslabší místo. Pro ilustraci blokové schéma rozdělení 

fyzické ochrany na obrázku 1. [3] 

 

Obrázek 1: Základní rozdělení fyzické ochrany [2] 

 

3.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha a její činnost ve střeženém objektu zaujímá významnou roli 

v zajištění bezpečnosti. Jedná se o ochranu, která je realizována hlídači, hlídací službou, 

vrátnými, strážnými či policisty. Využívá přednosti člověka, který má na rozdíl od 

ostatních typu ochran schopnost adekvátně vyhodnotit vzniklou situaci a reagovat. Mezi 

nevýhody a negativa člověka patří omezené smyslové vnímání, přítomností pouze 

v jednom místě v určité situaci a únavou, která může být příčinou lidského selhání 

dopouštěním se i fatálních chyb. Nutno podotknout, že se jedná o nejdražší typ ochrany. 

Pořizovací náklady jsou poměrně nízké (výstroj, výzbroj a základní výcvik), ale drahá 

z důvodů placeného člověka. Je tedy nutné fyzickou ostrahu promyšleně kombinovat 

s dalšími prostředky ochrany tak, abychom dosáhli co nejefektivnějšího zabezpečovacího 

systému při daných ekonomických možnostech. [3,2] 
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3.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je soubor organizačně-administrativních opatření, kde hlavním 

cílem je zajistit řádnou funkčnost ostatních druhů ochran zabezpečovacího systému. 

V praxi se jedná o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob (zaměstnanců i hostů) po 

objektu, pro manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz a využívání zabezpečovacích 

systémů, výkon služby ostrahy objektu, klíčové režimy atp. Režimová opatření lze rozdělit 

na vnitřní a vnější. [3] 

Vnější režimová opatření 

Jsou souborem opatření týkající se míst, kudy mohou lidé a mobilní prostředky 

vstupovat, opouštět objekt a za jakých podmínek. Důležitou součástí je kontrolní opatření, 

které se obvykle zajišťuje fyzickou ostrahou. [3] 

Vnitřní režimová opatření 

U chráněného objektu se opatření týkají především bezpečnostních směrnic [3]: 

 Omezení pohybu a vozidel jen na určité oblasti nebo okruhy.  

 Režim pohybu a evidence materiálu, která zamezuje úniku zbytného 

či neevidovaného materiálu. 

 Skladový režim, pravidla pro výdej a příjem materiálu.  

Základní dokumenty režimové ochrany 

 Mezi základní dokumenty režimové ochrany patří [1] :  

 Statut organizace – vyjadřuje důležitost postavení organizace, její účel a cíl 

činnosti. 

 Organizační řád – popisuje strukturu podniku, vazby jednotlivých částí 

včetně vlastní provozní činnosti. V dokumentu by se měl už nacházet článek 

či paragraf týkající se ochrany podniku. 

 Pracovní řád – obsahuje pracovní postupy, práva, povinnosti a funkční 

náplň pracovníků různých kategorií.  
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 Spisový řád – dokument zabývající se informační činností. Obsahuje zásady 

pro oběh, posuzování, schvalování, kopírování, předávání, poštovní 

přepravování dokumentů atd.  

 Skartační řád – řád pro práci se spisy (vytřiďování, určování důležitosti, 

vyřazování a způsob likvidace).  

 Pravidla užívání technických prostředků – mobilní telefony, faxy, pravidla 

pro manipulaci a nakládání s informacemi (ochrana citlivých a utajovaných 

dat), kryptografické metody apod.  

3.3 Technická ochrana 

Technickou ochranu nelze považovat za ochranu v pravém slova smyslu, ale proti 

pachateli má odstrašující účinek. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen 

PZTS) rychle reagují na změny vyvolané pachatelem, což může jeho další činnosti zabránit 

a pomoci při dopadení před dokonáním protispolečenského chování.  Prostředky technické 

ochrany mají detekční systém, který získává, vyhodnocuje a předává informace o dané 

situaci v chráněném prostoru. Dnešními požadavky, technickými možnostmi a zákroku 

zásahové jednotky jsou nejspolehlivější a nejhůře překonatelné z hlediska zabezpečení 

objektu. Hlavním úkolem je podpořit ostatní druhy ochrany, zvýšit jejich efektivitu a včas 

předávat informace o napadení chráněného objektu. [3]  

3.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) patří mezi nejstarší zabezpečovací 

prostředky a slouží k ochraně a bezpečnosti zdraví, života a majetku obyvatel. Úkolem je 

zabránit neoprávněným a nežádoucím vniknutí osob do chráněného prostoru či objektu 

pevnou hranicí (překážkou). Mezi základní prvky MZS patří mříže, zámky, závory, rolety, 

úschovné objekty, ploty, bezpečnostní dveře atd. Základní charakteristikou mechanických 

prvků je jejich bezpečnostní úroveň, tedy mírou odolnosti proti vloupání. [1,4,29] 

Každý MZS je definován svou mechanickou pevností a lze jej v reálném čase 

překonat. Ve spoustě případů je však doba a úsilí vynaložené pachatelem k překonání 

překážky delší, než je únosné. Vytvořením pevné zábrany se snažíme co nejvíce prodloužit 

časový interval, který pachatel potřebuje k dosažení chráněného zájmu. Doba časového 
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intervalu k překonání MZS závisí na kvalitě systému, znalosti konstrukce, použitém typu 

systému, jeho umístění a kvalitě nástrojů, techniky k překonání MZS. [4,29] 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

V případě MZS obvodové ochrany se jedná o skupinu bariér, které zpravidla 

vytyčují hranici pozemku, vytváří právní hranici a jsou umístěné na volné ploše mimo 

chráněný objekt. Nejpoužívanějšími prostředky obvodové ochrany jsou ploty, které 

obsahuji různé druhy drátěného oplocení, pevné bariéry a doplňkové prvky. Na trhu 

můžeme vybírat ze širokého sortimentu podle náročnosti bezpečnostních požadavků. 

Provedení oplocení se liší podle stupně bezpečnosti. [4] 

MZS obvodové ochrany lze obecně rozdělit do následujících skupin [4]: 

 Klasické drátěné oplocení 

 Bezpečnostní oplocení 

 Vysoce bezpečnostní oplocení 

 Vrcholové zábrany 

 Podhrabové překážky 

 Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky 

Klasické drátěné oplocení 

Klasické drátěné oplocení neposkytuje efektivní ochranu, protože jej lze snadným 

způsobem překonat. Využívá se pro ochranu objektů menšího významu a důležitosti. 

Standardně dosahuje výšky 1,5 – 2m. Pletivo je ze zinkového drátu s průměrem až 3,9 mm. 

Přeštípnutí pletiva se dá realizovat za použití jednoduchých nástrojů, jako jsou štípací 

kombinační kleště aj. Klasické drátěné oplocení podle provedení dělíme na čtvercové, 

cyklónové a svařované pletivo. Pro ilustraci přikládám obrázek čtvercového pletiva na 

obrázku 2. [4] 
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Obrázek 2: Čtvercové pletivo [20] 
 

Bezpečnostní oplocení 

Oproti klasickému drátěnému oplocení se liší nejen svou konstrukci, ale i tvarem 

tloušťkou a použitým materiálem (ocel, beton). Kvůli náročnějším požadavkům z hlediska 

bezpečnosti se instaluje do výšky až 2,5 m, oplocení je celkově odolnější proti překonání 

prostříháváním, řezáním a průrazem. Mezi známé typy patří např. mřížové oplocení, 

pletivo z vlnitého drátu, drátěné panelové oplocení, bariéry a oplocení ze žiletkového drátu 

a pevná bariéra. [4] 

Vysoce bezpečnostní oplocení 

 Jedná se o velmi speciální ochranu oplocením, která se využívá k zabezpečení 

vojenských nebo průmyslových objektů či jiných oblastí s vysokou rizikovostí. Oplocení 

dosahuje až do výšky 5m, má speciální konstrukci a výplň a vykazuje vysokou účinnost. 

[4] 

Vrcholové zábrany  

Vrcholová zábrana slouží ke zvýšení bezpečnosti stávajícího oplocení. Jejím 

hlavním účelem je odstrašující účinek. Mezi často používané typy patří nástavce 

z ostnatého drátu nebo bariéry ze žiletkového drátu. [4] 
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Podhrabové překážky 

V důsledku měkkého podloží by mohlo dojít k překonání kvalitního oplocení 

podlezením či podkopáním, proto se využívá podhrabových desek (šířka min. 1m) nebo 

ochranných ocelových roštů. [4] 

 

Obrázek 3: Plot s aplikací podhrabových desek [autor] 

Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky 

V každém chráněném objektu musíme počítat kromě oplocení se vstupy a vjezdy, 

které tvoří hranici mezi volným a kontrolovaným prostorem. Nejčastěji se používají 

branky, brány, závory apod. [4] 

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Plášť budovy je tvořen stavebními prvky, tzn. podlahy, stropy, zdi a střechy. 

Potenciální nebezpečí představují především otvorové výplně, které lze poměrně snadným 

způsobem překonat. Mezi otvorové výplně patří vstupní otvorové dveře, okna, mříže, 

rolety, bezpečnostní skla apod. Pro ilustraci zobrazení bezpečnostní mříže na okně na 

obrázku 4. [4] 
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Obrázek 4: Bezpečnostní mříž na okně [19] 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Prostředky, které se používají pro úschovu cenných dokumentů, peněz, šperků, 

drahocennosti apod. Mezi komerčně využívané úschovné objekty patří skříňové trezory, 

ohnivzdorné skříně, vestavěné trezory do zdi, příruční pokladničky. [4] 

3.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS jsou často v zabezpečovacím systému nepostradatelné tím, že jsou schopné 

rychle reagovat na změny v chráněném prostoru vyvolané pachatelem. Čidla jsou schopné 

detekovat pokus o narušení nebo přítomnost pachatele v chráněném prostoru a tuto 

skutečnost optickým nebo akustickým způsobem dálkově signalizovat. [3] 

Z hlediska technických možností a kladeným požadavků se jedná o velmi důmyslné 

systémy, které se obtížně překonávají. Podporuje efektivitu fyzické ostrahy a umožňuje její 

včasný zásah. [3] 

Každý PZTS obsahuje základní prvky, mezi které patří detektory, ústředna, 

přenosové prostředky, signalizační zařízení a doplňková zařízení. Prvky tvoří řetězec, kde 

každý z nich plní speciální funkci při zpracovávání informací. Pro ilustraci blokové 

schéma znázornění základních prvků PZTS na obrázku 5. [3]  
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Obrázek 5: Blokové schéma základních prvků PZTS [3] 

Čidlo (detektor) 

 Je zařízením, které reaguje na změnu určitého fyzikálního jevu v chráněném 

prostoru a získanou informaci o narušení převede na elektrický signál a výstupem vyšle na 

ústřednu PZTS, která jej dále zpracovává. [3,1] 

Ústředna  

 Získané informace z detektorů vyhodnocuje a podle nastavení programu 

signalizuje. Dále napájí zabezpečovací systém. [3,1] 

Přenosové prostředky 

 Provádí duplexní převod informací a komunikace mezi ústřednou a signalizačním 

zařízením. [3,1] 

Signalizační zařízení 

 Na základě vyhodnocení ústředny přijímá signál a převádí jej do žádané formy 

např. poplach. [3,1] 

Doplňková zařízení 

 Zařízení pro jednodušší ovládání PZTS a realizují specifické funkce. [3] 
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Druhy technických ochran z hlediska umístění čidel 

Čidla PZTS se umísťují takovým způsobem, aby bylo možné detekovat 

charakteristické znaky nebezpečí v momentě překonávání chráněného prostoru 

pachatelem. Podle prostoru, kde bylo detekováno nebezpečí, dělíme zóny na [3]: 

 Obvodovou 

 Plášťovou 

 Prostorovou  

 Předmětovou 

 Klíčovou 

Prvky obvodové ochrany 

Prvky ochrany, které mají za úkol zajistit ochranu hranice areálu. Pro využití je 

nutnost definovat perimetr, který se nejčastěji realizuje oplocením. Mezi hlavní zástupce 

patří seismická čidla, mikrofonní kabely a perimetrická pasivní infračervená čidla. [3] 

Prvky plášťové ochrany 

Jedná se o prvky zajišťující ochranu vnějších otvorových výplní (vstupní otvorové 

dveře, okna) a mnohdy zapomínaných stavebních prvků budov (podlahy, střechy, zdi). 

Mezi představitele patří otřesová čidla s mechanickým měničem, poplachové fólie, 

magnetické kontakty apod. [3] 

Prvky prostorové ochrany  

Prvky se umísťují dovnitř budovy nejčastěji na schodištích, vnitřních 

komunikacích, halách a chodbách. Pro prostorovou ochranu se využívají mikrovlnná, 

ultrazvuková a pasivní infračervená čidla. [3] 

Prvky předmětové ochrany 

Čidla, jejichž úkolem je střežit cenné předměty jako jsou drahé obrazy, trezory, 

skříně, sochy apod. Hlavní výhodou je neustále střežení i v době, kdy v chráněném 

prostoru musí být z provozních důvodů prostorová čidla vypnuta. Mezi vybrané zástupce 

patří tlakové kontakty, váhová a závěsová čidla. [3] 
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3.3.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Do skupiny používaných ostatních zabezpečovacích systému ochrany objektu patří 

systém kontroly vstupů a systém průmyslové televize. [5]   

Systémy kontroly vstupu 

Nachází uplatnění v místech, kde je zapotřebí zabránit nepovolaným osobám 

přístupu k citlivým dokumentům, předmětům a některých prostorů. V praxi se velmi často 

využívá u zaměstnanců docházkového systému, který eviduje čas příchodu a odchodu 

v kombinaci s přístupovými systémy. [5] 

 Systém automatické identifikace kontroly vstupů se skládá z [5]: 

 Identifikačního prvku 

 Snímacího zařízení 

 Řídící jednotky 

 Centrální jednotky 

 Blokovací zařízení 

 Jednotky zápisu 

Kamerový systém 

 Kamerové systémy CCTV (Closed Circuit Television) jsou uzavřené televizní 

okruhy, které se používají v zabezpečovacím systému jako účinné doplňky. Pomáhají 

zvýšit efektivitu fyzické ostrahy tím, že v daném okamžiku dokáže sledovat několik míst 

najednou a danou situaci zaznamenávat. Kamerové systémy se používají v bankách, 

dopravních a průmyslových komplexech, benzinových čerpacích stanicích a nejčastěji 

monitorují pozemky, garáže, parkoviště, vjezdy a vstupy do objektu. [5,1]  

Komplexní kamerový systém se skládá z [1]: 

 Části pro snímání obrazu – zajišťuje se kamerami. Na kvalitu obrazu 

má vliv rozlišovací schopnost, citlivost kamery, světelné podmínky, 

kvalita objektivu, ohnisková vzdálenost apod. 

 Části pro přenos signálu (obrazu) – dochází k přenosu signálů od 

kamery do zařízení umožňující zobrazování obrazu. Lze přenášet 
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analogově pomocí optických kabelů nebo bezdrátovým přenosem po 

komutované telefonní lince. 

 Části zobrazovací – jedná se o monitory a obrazovky počítačů. Ke 

klasickému monitoru můžeme připojit záznamová zařízení např. 

videomagnetofon. 

 Části ovládací – použití přepínacích jednotek pro zobrazení 

požadovaného obrazu. 

 Příslušenství 
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4 POPIS POSUZOVANÉHO OBJEKTU 

V následující kapitole nejdříve uvedu pár informací o historii vzniku společnosti, 

jejím zaměření, popisem posuzovaného objektu a jeho okolí. 

4.1 Informace o společnosti 

Firma Váhala a spol. s r.o. byla založena v roce 1933 panem Robertem Váhalou 

seniorem v Hustopečích nad Bečvou. Na dnešním trhu nabízí široký sortiment masných, 

lahůdkářských a uzenářských výrobků, které jsou dodávány nejen do obchodních řetězců 

ČR, ale i na zahraniční trhy.  

Zakladatel firmy v samotných počátcích realizoval výrobu a prodej produktů 

v pronajatých prostorech. Malá firma během krátké doby vykazovala prosperitu, získávala 

stále nové zákazníky a situace vyžadovala modernizaci, zvýšení objemu výroby včetně 

rozměrově větších výrobních prostorů. V roce 1946 byl podniknut další významný krok, 

který přispěl v rozvoji firmy. Uskutečnila se výstavba konzervárny, kde se především 

vyráběly paštiky i hotová jídla. V roce 1950 došlo kvůli ke znárodnění a výroba po 41 let 

ve firmě Řeznictví Roberta Váhala byla pozastavena. [30] 

V roce 1991 dochází k navrácení znárodněného majetku původnímu majiteli. Brzy 

na to je obnovena výroba a firma se zakládá nově pod názvem Váhala a spol. s r.o. 

Postupně je rozšiřován sortiment nabízených výrobků a s přibývajícími zákazníky bylo 

nutné uskutečnit opětovnou a výraznou modernizaci výroby. Z uvedených důvodů se 

v Hustopečích nad Bečvou provedla zcela nová výstavba komplexního výrobního závodu, 

která zahájila provoz v roce 1998 s kapacitou přibližně 150 nových pracovních míst. [30] 

4.2 Popis okolí objektu 

Posuzovaný objekt je situován v areálu a hlavním sídle firmy Váhala a spol. s r.o. 

Sídlo firmy je umístěno v okrajové části mezi jinak nezastavěnými plochami obce 

Hustopeče nad Bečvou. Přibližně v okruhové vzdálenosti 0,5 km od velkoskladu se 

nachází soukromé pozemky, obytné rodinné domy, zalesněné plochy a několik rybníků. 

Pro ilustraci znázornění reálné situace na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Satelitní snímek s vyznačeným velkoskladem [27] 

V těsné blízkosti velkoskladu surovin vede státní silnice 1/35, u které je napojen 

sjezd na přístupovou komunikaci do areálu. Uvedený areál obsahuje mj. dílny, odstavné 

parkoviště pro zaměstnance, vjezd se vstupní bránou, autopark pro dodavatelskou činnost 

(vozidla svozu a rozvozu), vlastní zpevněné plochy a půdorysně nejrozlehlejší budovu, 

která spojuje administrativní část, sociální zařízení a prostory pro výrobu. Hranice areálu je 

z velké části tvořena oplocením, které zároveň vyznačuje soukromý pozemek firmy. 

S nedávně provedenou přístavbou u hlavní části budovy se hranice soukromého pozemku 

nejen posunula, ale přenesla tento perimetr i na některé části budovy (plášť). Na 

přístupových cestách, parkovištích a volných plochách v okolí velkoskladu se vyskytuje 

množství lamp pro zajištění dostatečného osvětlení.  

4.2.1 Administrativní část, sociální zařízení a výroba 

Budova se nachází těsně podél státní silnice 1/35 na pozemku p.č. 1022 kat. území 

Hustopeče nad Bečvou. Svým řešením stavba zapadá do celé oblasti a to jak z hlediska 

funkce, tak i vnějšího architektonického projevu. Charakteristickým znakem je průčelní 

fasáda ve směru příjezdu i přístupu k areálu (severozápad) a pohledu z obce a dále fasáda 

podél komunikace 1/35 (jihozápad). Vlastní výrobní objekt je řešen jako přízemní 
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monoblok s patrovou vstupní částí, kde v 1. patře jsou kanceláře pro administrativní 

činnost a sociální zařízení (šatny) pro pracovníky areálu. [31] 

Dispozičním řešením je rozdělen důsledným systémem pohyb pracovníků a osob 

mimo pracovní proces. Společný nástup přes vstupní halu a schodiště do 1. patra končí se 

vstupem do zóny, kde se nachází zóna kanceláří a nástupní komunikace do šaten 

zaměstnanců. Nástup do pracovních prostorů je přes šatny a samostatným provozním 

schodištěm do výrobny v přízemí. Řešení nedovoluje křížení pracovníků výroby, 

návštěvníků a klientů v administrativní části. Výroba probíhá na úrovni přízemí a po celé 

ploše půdorysu je vytvořen průchozí mezistropní prostor s instalační chodbou pro rozvody 

médií, klimatizačních jednotek umožňující připojení jednotlivých spotřebičů ve výrobních 

prostorech. Zásadním faktorem, který má vliv na jakost a kvalitu zpracovávané suroviny je 

teplota. Ta klade mimořádně náročné požadavky na technologii výroby a prostory, které 

musí zajistit důsledný řetězec definovaných teplot v jednotlivých pracovištích podle 

činnosti od příjmu až po expedici. V přízemí se mj. nachází chladírny, mrazírny, míchárny, 

sušárny apod. Pro znázornění hlavní budova nové výstavby na obrázku 7. [31] 

 

 

Obrázek 7: Hlavní budova [autor] 
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4.3 Popis objektu 

Jedná se o jednopodlažní budovu obdélníkového tvaru, která je nepodsklepená bez 

půdního prostoru s půdorysnými rozměry cca. 44,1 x 16,22 m. Svislou nosnou konstrukci 

objektu tvoří ocelové sloupy a na nich umístěná nosná prostorová příhradová konstrukce 

střešního pláště z duralových trubek. Zastřešení je řešeno pultovou střechou s mírným 

spádem a pálenými taškami (krytina). Obvodová konstrukce v tloušťce 45 cm 

z keramických bloků POROTHERM s oboustrannou omítkou a podlahová konstrukce 

z betonové směsi. Budova obsahuje kupolovité světlíky o rozměrech 1,5 x 1m, plastové 

okna a roletovací dveře. Dispozičním řešením se skládá z vrátnice, místnosti skladníka, 

příručním skladem a velkoskladem.  

Skladovací prostor slouží nejen pro výrobní účely firmy, ale i pro velkoobchodní 

činnost. Zprostředkovává surovinový materiál pro výrobu a poskytuje jej dalším menším 

výrobcům z důvodu výhodné množstevní ceny. Dochází zde k příjmu i výdeji materiálu, 

provozně funguje jako nezávislá jednotka na provozu s vlastní inventurou prováděnou 

lidmi z obchodního oddělení nezávislými na firmě. Nachází se zde především suroviny pro 

výrobu a menší výrobce, obalový materiál, náhradní díly pro stroje, linka na etiketování 

konzerv apod.  
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5 POPIS STÁVAJICÍHO ZABEZPEČENÍ 

Následující kapitola obsahuje popis aktuálního stavu zabezpečení velkoskladu, jeho 

okolí a budou zhodnocena aktiva uvnitř chráněného objektu. V konkrétním případě jsou 

využívány následující prvky fyzické ochrany:  

  MZS 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

 Ostatní zabezpečovací systémy 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

Z MZS jsou zde aplikovány prvky obvodové, plášťové a prostorové ochrany. 

Nenachází se zde žádný prvek plnící funkci předmětové ochrany. 

5.1.1 Prvky obvodové ochrany 

Obvodová ochrana areálu je převážně realizována bezpečnostním oplocením typu 

Axis na podezdívce. Výška oplocení dosahuje 1,8 m a v konkrétním případě se neslučuje 

zcela s hranicí pozemku kvůli situačnímu řešení budov k vlastnictví parcel. Plot je veden 

na jižní straně od velkoskladu podél státní silnice I/35 zabraňující přístup k hlavní budově 

areálu, kde okenní výplně jsou pouze ve výšce 2,5 m a snadno dosažitelné. Na východní 

straně plot zamezuje vstupu k čistírně odpadních vod a v bezprostřední blízkosti 

velkoskladu oplocení obsahuje i vrcholovou zábranu tvořenou ostnatými dráty (tři řady). 

Nutno podotknout, že plášť velkoskladu na severní a západní straně tvoří obvodovou 

ochranu areálu, v případě hlavní budovy jen západní strana. Mezi velkoskladem a hlavní 

budovou se nachází vjezd opatřen bránou a závorou dálkově ovládané s přilehlé vrátnice.  

 

Obrázek 8: Vjezd do areálu [autor] 
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5.1.2 Prvky plášťové ochrany 

Plášťová ochrana MZS se skládá ze stavebních prvků budov, jako jsou zdi, střech, 

stropů a otvorových výplní. Z hlediska konstrukčního řešení velkoskladu se nepředpokládá 

narušení skrze stavební prvky budov kvůli vynaložení značného množství energie na jejich 

překonání. V bezpečnostní praxi představuje velké riziko narušení objektu oknem či 

dveřmi. Z každé strany pláště velkoskladu jsou v přibližné výšce 3,5 m umístěné světlíky o 

rozměrech 1,0 x 1,0 m po třech nebo čtyřech kusech v každé výplni. Zajišťují dostatečné 

osvětlení uvnitř velkoskladu a plocha skla obsahuje drátěné pletivo proti prohození. Na 

jižní straně se nachází vrátnice s plastovým jednoduchým oknem. Východní strana 

velkoskladu má několik dalších okenních výplní s jednoduchým oknem poskytující výhled 

z vrátnice a místnosti skladníků do areálu. Hlavní vstupní dveře jsou otočné jednokřídlové 

s bezpečnostním kováním, zadlabacím zámkem a cylindrovou vložkou. Pro příjem a výdej 

materiálu velkoskladu jsou zde umístěna rolovací průmyslová vrata Spedos s elektrickým 

pohonem na obrázku 9. Průmyslová vrata jsou vyrobena z vodorovných lamel a jsou 

vedena svisle ve vodících lištách a při otevření se navíjejí na hřídel automaticky dovnitř. 

 

 

Obrázek 9: Rolovací průmyslová vrata Spedos [autor] 

5.1.3 Prvky prostorové ochrany 

Ochranu tvoří celkově pět interiérových dveří. Za vstupními dveřmi následuje 

chodba, která spojuje místnost skladníků, vrátnice a skladovacího prostoru pro náhradní 

provozní díly. Tyto dveře jsou jednokřídlové s dřevotřískovou výplní opatřené zadlabacím 

zámkem s cylindrovou vložkou. Stejným způsobem jsou řešeny dveře při přechodu 
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z místnosti skladníků do skladovacího prostoru velkoskladu. Poslední dveře jsou ocelové 

dveře dvoukřídlové s ocelovými zárubněmi, štítky FAB a nachází se mezi skladovacím 

prostorem pro náhradní provozní díly a velkoskladu. 

5.2 Fyzická ostraha    

Fyzická ostraha je realizována vlastním zaměstnancem firmy a neprovádí se zde 

žádná spolupráce se soukromou bezpečnostní agenturou. Mezi hlavní pracovní náplň patří 

provádění kontrolní propustkové činnosti u vjezdu do areálu, která se týká kontroly nejen 

vozidel, ale i osob. U cizích i vlastních vozidel se zapisuje SPZ číslo a zjišťuje se vezený 

materiál. Kontrola osob je vedena, aby nedocházelo k vynášení materiálu z areálu. Fyzická 

ostraha dále provádí bezpečnostní dohled, aby nedocházelo k porušování vnitřních směrnic 

a režimovým opatřením.   

Pracovní činnost fyzické ostrahy není vázaná na pracovní dobu směny. V případě 

opuštění musí být uzamčená vrátnice a brána, závora v poloze zamezující vjezdu i výjezdu 

vozidel. V nočních hodinách je vykonávaná strážní služba obchůzkami a bezpečnostním 

průzkumem. Fyzická ostraha provádí obchůzky v nepravidelných časech a snaží se také 

zjistit, zda jednotlivé provozní části jsou v pořádku bez poškození. V prostoru areálu může 

dojít k úniku čpavku, což představuje nebezpečí pro lidský organismus i při nízkých 

koncentracích. Bezpečnostní průzkum je realizován pomocí kamerového systému, který je 

sveden na monitor s videozáznamem umístěným na vrátnici. Přítomnost fyzické ostrahy je 

nepřetržitá. 

5.3 Režimová ochrana 

Zaměstnanci firmy jsou náležitě seznámeni a proškoleni vnitřními směrnicemi, 

organizačním a pracovním řádem. Každý zaměstnanec příchodem na směnu prochází 

vstupní halou hlavní budovy s vestavěným vestibulem a pokračuje schodištěm do prvního 

patra, kde se nachází kanceláře a komunikace vedoucí do šaten zaměstnanců. Komunikace 

administrativní a výrobní zóny je oddělena dveřmi reagující na systém kontroly vstupů. 

Každý zaměstnanec vlastní přívěskový čip s přidělenými přístupovými právy a používá se 

primárně pro evidenci příchodu a odchodu docházkovým systémem. Ve výrobní zóně se 

zaměstnanci v  oděvu předepsané pracovním řádem rozdělí na pracovníky areálu a výrobní 

části. Zaměstnanci velkoskladu prochází schodištěm v hlavní budově, které ústí do 



25 

 

prostoru areálu. Docházkový systém je pro velkosklad a výrobní část umístěn zvlášť pro 

evidenci přítomnosti na jednotlivých pracovištích. Kontrola osob a vozidel souvisejících 

s pohybem materiálu (suroviny, produkty atd.) se provádí fyzickou ostrahou vrátnice. Jiné 

neznáme osoby a návštěvy jsou zaznamenávány pracovníky vestibulu ve vstupní hale 

hlavní budovy. Suroviny pro výrobu a produkty se kontroluji také etiketováním a váhovým 

systémem. 

 

Obrázek 10: Docházkový systém [autor] 

5.4 Ostatní zabezpečovací systémy 

V následující podkapitole je uveden popis kamerového systému. 

5.4.1 Kamerový systém 

V areálu a okolí velkoskladu je celkově instalováno šest kamer. Čtyři otočné PTZ 

kamery zajišťují bezpečnost venkovních prostor areálu. První z nich je umístěna na jižní 

straně hlavní budovy snímající obraz podél státní silnice I/35. Na východní straně stejné 

budovy se nachází kamera snímající nevyužitý prostor areálu a jímku čistírny odpadních 

vod. Další pak na západní straně monitoruje příjezdovou komunikaci a parkoviště. 

Poslední PTZ kamera je připevněna na východní straně velkoskladu kontrolující prostor 

autoparku, údržbářské dílny a vstupy do velkoskladu. Pro soustředěné bodové snímaní jsou 

využity dvě kamery typu AXIS Q1602-E. Jedna z nich monitoruje situaci u vjezdu do 

areálu a druhá je umístěna uvnitř hlavní budovy monitorující vstupní halu. Obrazy z každé 

kamery se zaznamenávají do paměti. Celý systém je sveden na monitor fyzické ostraze, 

odkud lze provádět nastavování kamer podle aktuálních požadavků. 
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Obrázek 11: Monitor se záznamem [autor] 

5.5 Zhodnocení chráněných aktiv 

Na základě zhodnocení aktiv nacházejících se uvnitř velkoskladu vymezíme 

prostředky, které by se měli pro zajištění efektivní ochrany pohybovat v rozmezí 10 – 15% 

ze sumarizované ceny všech aktiv v chráněném prostoru. Podrobnosti o jednotlivých 

aktivech jsou uvedeny v následující tabulce 1. 

Tabulka 1: Aktiva uvnitř velkoskladu [autor] 

 

Druh 

 

Hodnota 
 

Suroviny pro výrobu 5 000 000 Kč 

Náhradní díly pro stroje 850 000 Kč 

Kartónové obaly 200 000 Kč 

Vysokozdvižný vozík 500 000 Kč 

Regály 1 100 000 Kč 

Fóliové balení 350 000 Kč 

Linka pro etiketování konzerv 1 000 000 Kč 

Celková hodnota = 9 000 000 Kč 

 

Z tabulky 3 vyplývá, že 10 – 15% podíl z celkové ceny aktiv se pohybuje v rozmezí 

od 900 000 Kč až po 1 350 000 Kč. 
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6 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA A IDENTIFIKACE RIZIK 

V bezpečnostní praxi se pokládá zabezpečovací systém tak silný jako jeho nejslabší 

článek. Pro efektivnost systému je nutné kombinovat jednotlivé druhy ochrany, přičemž 

nebezpečí překonání pachatelem nelze vyloučit. Pro tyto účely se využívají různé metody 

bezpečnostní analýzy, na jejichž základě identifikujeme rizika. Provedením výpočtu 

použité metody a následným vyhodnocením analýzy zjistíme ta nejzávažnější rizika, proti 

kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost a činit opatření k jejich minimalizaci.  

Po zhodnocení soustavného stavu zabezpečení velkoskladu jsem k provedení 

analýzy rizik vybral dvě metody. K  identifikaci rizik používám Ishikawův diagram (také 

diagram příčin a následků) a určení nejzávažnějších či nepřijatelných rizik pomocí aplikace 

analýzy příčin a následků (FMEA). 

6.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, také podle grafického znázornění „diagram rybí kosti“ byl 

vyvinut Kaoru Ishikawou. Tato technika umožňuje zjistit zásadní faktory a jejich dílčí 

příčiny, které vedou k určitému problému (následku). Postupuje se vymýšlením hlubších 

nápadů, které se následně graficky způsobem znázorňují v diagramu podle relativní 

důležitosti a interakcemi mezi jednotlivými částmi. [28] 

6.1.1 Hlavní a dílčí příčiny 

V konkrétní situaci jsem zvolil následek překonání fyzické ochrany velkoskladu 

s následujícími hlavními příčinami: 

 Selhání režimové ochrany 

 Překonání kamerového systému 

 Zaměstnanci 

 Překonání MZS 

 Selhání fyzické ochrany 

Dále jsou uvedeny dílčí příčiny u jednotlivých hlavních příčin, které vedou 

k následku překonání fyzické ochrany velkoskladu. 
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Selhání režimové ochrany: 

 Ztráta/Zneužití čipu 

 Selhání přístupového systému 

 Nedodržování vnitřních směrnic 

Překonání kamerového systému: 

 Porucha kamer 

 Porucha monitoru 

 Neúplné pokrytí areálu 

 Výpadek el. energie 

Zaměstnanci 

 Krádeže materiálů 

 Skupinová spolupráce  

Selhání fyzické ochrany 

 Nestandartní situace 

 Neuzamčení dveří 

 Nezkušenost 

 Nedbalost 

 Spolupráce s pachatelem 

 Neprovádění nočních obchůzek 

Překonání MZS 

 Absence PZTS 

 Vniknutí střechou 

 Rozbití okna 

 Vypáčení zámku – dveře 

 Vykopnutí – dveře  

 Přelezení oplocení 
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 Přestřihnutí oplocení 

 Proražení oplocení automobilem 

V příloze 1 grafické zobrazení překonání fyzické ochrany velkoskladu Ishikawovým 

diagramem. 

6.2 Analýza příčin a následků 

Analýza příčin a následků, anglickým názvem Failure Mode and effect Analysis 

(dále jen FMEA) je metoda, která je založena na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledků. Identifikuje jednoduché poruchy a slouží ke kontrole systému. Míra rizika 

vyskytnutí se určité příčiny je dána výpočtem uvedeným ve vzorci 1 [28]: 

           Vzorec 1: Míra rizika R [28] 

H*N*PR   

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

Pro stanovení výsledné míry rizika se parametru P, N, H přidělují hodnoty 1 – 5 

podle následujících tabulek 2 až 5. 

Tabulka 2: Výsledná míra rizika R [28] 

R Výsledná míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

100-125 nepřijatelné riziko 
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Tabulka 3: Pravděpodobnost vzniku rizika P [28] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 

4 velmi pravděpodobný vznik 

5 trvalá hrozba 

Tabulka 4: Závažnost následků N [28] 

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

Tabulka 5: Odhalitelnost rizika H [28] 

H Odhalitelnost rizika 

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 neodhalitelné riziko 

 

6.2.1 Aplikace analýzy příčin a následků 

Podle Ishikawova diagramu jsem sestavil tabulku s katalogem jednotlivých rizik, 

které mohou v reálném případě vést k překonání fyzické ochrany velkoskladu. Výsledná 

hodnota míry rizika R je dána součinem hodnot parametrů P, N, H podle vzorce 1. 

Aplikace je znázorněná v tabulce 6.  
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Tabulka 6: Jednotlivá rizika s vypočteným parametrem R [autor] 

Číslo Riziko P N H R 

1. Ztráta/Zneužití čipu 3 4 3 36 

2. Selhání přístupového systému 2 3 2 12 

3. Nedodržování vnitřních směrnic 3 4 3 36 

4. Porucha kamer 2 4 3 24 

5. Porucha monitoru 2 3 3 18 

6. Neúplné pokrytí areálu  5 3 3 45 

7. Výpadek el. energie 2 5 1 10 

8. Krádeže materiálů 4 4 4 64 

9. Skupinová spolupráce 2 5 4 40 

10. Spolupráce s pachatelem  1 5 3 15 

11. Neprovádění nočních obchůzek 2 4 3 24 

12. Nestandartní situace 3 5 2 30 

13. Neuzamčení dveří 1 5 2 10 

14. Nezkušenost 1 5 3 15 

15. Nedbalost 3 3 3 27 

16. Absence PZTS velkoskladu 5 4 3 60 

17. Vniknutí střechou 3 3 3 27 

18. Rozbití okna 4 4 4 64 

19. Vypáčení zámků – dveře 2 3 2 12 

20. Vykopnutí – dveře  2 3 3 18 

21. Přelezení – oplocení 3 2 3 18 

22. Proražení – oplocení 1 3 1 3 

23. Přestřihnutí – oplocení 1 2 3 6 

 

Z tabulky 6 vyplývá, že nežádoucími riziky velkoskladu jsou absence PZTS, průnik 

pomocí rozbití okna, krádeže materiálů zaměstnanci a neúplné pokrytí kamerovým 

systémem. 

6.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Aplikací Paretova principu 80/20 vypočítáme tzv. míru tolerance, která rozděluje 

rizika na přijatelná a nepřijatelná. V prvním kroku seřadíme sestupně jednotlivá rizika 
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podle vypočítané hodnoty R z tabulky 6 a postupně sčítáme podle vzorce 2, čímž získáme 

kumulativní četnost. Podle vzorce 3 se ke každému riziku přiřadí procentuální výsledek, tj. 

relativní kumulativní četnost. [28] 

 

Vzorec 2: Relativní kumulativní četnost [28] 

in...nnnnNi 321

i

1k

k 


 

Ni – kumulativní četnost R 

n1  – ni……hodnoty R 

Vzorec 3: Relativní kumulativní četnost R [28] 

100
N

N
F i
i 

  [%] 

 Fi – relativní kumulativní četnost R v [%] 

 Ni – kumulativní četnost R 

 N – kumulativní četnost R všech rizik 

Tabulka 7: Sestupně seřazená rizika podle míry rizika R [autor] 

Číslo Riziko R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost (%) 

8. Krádeže materiálů 64 64 10,42 

18. Rozbití okna 64 128 20,85 

16. Absence PZTS velkoskladu 60 188 30,62 

6. Neúplné pokrytí areálu 45 233 37,95 

9. Skupinová spolupráce 40 273 44,46 

1. Ztráta/Zneužití čipu 36 309 50,33 

3. Nedodržování vnitřních směrnic 36 345 56,19 

12. Nestandartní situace 30 375 61,07 

15. Nedbalost 27 402 65,47 

17. Vniknutí střechou 27 429 69,87 

4. Porucha kamer 24 453 73,78 
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11. Neprovádění nočních obchůzek 24 477 77,69 

5. Porucha monitoru 18 495 80,62 

20. Vykopnutí – dveře 18 513 83,55 

21. Přelezení – oplocení 18 531 86,48 

10. Spolupráce s pachatelem 15 546 88,93 

14. Nezkušenost 15 561 91,37 

2. Selhání přístupového systému 12 573 93,32 

19. Vypáčení zámků – dveře 12 585 95,28 

7. Výpadek el. energie 10 595 96,91 

13. Neuzamčení dveří 10 605 98,53 

23. Přestřihnutí – oplocení 6 611 99,51 

22. Proražení – oplocení 3 614 100 

 

 Výše uvedená rizika jsou podle tabulky 7 znázorněna v grafu Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou na obrázku 12. 

 

 

Obrázek 12: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 
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Z následujícího obrázku je patrné, že do 80% všech identifikovaných nebezpečí 

patří krádeže materiálů, rozbití okna, absence PZTS, neúplné pokrytí areálu, skupinová 

spolupráce, ztráta/zneužití čipu, nedodržování vnitřních směrnic, zdravotní stav, nedbalost, 

vniknutí střechou, porucha kamer a neprovádění nočních obchůzek. Jedná se o nepřijatelná 

rizika, proti kterým je nutné činit protiopatření popsané v následující kapitole. 
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7 NÁVRH INOVATIVNÍHO ZABEZPEČENÍ VELKOSKLADU 

V následující kapitole budu hodnotit provedená opatření ve stávajícím systému 

zabezpečení proti nepřijatelným rizikům, která byla vyhodnocena. Na základě analýzy 

rizik provedu návrh inovativního řešení zabezpečení s ekonomickým zhodnocením. 

Nejdříve bych chtěl podotknout, že v kapitole 5.5 byla zhodnocena chráněná aktiva 

velkoskladu odhadnuta na částku 9 000 000 Kč. V bezpečnostní praxi se pro zajištění 

efektivní ochrany vymezují prostředky v rozmezí 10 – 15% z celkové hodnoty aktiv, 

v konkrétním případě se tato částka pohybuje v rozmezí 900 000 Kč – 1 350 000 Kč.  

Nepřijatelná rizika spadají do následujících skupin: 

 Režimová ochrana 

 MZS 

 PZTS 

 Ostatní zabezpečovací systémy  

 Fyzická ostraha 

7.1 Režimová ochrana 

Zde uvedu výčet nepřijatelných rizik týkajících se režimové ochrany. 

Krádeže materiálů 

Značným rizikem jsou krádeže materiálů zaměstnanci pracujících ve velkoskladu. 

Provedena opatření v současném zabezpečovacím systému považuji za dostačující. Jak již 

bylo zmíněno v kapitole 5, ve velkoskladu je umístěn individuální docházkový systém pro 

evidenci a kontrolu zaměstnanců pracujících s materiálem. Uvnitř budovy se nachází 

fyzická ostraha, která provádí namátkovým způsobem bezpečnostní dohled. Dále 

kontroluje materiál pomocí kamerového systému. Jedna s kamer se nachází na východní 

straně budovy a monitoruje všechny vstupní dveře do velkoskladu. Tím poskytuje přehled, 

kdo manipuluje s materiálem ve venkovních prostorech areálu od vstupních dveří 

velkoskladu, zda nedochází k nestandartním postupům při nakládání do vozidel nebo 

vynášení materiálů do šaten při skončení směny. Po skončení pracovní doby se 

zaměstnanci vrací schodištěm do provozní části hlavní budovy. Zóna provozní části 

(výroba) a administrativy je oddělena dveřmi s přístupovými právy, kde oprávněním pro 
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výstup disponuje směnový mistr, který zároveň zkontroluje, zda nedochází k vynášení 

materiálů do šaten. Zaměstnanci z šaten před opuštěním objektu procházejí ve vstupní hale 

vestibulem, kde se provede kontrola všech zaměstnanců, zda nedochází ke krádeži 

materiálu.  

Skupinová spolupráce  

Domluva mezi řidiči a několika dalšími zaměstnanci velkoskladu k překonání 

režimové ochrany skupinovou spoluprací je v konkrétním případě značným rizikem. Ve 

stávajícím systému zabezpečení platí přísný zákaz pohybu řidičů v expedičních prostorech. 

Každý řidič má mj. přesně stanoven čas nástupu na směnu. Z důvodu možné domluvy se 

nesmí řidič v areálu pohybovat dříve, než 15 minut před odjezdem. Před expedováním 

materiálu a jeho následným uložením do vozidla se nejdříve vyhotoví podle seznamu 

položek nakládka, která následně projde kontrolní váhou (etikety). Při vjezdu a výjezdu 

z areálu fyzická ostraha provede kontrolní propustkovou činnost, tj. kontrola dodacích listů 

a faktur, vyhotoví zápis přepravujícího řidiče, zkontroluje obsah prostoru vozidla a zapíše 

SPZ. Celá situace je od nakládání do vozidla až po opuštění objektu dobře zaznamenávaná 

kamerovým systémem. Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, otočná kamera PTZ 

umístěna na východní straně velkoskladu zajišťuje přehled pohybu osob v areálu a pomáhá 

odhalovat nestandartní situace. Další kamera typu AXIS Q1602-E bodově snímá prostor 

vjezdu do areálu a kontroluje veškerý pohyb nejen osob, ale i vozidel. Každý odběratel 

před příjmem materiálu provede zpětnou kontrolu, zda váha nakládky uváděná na etiketě 

odpovídá skutečnosti a je v souladu se seznamem položek. Pro rychlé dohledání 

zodpovědné osoby se před každou směnou vyhotoví seznam udávající přehled 

zaměstnanců na jednotlivých stanovištích pracoviště. Provedená opatření v rámci možnosti 

skupinové spolupráce považuji za dostačující.   

Ztráta/zneužití čipu 

 Každému zaměstnanci je udělen čip, který si po skončení směny odnáší z areálu, 

čímž hrozí riziko ztráty. V případě ztráty musí neprodleně o této situaci informovat 

pověřeného asistenta firmy, který zablokuje tento čip. Každý čip obsahuje přístupová práva 

zaměstnance se jménem a příjmením. V případě zneužití lze tedy lehkým způsobem zjistit  
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zodpovědnou osobu pomocí interního systému, který vstupy a výstupy zaznamenává do 

paměti. Zaměstnanci mj. nemají přístupová práva od vstupních dveří hlavní budovy, které 

zamezuji vstupu mimo pracovní dobu. 

Nedodržování vnitřních směrnic 

Nedodržování vnitřních směrnic představuje velmi závažné nebezpečí pro 

zabezpečovací systém a v mnoha případech je těžké jej odhalit. Nelze uplatňovat neustálý 

dozor a kontrolu nad každým zaměstnancem. Je třeba postupovat rozvážně při přijímání 

zaměstnanců, provádět namátkové kontroly směnným mistrem, bezpečnostní dohled 

fyzickou ostrahou a pravidelné přeškolování. Z prostředků technické ochrany může v 

odhalování pomoci již nainstalovaný kamerový systém.  

7.2 Mechanické zábranné systémy 

Zde uvedu návrh inovace MZS týkající se otvorových výplní plášťové ochrany.  

Vniknutí střechou 

Na střeše velkoskladu se nachází osm kupolovitých světlíku o rozměrech 1,5 x 1,0 

m. Zde nenavrhuji žádné opatření z hlediska MZS, protože je zde kladen důraz na osvětlení 

prostoru velkoskladu. Inovativní návrh bude podrobněji popsán v bodu absence PZTS 

velkoskladu. 

Rozbití okna 

Představuje nebezpečí především pro severní stranu velkoskladu.  Zde navrhuji 

aplikaci bezpečnostních fólií SCX. Cena za 1m
2
 je 1137,4 Kč. V konkrétním případě je 

nutné k realizaci opatření 6m
2 

v ceně 6824,4 Kč bez započítání nákladů instalace. 

V nočních hodinách nelze vyloučit možnost napadení objektu více osobami. Okno vrátnice 

velkoskladu není uvnitř areálu firmy a je lehce dosažitelné. Pro zvýšení bezpečnosti 

fyzické ostrahy zde navrhuji mříže s rovnoběžným kotvením v ceně 7 700 Kč. [22] 
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7.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Mezi nepřijatelná rizika spadajících do následující skupiny patří absence PZTS 

velkoskladu, porucha kamer a monitoru. 

Absence PZTS velkoskladu 

Často v zabezpečovacím systému firem je podceňovaná úloha PZTS, která může 

značným způsobem v kombinaci s kamerovým systémem zvýšit pravděpodobnost 

včasného dopadení pachatele. Navrhuji instalaci bezdrátového venkovního detektoru 

pohybu od společnosti JABLOTRON JA-159P s funkcí antimaskingu na střeše objektu 

v instalační výšce 0,8 m doporučené výrobcem. Umožní tím detekovat pohyb 

potenciálního pachatele na střeše a informovat o pokusu vniknutí do velkoskladu střechou. 

Detekční pokrytí je až 12 m, což je dostačující. Detektor obsahuje dva TAMPER kontakty, 

které hlásí pokus o otevření detektoru či jeho utržení z povrchu. Ústřednu volím od stejné 

firmy JA-106KR s vestavěným komunikátorem. Ústředna umožňuje komunikaci se 

dohledovými a poplachovými přijímacími centry (dále jen DPPC) nebo koncovými 

uživateli. Jako bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID použiji typ JA-153E a pro 

akustickou signalizaci sirénu typu JA-150A určenou do vnitřních prostor. Ovládací modul 

s vnitřní sirénou bude umístěn v místnosti fyzické ostrahy. [24,23,25,26]  

Porucha kamer a monitoru 

Minimalizovat riziko poruchy některé z kamer či monitoru lze prováděním revizí 

kamerového systému v pravidelných časových obdobích. V případě poruchy fyzická 

ostraha vzniklou situaci oznámí neprodleně zaměstnavateli nebo přímo pověřené osobě 

s příslušnou kvalifikací, která zodpovídá za technický stav kamerového systému. Jedná se 

o rizika odhalitelná v daném okamžiku vzniku poruchy nebo do několika minut.  

7.4 Ostatní zabezpečovací systémy 

V následující podkapitole bude uveden návrh v rámci ostatních zabezpečovacích 

systémů v souvislosti s neúplným pokrytím areálu kamerovým systémem. 
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Neúplné pokrytí areálu 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, plášť severní a západní strany 

velkoskladu je zároveň perimetrickou ochranou areálu. Otočná kamera PTZ umístěná na 

hlavní budově neposkytuje vzhledem k situačnímu řešení stavby velkoskladu dostatečné 

monitorování areálu kamerovým systémem. Zde navrhuji na západní stranu velkoskladu 

instalovat kameru typu Sony SNC-EP521 / OUTDOOR a venkovního kulovitého krytu 

SNCA-HRX550/EXT v ceně 32 300 Kč. Kamera poskytuje vysoce ostrý obraz s vysokou 

citlivostí při nízkém osvětlení, čímž obrazově zaznamená jakýkoliv pokus vniknutí do 

velkoskladu rozbitím okna ze západně orientované strany velkoskladu. [21] 

7.5 Fyzická ostraha 

Podkapitola se bude zabývat riziky nestandartní situace, nedbalosti a neprováděním 

nočních obchůzek. 

Nestandartní situace 

Zde doporučuji zvážit spolupráci s DPPC. V areálu se mimo pracovní dobu 

pohybuje pouze fyzická ostraha. Může dojít k náhlým neočekávaným situacím, kdy 

fyzická ostraha nezvládne adekvátně zareagovat a uvědomit o vzniklé situaci další osoby. 

Navrhuji podávání hlášení fyzické ostrahy na  DPPC. Nedodržováním postupů upravených 

ve smlouvě (např. nepodávání hlášení ve stanovených časech) vyšle DPPC pověřeného 

zaměstnance, který provede kontrolu areálu. 

Nedbalost 

Je povahová vlastnost člověka, kterou nelze vyloučit. K nedbalosti může dojít při 

únavě, stereotypní práci nebo při nedostatečných zkušenostech a znalostech. Fyzická 

ostraha je však oproti jiným zabezpečovacím systémům rozdílná v tom, že člověk dokáže 

posoudit vzniklou situaci a v mnoha případech adekvátně reagovat. K minimalizaci rizika 

lze pouze doporučit stanovení určitých kritérii při výběru zaměstnanců. 
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Neprovádění nočních obchůzek 

Provádění nočních obchůzek v nepravidelných časech je preventivní opatření, které 

může výrazným způsobem pomoci v odhalování trestné činnosti. Fyzická ostraha 

nepravidelnými obchůzkami mj. kontroluje některé části provozu, jelikož může dojít 

k úniku nebezpečné látky v areálu, která je toxická pro lidský organismus. 

7.6 Ekonomické zhodnocení 

V následující tabulce 8 bude uvedena sumarizovaná cena návrhu inovativního 

zabezpečení velkoskladu.  

 

Tabulka 8: Ekonomické zhodnocení [autor] 

 

Položka 

 

Cena s DPH Množství Celkem 

PZTS 

Ústředna JA-106KR 11 944 Kč 1 ks 11 944 Kč 

Modul s klávesnicí JA-

153E 
2 395 Kč 1 ks 2 395 Kč 

Vnitřní siréna JA-150A 1 307 Kč 1 ks 1 307 Kč 

Detektor JA-159P 5 680 Kč 1 ks 5680 Kč 

MZS 

Bezpečnostní fólie SCX 1 137,4 Kč/m
2
 6 m

2
 6 824,4 Kč 

Mříže na okno 

s rovnoběžným kotvením 
7 700 Kč 1 ks 7 700 Kč 

Ostatní zabezpečovací systémy 

Kamera Sony SNC-EP521 32 300 Kč 1 ks 32 300 Kč 

Celková cena: 68 150,4 Kč 
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8 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit současný stav zabezpečení vybraného 

velkoskladu, identifikovat a analyzovat rizika, které mohou vést k překonání fyzické 

ochrany. Vyhodnocením analýzy se zjistili nepřijatelná rizika, proti kterým byl proveden 

návrh inovace pro jejich minimalizaci.  

 Po zhodnocení současného stavu zabezpečení je zřejmá vysoká úroveň zabezpečení 

v rámci režimové ochrany. Firma vychází z dlouholetých zkušeností a několika incidentů 

se zaměstnanci, kteří se několikrát pokusili o neoprávněné vynášení materiálů z areálu 

nejen jednotlivcem, ale i s provedením skupinové práce. Analýza rizik dále odhalila možné 

nedostatky v plášťové ochraně MZS, kamerovém systému a PZTS. Z hlediska fyzické 

ostrahy lze doplněním prostředků technické ochrany a spolupráci s DPPC zvýšit její 

efektivitu. Je však nutné podotknout, že záleží na ekonomických možnostech a směru 

firmy, jakým způsobem chce provádět politiku bezpečnosti. V případě PZTS doporučuji 

zvážit instalaci nejen v okolí velkoskladu, ale i v dalších částech areálu. Uvedené ceny 

v návrhu jsou pouze orientační. 

 Bakalářská práce je studentskou prací, která může posloužit jako podkladový 

materiál při dalších realizacích bezpečnostních opatření firmy. Tím může výrazně pomoci 

minimalizovat rizika zjištěných v analýze a docílit tím lepší provázanosti jednotlivých 

ochran v komplexním zabezpečovacím systému. 



 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Odborné publikace 

[1] BRABEC, FRANTIŠEK, aj. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1. vydání. Praha: 

Public History, 2001. 400 str. ISBN 80-86445-04-06. 

[2] LUKÁŠ L. a kol. (2011), Bezpečnostní technologie, systémy a management I, 

1.vyd., Verbum, Zlín, 2011, 309 str. ISBN: 978-80-87500-05-7. 

[3] UHLÁŘ, JAN. Technická ochrana objektů: Elektrické zabezpečovací systémy II. 2. 

vyd. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR. 2005. 229 str. ISBN 80-7251-

189-0. 

[4] UHLÁŘ, JAN. Technická ochrana objektů: Mechanické zábranné systémy II. 1. 

vyd. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR. 2004. 179 str. ISBN 80-7251-

172-6. 

 [5] UHLÁŘ, JAN. Technická ochrana objektů: III. díl – Ostatní zabezpečovací 

systémy. 1. vydání. Praha: PA ČR. 2006. 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

Právní předpisy 

[6] Ústavní zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

[7] Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 

[8] Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  

[9] Zákon č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů 

[10] Zákon č.141/1961 Sb., O trestním řízení soudním (trestní řád) 

[11] Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

[12] Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce 

 

 



 

Technické normy 

[13] ČSN EN 1627 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost 

proti vloupání – Požadavky a klasifikace  

[14] ČSN EN 50130-4 ED. 2. Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická 

kompatibilita. Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů 

požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů 

CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci. 

 [15] ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. 

[16] ČSN EN 50131-1 ED. 2. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky 

[17] ČSN EN 50 133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

[18] ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – Sklady 

Internetové zdroje 

[19] ALEX SYSTÉMY: Pevná bezpečnostní mříž na okně. [online]. [cit. 2015-03-02]. 

Dostupné z: http://www.alexsystemy.cz/stranka/mrize-a-bezpec-

systemy/4/.cz/stranka/mrize 

[20]  AZ PLOTOVÉ CENTRUM: Plotový sloupek kruhový 38/1500mm pozinkovaný. 

[online]. [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://www.plotovecentrum.cz/sloupek-

kruhovy-pozink-pletivo-centrum-plotove.html#zalozka-2 

[21] ESCADTRADE. Souprava otočné PTZ IP-kamery SNC-EP521 a venkovního 

kulovitého krytu SNCA-HRX550/EXT [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z: http://www.escadtrade.cz/snc-ep521-outdoor-souprava-ptz-kamery-a-

venkovniho-krytu.html 

[22] EWF. Bezpečnostní fólie SCX [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z: http://www.ewf.cz/cz/nabidka-folii/bezpecnostni-folie/ 

http://www.alexsystemy.cz/stranka/mrize-a-bezpec-systemy/4/.cz/stranka/mrize
http://www.alexsystemy.cz/stranka/mrize-a-bezpec-systemy/4/.cz/stranka/mrize
http://www.plotovecentrum.cz/sloupek-kruhovy-pozink-pletivo-centrum-plotove.html#zalozka-2
http://www.plotovecentrum.cz/sloupek-kruhovy-pozink-pletivo-centrum-plotove.html#zalozka-2
http://www.escadtrade.cz/snc-ep521-outdoor-souprava-ptz-kamery-a-venkovniho-krytu.html
http://www.escadtrade.cz/snc-ep521-outdoor-souprava-ptz-kamery-a-venkovniho-krytu.html
http://www.ewf.cz/cz/nabidka-folii/bezpecnostni-folie/


 

[23]  JABLOTRON.  Bezdrátová siréna vnitřní JA-150A [online]. [cit. 2015-03-27]. 

Dostupné z:http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-

bezdrat/sireny/vnitrni/ja-150a.aspx 

[24] JABLOTRON. Bezdrátový PIR detektor JA-159P [online]. [cit. 2015-03-27]. 

Dostupné z:http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-

bezdrat/detektory/pohybove/ja-159p.aspx 

[25] JABLOTRON.  Bezdrátový přístupový modul JA-153E s klávesnicí a 

RFID [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné z:http://www.jablotron.com/cz/katalog-

produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/klavesnice-a-pristupove-mod/ja-153e.aspx 

[26] JABLOTRON.  Ústředna JA-106KR  s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a 

rádiovým modulem [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z: http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-

bezdrat/ustredny/ja-106kr.aspx 

[27] SEZNAM MAPY: mapy.cz [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: http://www.mapy.cz/zakladni?x=17.8763974&y=49.5281332&z=17&base=opho

to&source=muni&id=105 

[28] ŠČUREK, RADOMÍR. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. [online]. 

[cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 

https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-

cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf 

[29] ŠČUREK, RADOMÍR. Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická 

ochrana na letišti. [online]. [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 

https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-cs/resource/PDF/letiste.pdf 

[30] VÁHALA a spol.: Příběh firmy Váhala. [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: 

http://www.vahala.cz/pribeh-firmy-vahala/t-323/ 

Firemní literatura 

[31] Váhala a spol. Průvodní zpráva - masná výroba: Hustopeče nad Bečvou, 1997.  

 

http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/sireny/vnitrni/ja-150a.aspx
http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/sireny/vnitrni/ja-150a.aspx
http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/detektory/pohybove/ja-159p.aspx
http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/detektory/pohybove/ja-159p.aspx
http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/klavesnice-a-pristupove-mod/ja-153e.aspx
http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/klavesnice-a-pristupove-mod/ja-153e.aspx
http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/ustredny/ja-106kr.aspx
http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/alarmy/ja-100-bezdrat/ustredny/ja-106kr.aspx
http://www.mapy.cz/zakladni?x=17.8763974&y=49.5281332&z=17&base=ophoto&source=muni&id=105
http://www.mapy.cz/zakladni?x=17.8763974&y=49.5281332&z=17&base=ophoto&source=muni&id=105
https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-cs/resource/PDF/letiste.pdf
http://www.vahala.cz/pribeh-firmy-vahala/t-323/


 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Základní rozdělení fyzické ochrany [2] .............................................................. 7 

Obrázek 2: Čtvercové pletivo [20] ....................................................................................... 11 

Obrázek 3: Plot s aplikací podhrabových desek [autor] ...................................................... 12 

Obrázek 4: Bezpečnostní mříž na okně [19] ........................................................................ 13 

Obrázek 5: Blokové schéma základních prvků PZTS [3] .................................................... 14 

Obrázek 6: Satelitní snímek s vyznačeným velkoskladem [27] .......................................... 19 

Obrázek 7: Hlavní budova [autor] ....................................................................................... 20 

Obrázek 8: Vjezd do areálu [autor] ...................................................................................... 22 

Obrázek 9: Rolovací průmyslová vrata Spedos [autor] ....................................................... 23 

Obrázek 10: Docházkový systém [autor] ............................................................................. 25 

Obrázek 11: Monitor se záznamem [autor] ......................................................................... 26 

Obrázek 12: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] .............................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Aktiva uvnitř velkoskladu [autor] ...................................................................... 26 

Tabulka 2: Výsledná míra rizika R [28] .............................................................................. 29 

Tabulka 3: Pravděpodobnost vzniku rizika P [28] ............................................................... 30 

Tabulka 4: Závažnost následků N [28] ................................................................................ 30 

Tabulka 5: Odhalitelnost rizika H [28] ................................................................................ 30 

Tabulka 6: Jednotlivá rizika s vypočteným parametrem R [autor] ...................................... 31 

Tabulka 7: Sestupně seřazená rizika podle míry rizika R [autor] ........................................ 32 

Tabulka 8: Ekonomické zhodnocení [autor] ........................................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM VZORCŮ 

Vzorec 1: Míra rizika R [28] ................................................................................................ 29 

Vzorec 2: Relativní kumulativní četnost [28] ...................................................................... 32 

Vzorec 3: Relativní kumulativní četnost R [28] .................................................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Ishikawův diagram překonání fyzické ostrahy [autor] ........................................ 49 

Příloha 2: Bezpečnostní opatření velkoskladu [autor] ......................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 1: Ishikawův diagram překonání fyzické ostrahy [autor] 

 



 

Příloha 2: Bezpečnostní opatření velkoskladu [autor] 

 


