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Anotace 

CHROBOK, Patrik. Komplexní systém fyzické bezpečnosti skladovacích prostor vybraného 

obchodního domu. [Bakalářská práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2018. 44 stran, 2 strany příloh. 

 Bakalářská práce pojednává o komplexním zabezpečení skladovacích prostor 

vybraného obchodního domu. V úvodu se práce zabývá teoretickým vymezením řešené 

problematiky a charakteristikou jednotlivých dílčích prvků fyzické bezpečnosti. V praktické 

části práce je popsán výše zmíněný objekt a aktuální stav fyzické bezpečnosti. Závěr práce 

je zaměřen na návrh inovativního zabezpečení, které má minimalizovat nejzávažnější rizika 

na základě provedených analýz. Součástí je také finanční kalkulace. 

Klíčová slova: fyzická bezpečnost, analýza rizik, soukromá bezpečnostní služba, 

vnitropodniková kriminalita 

 

Annotation 

CHROBOK, Patrik. A comprehensive physical security system for the storage area of one 

selected department store [Bachelor Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2018, 44 pages, 2 pages of attachments. 

This bachelor thesis deals with the comprehensive physical security system for the 

selected department store. The opening part of this thesis deals with a theoretical delineation 

of the physical security system and tries to describe every part of it. In the practical part, this 

thesis describes the actual status of the security system in connection to the above-mentioned 

department store. The conclusion of this bachelor’s thesis contains an innovative proposal 

to minimize the most serious risks that were identified through analysis. This proposal also 

includes financial calculations. 
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Úvod 

 Když v Paříži v roce 1852 vznikl první obchodní dům, jednalo se bezpochyby o 

průlomový bod v odvětví obchodu. Lidé si mohli vybrat z vystaveného zboží, které bylo 

rozděleno podle jednotlivých kategorií, opatřeno cenovkami s fixními cenami a také měli 

záruku vrácení zboží či peněz. Samozřejmě každý průlomový pokrok je doprovázen 

pozitivy, ale také negativy. Lidé měli nové možnosti, jak nakupovat a život se stal najednou 

mnohem pohodlnější. Nicméně nelze zapomínat na fakt, že ve společnosti žijí také jedinci, 

kteří si buď nákup dovolit nemohou, nebo za zboží jednoduše odmítají zaplatit. Právě 

z tohoto důvodu se začaly nové obchodní domy potýkat s nárůstem kriminality v podobě 

krádeží, vandalismu a vloupání.  

 Tyto sociálně patologické jevy nás obklopují i v dnešním světě a je proto žádoucí se 

proti nim adekvátně chránit. Chránit sebe, ale také svůj majetek je naprosto přirozené, 

nicméně je potřeba tak konat v určitých mezích, které jsou jasně stanoveny zákonem. 

Z tohoto důvodu mnoho společností a firem oslovuje odborníky, aby jim tuto ochranu 

realizovali a zajistili tak bezpečný chod firmy. Úkolem je především znemožnit či znesnadnit 

útočníkovi vstup do objektu.  

 Cílem bakalářské práce je tedy navrhnout komplexní systém fyzické bezpečnosti 

vybraného objektu obchodního domu, jak z hlediska ochrany samotného objektu proti jeho 

narušení, tak z hlediska vnitropodnikové kriminality. Objektem je skladovací prostor 

vybraného obchodního domu. Popis se týká nejen objektu samotného, ale také je potřeba 

přesně popsat a zhodnotit stav fyzické bezpečnosti areálu, kde se objekt nachází. Je nezbytné 

také odhalit a analyzovat kritická místa, která by mohla vést k narušení bezpečnosti a 

stanovit patřičná opatření ve formě návrhu. 

 Základem kvalitního inovativního návrhu je důkladné seznámení se s areálem, 

objektem a také dosavadním zabezpečením u dvou výše zmíněných prvků. Tento krok je 

nezbytný pro posouzení bezpečnostních rizik a následný inovativní návrh. Poté je nutné 

vypracovat analýzy, ze kterých se bude vycházet při tvorbě inovativního návrhu. 

 Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. Začíná úvodem a následuje 

rešerše literatury, kde jsou uvedené publikace, ze kterých bylo čerpáno pro účely a potřebu 
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této bakalářské práce. Následuje teoretická část bakalářské práce, kde je fyzická bezpečnost 

rozdělena na jednotlivé dílčí prvky a také stručně charakterizována, zmíněné jsou zde také 

obchodní domy a jejich uspořádání. V další části práce je popsán areál objektu a také objekt 

samotný. V objektu jsou popsány jednotlivé části objektu, jejich rozdělení a charakteristika 

z hlediska jejich účelu. V další kapitole je provedeno posouzení rizik prostřednictvím 

analytických metod, které slouží k identifikaci rizik, výpočtům rizik a také k jejich následné 

verifikaci. Následuje kapitola, která se týká samotného inovativního návrhu a také jeho 

finančního vyčíslení. Na závěr je provedeno stručné shrnutí a také přínos bakalářské práce 

pro danou problematiku. 
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Rešerše literatury 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. díl Mechanické zábranné systémy II, 1. vyd. 

Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

 Publikace se zabývá přehledem problematiky týkající se především mechanických 

zábranných systémů v oblasti fyzické bezpečnosti. Shrnujícím způsobem uvádí dosavadní 

poznatky. V úvodu publikace je pojednáno o teorii fyzické bezpečnosti, dále pak publikace 

uvádí rozdělení jednotlivých prvků v rámci – perimetrické, plášťové, prostorové 

a předmětové ochrany. Publikace byla využita především pro rozdělení prvků ochrany a 

následnou jejich charakteristiku v úvodu teoretické části práce. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl Elektrické zabezpečovací systémy II, 1. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2005, 229 s. ISBN 80-7251-

189-0. 

 Druhý díl publikace uvádí komplexní soubor informací, které se týkají jednotlivých 

druhů ochrany objektu a také prvků poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

používaných v těchto ochranách. Z této publikace byly čerpány především informace 

týkající se PZTS, které byly využity v kapitole týkající se fyzické bezpečnosti. 

 

LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

 Literatura se z počátku věnuje bezpečnostní analýze a specifikaci bezpečnostních 

hrozeb a rizik, dále následuje návrh a implementace bezpečnostních opatření ve formě 

systémů fyzické bezpečnosti až po zajištění efektivního chodu těchto prvků po celou dobu 

životního cyklu. Z této publikace byly čerpány především informace týkající se jednotlivých 

druhů ochran, které jsou následně v kapitole pojednávající o fyzické bezpečnosti podrobněji 

charakterizovány.  
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BRABEC, František. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 2001, 

ISBN 80-86445-04-6. 

 Publikace je zaměřena především na problematiku bezpečnosti soukromých 

organizací. Fyzická bezpečnost je zde popsána z hlediska obsahové náplně činnosti hlídacích 

služeb, způsobu technického zabezpečení i komplexního řešení ochrany objektů. Poznatky 

a informace z této publikace byly přínosem pro zpracování této práce. Především pak 

informace, tykající se komplexního řešení ochrany objektů.  
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

V rámci teoretické části je zpracován nejprve terminologický rámec, kde jsou 

definovány nejčastěji používané pojmy. Dále je pak nastíněna problematika fyzické 

bezpečnosti z hlediska normativních a právních předpisů.  

1.1 Terminologický rámec 

Bezpečnost 

Pojem bezpečnost lze definovat jako „stav, kdy jsou rizika plynoucí z hrozeb snížena 

na přijatelnou úroveň. Systém bezpečnosti objektu zahrnuje: režimová opatření, fyzickou 

ochranu, technickou ochranu.“ [14] 

Analýza rizik 

Analýzu rizik je možné chápat jako „proces pochopení rizika a stanovení úrovně 

rizika. Analýzou rizik se rozumí také například zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem 

posoudit zranitelnost a možný dopad narušení nebo zničení prvků kritické infrastruktury.“ 

[14] 

Riziko 

Rizikem je „možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou 

považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko také představuje účinek nejistoty 

na dosažení cílů nebo pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími 

následky.“ [14] 

Fyzická bezpečnost 

Fyzickou bezpečnost je možné definovat jako „systém technických a organizačních 

opatření zabraňující neoprávněným činnostem.“ [14] 

Kriminalita  

Kriminalitu lze z právního hlediska definovat jako „souhrn trestných činů spáchaných 

na určitém území za určité období.“ [13] 
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1.2 Právní předpisy a technické normy vztahující se k fyzické bezpečnosti  

Jelikož v České republice neexistuje specifická právní úprava, která by problematiku 

fyzické bezpečnosti definovala komplexně, je nutné vycházet z právních a normativních 

předpisů zaměřujících se na její dílčí části a mít o nich dostatečný přehled. V této části práce 

jsou zmíněny nejdůležitější z nich.  

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

předpisů 

Jedná se o nejdůležitější zákon platící v České republice, který zaručuje každému 

jedinci jeho základní práva, jako jsou například právo na život a ochrana života, politická 

práva a právo svobodného projevu. Vyčleňuje také práva národnostních a etnických menšin. 

Dále zákon definuje svobodu volby povolání a vlastnictví majetku. V neposlední řadě je 

nutno také zmínit potřebnou právní a soudní ochranu, kterou tento zákon každému jedinci 

poskytuje. [17] 

Trestní zákoník 

Trestní zákoník je z pohledu fyzické bezpečnosti stěžejní, jedná se o základní předpis 

trestního práva hmotného. Stanovuje, za jakých okolností a které jednání je trestné a také 

samozřejmě jak za něj bude pachatel potrestán. Pro tuto práci je důležitá především Hlava II 

a III v obecné části tohoto trestního zákoníku, které definují trestní odpovědnost a okolnosti 

vylučující protiprávnost činu.  [20] 

Trestní řád 

Trestní řád především upravuje postup při soudním jednání. Z pohledu fyzické 

bezpečnosti je podstatná zejména část upravující chování, kdy je osoba přistižená při 

trestném činu, a také, jak je možno s touto osobou zacházet.  [18] 

Občanský zákoník 

Občanský zákoník se skládá z pěti částí – obecné části, rodinného práva, absolutních 

majetkových práv, relativních majetkových práv a přechodných, společných a závěrečných 

ustanovení. Pro potřeby zpracování bakalářské práce jsou důležité části tykající se 

absolutních a relativních majetkových práv. [21] 
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Zákoník práce 

Zákoník práce upravuje vztah zaměstnanec – zaměstnavatel. Při ochraně majetku má 

zaměstnavatel právo svůj majetek potřebným způsobem chránit. Ať už kamerovým 

systémem, namátkovou kontrolou nebo prohlídkou jednotlivých osob. Při těchto úkonech je 

zapotřebí dodržet práva zaměstnanců. Tyto poznatky jsou srozumitelně shrnuty právě 

v zákoníku práce. [19] 

Technické normy 

I přesto, že je většina obecně platných norem především doporučujícího charakteru, 

tak jsou pro firmu nebo samotného zákazníka v podstatě nezbytné. Normy umožňují stanovit 

potřebnou jakost výrobku, a tím i zaručit kvalitu poskytovaných služeb. S ohledem na téma 

bakalářské práce se v tomto případě jedná především o následující normy: 

– ČSN EN 50131 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy 

Výše uvedená norma se skládá z několika částí, kdy v první z nich jsou uvedeny 

obecnými požadavky na elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS). Dále 

následuje rozdělení čidel a jejich charakteristika. Další části normy jsou věnovány 

ústřednám a zařízením spojených s nimi. Norma také specifikuje různé druhy 

prostředí, ve kterých může EZS pracovat. Dalším důležitým prvkem této normy je 

také vymezení čtyř stupňů zabezpečení. [3] 

 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace 

Už název normy napovídá, které informace jsou v ní obsaženy. Norma uvádí 

odolnosti různých mechanických zábranných systémů. Tato norma pomocí 

přehledných a jednoduše čitelných pyramid specifikuje 6 tříd bezpečnosti. Tyto třídy 

bezpečnosti mají pomoci lépe určit, které prvky jsou z hlediska odolnosti proti 

vloupání nejvhodnější. Prvky ochrany jsou zde rozebrány z hlediska možných 

znalostí útočníka, je zde také uvedena nutná doba pro jejich překonání. [5] 
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– ČSN EN 60839-11 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – 

Elektronické systémy kontroly vstupu 

Jelikož je bakalářská práce zaměřena také na vnitropodnikovou kriminalitu v daném 

skladovacím prostoru, je nutné využít tuto normu, která se soustředí na elektronické 

systémy kontroly vstupu. V první části normy jsou stanoveny systémové požadavky 

na jednotlivé systémy, druhá část je zaměřena právě na samostatnou aplikaci těchto 

systémů. [5] 

 

– ČSN EN 14383-1 - Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – část 4: Obchodní a administrativní budovy 

Do problematiky prevence vnitropodnikové kriminality spadá také tato norma. Výše 

uvedená norma se skládá ze čtyř částí, přičemž stěžejní je právě část čtvrtá, která se 

zaměřuje na obchodní budovy. Je zde podrobně popsaná problematika boje proti 

vloupání, krádeži a podobných trestních činů. Cílem této normy je především 

zabezpečit objekt během pracovní doby tak, aby nedocházelo ke krádežím ze strany 

samotných zaměstnanců, ale také mimo pracovní dobu, kdy je aktivita v objektu 

značně snížená. [2] 

1.3 Fyzická bezpečnost 

Jelikož finance, a především zisk jsou faktory, díky kterým je podnik schopen 

existovat, je potřeba tyto důležité faktory chránit. Z důvodu silného konkurenčního boje 

dnešní doby a také rostoucí kriminality je potřeba si svá aktiva řádně zabezpečit. Ochrana 

vlastnictví podniku se stává v dnešní době stále významnějším faktorem úspěchu nebo 

neúspěchu daného podniku. [1] 

Fyzickou bezpečnost tvoří systém technických, organizačních a režimových opatření. 

Úkolem těchto opatření je zabránit protiprávnímu jednání vůči majetku (ničení a odcizení 

hmotného a nehmotného majetku, poškození majetku, neoprávněné užívání) a také 

k zajištění bezpečnosti osob. 

 Fyzická bezpečnost se skládá z: 

1. Technická ochrana 

- Mechanické zábranné systémy 
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- Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

2. Fyzická ostraha 

3. Režimová ochrana 

Pro dosažení co nejefektivnější fyzické bezpečnosti s vysokou mírou zabezpečení, je 

potřeba dbát na všechny výše uvedené části fyzické bezpečnosti. Vzájemné propojení všech 

dílčích prvků a skupin je pak považováno za optimální bezpečnost (viz Obrázek 1). 

Důležitým pravidlem fyzické bezpečnosti je to, že celková ochrana je tak silná, jak je silný 

její nejslabší článek. [1] 

 

Obrázek 1: Dílčí prvky tvořící optimální bezpečnost [Autor] 

 

Při zabezpečování objektu je nutné zaměřit se na fyzickou bezpečnost ve všech dílčích 

kategoriích (viz Obrázek 2), kterými jsou: 

- Obvodová (perimetrická) ochrana, 

- Plášťová ochrana, 

- Prostorová ochrana, 

- Předmětová ochrana, 

- Klíčová ochrana. 

Obvodovou ochranu lze rozdělit na vnitřní a vnější. Obvodová nebo také perimetrická 

ochrana se nachází před chráněným objektem a jedná se tak o první z překážek kterou musí 
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útočník překonat. Úkolem je především útočníka zdržet a signalizovat narušení perimetru 

chráněného objektu. 

Úkolem plášťové ochrany je znesnadnění průniku útočníkovi skrze plášť budovy. 

Plášťová ochrana je složena z konstrukčních článků a stavebních prvků. Nedílnou součástí 

plášťové ochrany jsou také výplně otvorů. 

Prostorová ochrana je ve většině případů prostor, nacházející se mezi jednotlivými 

budovami, které jsou v areálu nebo také prostor, který se nachází mezi místnostmi v objektu. 

Prostorová ochrana je realizována poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy 

(dále jen PZTS) nebo také dohledovým video systémem (dále jen VSS).  

Cennosti jako jsou drahé kovy, důležité informace v podobě interních dokumentů nebo 

specifické zboží je zapotřebí také určitým způsobem chránit. Tato ochrana je realizována 

pomocí předmětové ochrany. Typickým příkladem předmětové ochrany je trezor. 

Poslední důležitou složkou je klíčová ochrana. Klíčová ochrana se zaměřuje na 

posílení zabezpečení důležitých míst určeného objektu. Jedná se především o kanceláře, 

haly, schodiště atp. [8] 

 

Obrázek 2: Schéma ochran [Autor] 
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1.3.1 Technická ochrana – mechanické zábranné systémy 

Jak již bylo zmíněno, úroveň a účinnost zabezpečení objektu je shodná s úrovní a 

účinností nejslabšího prvku daného objektu. U žádných jiných oblastí zabezpečení není toto 

pravidlo tak výrazné, jako u mechanických zábranných systémů. Příkladem může být 

zabezpečení oken vysoce odolnými mřížemi, které jsou však zajištěny zámkem s nízkou 

odolností a útočník je schopen jej překonat v časovém rozmezí několika sekund. Dalším 

příkladem může být instalace moderní odolné závory pro kontrolu vjezdu vozidel do objektu, 

jejíž nevhodné umístění umožňuje řidiči tuto závoru objet. Tyto výše zmíněné skutečnosti a 

faktory je potřeba brát v potaz řešíme-li ochranu pomocí mechanických zábranných 

systémů.  

 Mechanické zábranné systémy jsou nejstarším typem ochrany. Patří mezi ně zejména 

ploty, brány, ochranné prvky budov, bezpečnostní dveře a skříňové trezory. Požadavky na 

úroveň jejich odolnosti na základě klasifikace podle bezpečnostní třídy jsou dány normou 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – odolnost proti 

vloupání – Požadavky a klasifikace. [1] 

1.3.2 Technická ochrana – poplachové a zabezpečovací tísňové systémy 

 Jedná se v určitém slova smyslu o relativně nový prvek v systému zabezpečení 

objektu. I přesto, že je historie těchto prvků ochrany oproti mechanickým zábranným 

systémům kratší, jsme svědky výrazného vzestupu tohoto druhu zabezpečení a v dnešní době 

se význam PZTS stává nedílnou součástí technické ochrany. Jedná se o druh ochrany, který 

ideálně doplňuje mechanické zábranné systémy.  

 V České republice se na PZTS vztahuje norma ČSN EN 50131-1 ed.2 Poplachové 

systémy – Poplachové a zabezpečovací a tísňové systémy – část 1: Systémové 

požadavky [3].   

 Hlavní funkcí PZTS je schopnost bleskové reakce na změnu nebo narušení, které je 

způsobené pachatelem při pokusu o překonání perimetrické, popřípadě plášťové ochrany. 

Při tomto narušení PZTS dálkově nebo akusticky vyšle signál do místa narušení. 

Samozřejmostí je také signalizace narušení ochrany do příslušného zařízení střežící ochranu 

daného objektu. [16] 
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 PZTS systém se skládá z prvků, které jsou ve výsledku nazývané zabezpečovací 

řetězec (viz Obrázek 3). 

 

 

Obrázek 3: PZTS – zabezpečovací řetězec [16] 

 

a) Čidlo (Detektor) – prvek PZTS reagující bezprostředně na dané fyzikální jevy. Tyto jevy 

ve většině případů souvisí s narušením střeženého objektu nebo s neoprávněnou manipulací 

se střeženým předmětem.  

b) Ústředna – jedná se o zařízení zpracovávající informace, které jsou vysílané z čidel. 

Podle daných požadavků poté tyto informace realizuje. Dále také umožňuje ovládání PZTS 

a zabezpečuje dobíjení celého sytému. 

c) Přenosové prostředky – zajišťují přenos informací z ústředny do míst signalizace. Lze 

také posílat povely opačným směrem. 

d) Signalizační zařízení – prvek, který zajišťuje převod informací na vhodný a určený signál 

(vyhlášení poplachu nebo výstrahy). 

e) Doplňková zařízení – umožňují realizaci některých speciálních funkcí nebo také 

zjednodušují ovládání systému. [16] 

1.3.3 Fyzická ostraha 

 V rámci fyzické ostrahy je nutné zmínit soukromé bezpečnostní služby. Soukromé 

bezpečnostní služby jsou firmami v dnešní době hojně využívané, a to především z důvodu 

rostoucích případů majetkové kriminality v této sféře. Nejvyhledávanějším druhem služby 

je pak fyzická ochrana majetku a osob neboli hlídací služba.  
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 Hlídací služba může být realizována pomocí již zmíněné komerční soukromé 

bezpečnostní služby. Zde dostávají prostor agentury, firmy a podniky komerční bezpečnosti 

zabývající se touto činností v rámci podnikání. Další možností je realizace pomocí vlastních 

kmenových zaměstnanců, institucí nebo specializovaných pracovišť, která jsou k těmto 

úkonům řádně proškolena. 

 Počáteční investice do fyzické ostrahy je relativně nízká, nákladné jsou však mzdové 

výdaje. Z tohoto pohledu se jedná o nejnákladnější dílčí prvek v oblasti fyzické bezpečnosti. 

Dále je pak nutno zdůraznit, že zabezpečení objektu pouze pomocí fyzické ostrahy je ve 

většině případů nedostačující a doporučuje se kombinovat s dalšími typy ochran.  

 Vybrané úkoly hlídacích služeb: 

- Kontrolní propustková činnost 

- Kontrolní činnost  

- Střežení objektů a prostor formou strážní služby 

- Realizace bezpečnostních opatření v objektu 

- Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru 

- Vyrozumění míst poskytující pomoc [1] 

1.3.4 Režimová ochrana 

Režimovou ochranou je myšlen soubor organizačních a administrativních postupů, 

které mají za cíl dosažení harmonického stavu uvnitř daného objektu. Tento pojem 

v podstatě završuje nebo tvoří pomyslnou korunu všech ostatních druhů ochrany. Toto 

tvrzení lze znázornit na příkladu týkajícím se protipožárních směrnic. V případě, že budou 

pro určitý objekt vypracovány účinné protipožární směrnice, ale nebudou dodržovány nebo 

nebudou pracovníkům známé, jsou všechna ostatní opatření zbytečná. Ve zkratce jde o 

sjednocení všech druhů ochrany a také docílení harmonie na pracovišti týkající se především 

pracovníků a jejích přístupu k ochraně majetku v objektu. 

 V praxi je režimová ochrana realizována danými opatřeními, která se týkají 

především: 

- Činností kmenových zaměstnanců uvnitř podniku 

- Pohybu kmenových zaměstnanců 

- Pohybu hostů po objektu 
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- Kontroly dokladů a ověřování informací a správné zacházení s nimi 

Veškeré zásadní předpisy a zásady bývají shrnuty v organizačních dokumentech, 

které jsou speciálně zpracovány pro potřeby daného podniku. Může se jednat především o: 

- Skartační činnost 

- Pracovní řád 

- Spisový plán a registrace 

- Dokument zabývající se informační činností 

Režimovou ochranu je možné dělit také na dvě hlavní kategorie. První z nich je vnější 

ochrana, která se zabývá především dodržováním předpisů, které se týkají vstupu a výstupu 

z daného objektu. Druhou kategorií je režimová ochrana vnitřní. Zde je naopak kladen důraz 

na pravidla, která jsou daná vně objektu. Příkladem může být monitoring pohybu vozidel, 

materiálu a osob uvnitř objektu.  

Klíčový režim je soubor opatření stanovující zacházení s klíči. Stanoví označení klíčů, 

způsob jejich použití, výrobu nových klíčů. Také způsob jejich přidělování a odevzdávání. 

Dále se jedná o výměnu zámků v důležitých částech objektů atp.  

V souvislosti s výše uvedeným se naskytuje otázka, kdo je vlastně zodpovědný za 

zajištění komplexní bezpečnosti uvnitř podniku. Je potřeba si uvědomit, že tato skutečnost 

je dána zákonem nebo je minimálně možné si tuto skutečnost z jednotlivých ustanovení 

potřebných zákonů bezpečně odvodit. Tato odpovědnost připadá na toho, kdo je v čele 

podniku, popřípadě podnik řídí. Povětšině se jedná o jednatele, generálního ředitele nebo 

osobu, která je tímto skutkem speciálně pověřena [1] 

1.4 Fyzická bezpečnost v obchodních domech 

Bezpečnost obchodního domu lze definovat stejně jako bezpečnost kterékoliv jiné 

budovy. Jde především o vhodné využití prostoru, kde se budova nachází, použití vhodného 

stavebního materiálu, ale také tvar dané budovy, aby co nejlépe chránila její obyvatele a 

aktiva podniku. Klíčovými faktory pak jsou rozmístění a umístění dveří, oken. V neposlední 

řadě je možné do této kapitoly zařadit i lidský neformální dohled.  
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Základním požadavkem je, aby byla budova navržena tak, aby ji lidé přijali za vlastní 

a cítili za ni určitou odpovědnost. Jedná se o důležitý aspekt, který výskyt zločinnosti a 

nežádoucího chování může značně zmírnit. V opačném případě mohou tyto nežádoucí 

projevy trvat a společností být přehlíženy. 

 Je-li řeč o obchodních domech a jejich prodejnách, tak je nutná zmínka o jejich 

dispozičním řešení. Tedy dělení na základě prostorově technického řešení a velikosti. 

V České republice se setkáváme se dvěma hlavními kategoriemi, kterými jsou prodejny 

tradiční a specializované. Tradiční prodejny se poté dělí podle velikosti na velmi velké, 

velké, střední a malé. Specializované prodejny pak dělíme na maloobchody, outletové 

prodejny, kde je prodáváno zboží, které již není sezónní, nebo po něm určitým způsobem 

není dostatečná poptávka. Poslední podkategorií specializovaných prodejen jsou pak 

tematicky zaměřené obchody, které jsou specializované na určitý druh zákazníků. Velmi 

velké, velké a střední obchodní domy jsou také typické tím, že mají ke svým prodejnám 

přímo dostupné skladovací prostory, které jsou přímo dostupné z prodejny, nebo se 

nacházejí v areálu obchodního domu. Dále se dostáváme k typickým provozním celkům 

obchodních domů. Pro velmi velká a velká obchodní centra jsou mimo klasické provozní 

celky (prodejní části, sklady, pomocné provozy, technické a sociální zázemí, administrativy) 

typické přidružené restaurace a občerstvení. U středních a malých obchodních domů tyto 

restaurace většinou chybí a nalézají se zde pouze výše uvedené klasické provozní celky. [7] 

 Je potřeba podotknout, že je nutné počítat se zabezpečením během pracovní doby, 

ale také mimo ni. Jsou-li zmiňovány účinné faktory ochrany proti pachatelům, tak by mělo 

být zmíněno riziko být viděn a identifikován. To je také důvod, proč jsou veřejné sledování 

a celková přítomnost osob tak důležité. Uliční mobiliář by měl být navržen tak, aby uličky 

byly široké, prosvětlené a umožňovaly tak sledování. Z podobného důvodu by měly být 

vchody a výjezdy budovy orientovány do veřejného prostranství. Neposledním, velmi 

častým rizikem je oddělení komerčních a soukromých prostor.  

 Míru zabezpečení objektu určuje výše chráněných aktiv dané budovy, nicméně 

nehledě na výši aktiv jsou prvky zabezpečení obchodního domu v mnoha případech 

podobné. Základem je přístupová cesta a vchod, která by měla být zřetelně označená, řádně 

osvětlená a nekrytá okolními objekty.  
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 Co se týče samotného objektu, tak je nutné zmínit okna, výkladní skříně, okenní 

rolety a mříže. K výše uvedeným prvkům se vážou také uzamykací systémy. Jako důrazné 

doporučení se uvádí, že jakékoliv nestřežené nebo nezabezpečené dveře jsou brány jako 

nepřijatelné riziko. Dále je nutné chránit prostory pro příjem a výdej a také nakládací, 

vykládací rampy, kde dochází velmi často k volnému pohybu osob.  

 Hlavním stavebním prvkem bezpečnosti uvnitř obchodních domů a jejich 

skladovacích prostorů bývá sledovací systém VSS. Vhodné rozmístění a umístění 

sledovacích kamer je zde nutností a také jejich pravidelná údržba a kontrola je nedílnou 

součástí. Dalším, již tradičním prvkem je elektrický zabezpečovací systém. Posledním 

zmíněným prvkem je osvětlení. Zde je myšleno jak osvětlení venkovní, tak osvětlení vnitřní, 

tak aby byla kritická a riziková místa co nejvíce prosvětlená. [6] 

 

2 Analýza řešené problematiky 

Tato kapitola je zaměřena na vybraný obchodní řetězec, který si vzhledem 

k systémovému zabezpečení objektu nepřál být zmiňován. Z tohoto důvodu by mohlo být 

spojení v rámci bezpečnosti a konkrétního objektu daného obchodního řetězce 

kontraproduktivní. 

2.1 Bezpečnostní projekt objektu 

V této části je podstatné obecně shrnout potřebné informace k tomu, aby bylo možné 

popsat stávající stav fyzické bezpečnosti vybraného objektu. Těmito informacemi je 

myšleno především umístění objektu, charakteristika a zaměření společnosti vlastnící 

vybraný objekt a také vyčíslení aktiv. 

2.1.1 Umístění objektu a popis jeho okolí 

Objekt se nachází na území České republiky. Ze severní strany je budova obklopena 

přístavnými parkovišti sloužící pro nájezdy k rampám pro nákladní automobilovou dopravu. 

Dále je ze severní strany celý areál ohraničen rušnou dvouproudovou komunikací v obou 

směrech. Na západní straně celého areálu se nachází téměř nevyužívaná plocha určena 

k zemědělství. Jižní část areálu slouží pro příjezd automobilové nákladní dopravy a také ke 
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vstupu pro zaměstnance. Areál je tak obklopen pozemní komunikací 1. třídy. Z této strany 

směrem k objektu následuje parkoviště pro zaměstnance a také parkoviště pro nákladní 

automobilovou dopravu. Na stejné straně se také nachází vstup pro pěší a také vjezd pro 

nákladní automobilovou dopravu (viz Obrázek 4). Z východní strany je areál obklopen 

dalším skladovacím prostorem, patřící téže firmě, který však není předmětem této práce.   

 

 

Obrázek 4: Vrátnice pro nákladní automobilovou dopravu [Autor] 

 

2.1.2 Charakteristika činnosti společnosti a popis skladovacích prostor 

Firma je orientovaná na velkoobchod, disponuje prodejnami nejen v rámci České 

republiky, ale orientuje se také na prodej v jiných zemích Evropské unie. Samozřejmostí 

jsou pak logistická centra patřící firmě, která zajišťují distribuci požadovaného množství 

zboží na konkrétní prodejny, či do konkrétních zemí. 

Předmětem bakalářské práce je zabezpečení skladovacích prostor, které jsou součástí 

jednoho z areálů této firmy. Rozloha celého areálu je 249 789 m2. Samotné skladovací 

prostory zabírají plochu 79 217 m2. Celá pracovní plocha budovy pak zabírá 88 153 m2, kde 

jsou zahrnuty kanceláře vedoucích zaměstnanců, technické místnosti a také bufet. Zastavěno 

je zhruba 35,3 % plochy areálu. Zbylou část plochy tvoří chodníky, cesty, zpevněná 

parkoviště a další stavební prvky. 
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 Celá budova skladovacích prostor je zděné konstrukce s plochou střechou, která 

obsahuje okenní světlíky. Budova je rozdělaná na 2.NP. V 1.NP se nachází samotné 

skladovací prostory a 2. NP slouží především jako pracovní plocha pro vedoucí zaměstnance 

v jejich kancelářích. Celé 1.NP je pak rozděleno na jednotlivé haly, kdy v každé hale probíhá 

uskladnění jiného druhu zboží podle potřeb. Nachází se zde celkem 11 hal a každá hala má 

také přiřazený počet bran po vyskladnění či naskladnění zboží (viz Obrázek 5). 

 

 

Obrázek 5: Rozložení hal v objektu [Autor] 

 

Vstup pro zaměstnance je umístěn v hale číslo 5, která slouží k dobíjení a výměně 

baterií u vysokozdvižných vozíků. Zde si zaměstnanci vyzvedávají vysokozdvižné vozíky, 

popřípadě obyčejné vozíky, kterými se pohybují po pracovišti. Na tomto místě začíná a také 

končí směna každého zaměstnance.  

 Hala číslo 4 je nazývaná jako bloková hala, kde dochází k uskladnění zvláštního typu 

zboží, které není možno uskladnit podle předem daného řádu naskladňování zboží. 

 Hala číslo 3 plní funkci pro příjem, výdej, ale také uskladňování vratných obalů. 

Vratnými obaly jsou myšleny jakékoliv přepravky alkoholu, ale také samotné vratné láhve 

od alkoholu, palety, přepravky od zboží atp. 

 Hala číslo 2 slouží pro uskladnění chlazeného zboží, je tudíž od ostatních hal 

oddělena speciálními dveřmi, které izolují okolní haly od chladu proudícího z haly číslo 2. 

Zaskladnění zboží zde probíhá pomocí regálového systému. 

 V hale číslo 1 se nachází prostory pro uskladnění zeleniny, které jsou opět odděleny 

od ostatních prostor dveřmi, které plní především izolační funkci. Tato hala je specifická 
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tím, že zaskladnění zboží probíhá rozprostřením zboží po celé hale, které je umístěno na 

jednotlivých paletách.  

 Haly 6–11 slouží k uskladnění zboží, které je zařazeno do skupiny potravin. Toto 

zboží zabírá největší část skladovacích prostor vybrané budovy. Uskladnění tohoto zboží 

probíhá na paletách, kdy jsou jednotlivé palety ukládány do regálů (viz Obrázek 6). Regály 

mají ve většině případů 6 pater, kdy nejvyšší patro se nachází ve výšce 12 metrů. Přibližná 

rozloha těchto šesti hal odpovídá pro představu rozloze sedmi fotbalových hřišť.  

 V objektu pracuje v průměru 500 zaměstnanců. Denní průměrný výdej činí okolo 

3500 palet. Denně se vydá v průměru 110 kamionů zboží. Denní příjem činní zhruba 200 

kamionů, což odpovídá zhruba 6000 paletám zboží denně. V halách, které slouží 

k uskladnění potravin, je v průměru 68 tisíc palet.  

 

 

Obrázek 6: Příklad systému zaskladnění palet [Autor] 

 

2.1.3 Seznam a vyčíslení chráněných aktiv 

 Vyčíslení cenové hodnoty jednotlivých vozíků Linde (viz Tabulka 1) bylo provedeno 

na základě dostupných katalogových cen sjednaného dodavatele. Celková hodnota zboží 

uskladněného v objektu byla stanovena na 2 miliardy Kč. Tato informace byla poskytnuta 

vedením firmy.  
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Tabulka 1:  Seznam a vyčíslení chráněných aktiv [Autor] 

 

Seznam a vyčíslení aktiv vybraného objektu 

Položka Účel Cena v Kč Počet ks 
Celkem cena 

v Kč 

Ruční paletový vozík Linde Přeprava palet 7 345 15 110 175 

Elektrický nízkozdvižný 

paletový vozík Linde 
Přeprava palet 54 600 10 546 000 

Elektrický vysokozdvižný 

paletový vozík Linde 
Přeprava palet 149 950 6 899 700 

Retrak Linde 
Uskladnění 

palet 
199 000 12 2 388 000 

Vychystávací vozík Linde 
Vychystávání 

zboží 
139 000 30 4 170 000 

Zboží Uskladnění 
Nelze s přesností 

vyčíslit 

Nelze určit na 

kusy 
2 000 000 000 

Budova Ochrana 300 000 000 1 300 000 000 

Elektronika Administrativa 750 000 
Nelze určit na 

kusy 
750 000 

Celkem 2 308 863 875 

2.1.4 Charakteristika bezpečnostního prostředí (Stávající stav fyzické bezpečnosti) 

V této kapitole práce je popsán stávající stav fyzické bezpečnosti budovy skladovacích 

prostor a také areálu, ve kterém se nachází. Z důvodu přehlednosti je stávající stav 

zabezpečení charakterizován podle následného rozdělení fyzické bezpečnosti: 

- obvodová (perimetrická) ochrana, 

- plášťová ochrana, 

- prostorová ochrana, 

- předmětová ochrana, 

- vnitropodniková kriminalita. 

Závěrem této kapitoly je uveden příklad opatření, které slouží jako prevence proti 

vnitropodnikové kriminalitě. 

Celý perimetr objektu je chráněn drátěným plotem o výšce 4,2 m. Oplocení má 

v dolní části betonové patníky, které slouží jako překážka proti podhrabání. Jako vrcholová 

zábrana jsou v horní části zvoleny dráty, které se rozšiřují do tvaru V a evokují napojení na 

elektrické napětí. V severní straně oplocení se nachází jedna branka, která je uzamčena a 

pojištěna visacím zámkem. Vstup a vjezd do areálu je možný pouze z jednoho směru, kterým 
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je jižní část areálu, kde se nachází vrátnice pro pěší a také vrátnice pro automobilovou a 

nákladní dopravu (viz Obrázek 7).  

 

Obrázek 7: Schéma areálu firmy [Autor] 

 

Vjezd do areálu je umožněn pouze vedoucím zaměstnancům. Pro ostatní zaměstnance 

je vyhrazeno parkoviště před areálem skladu. Ostrahu vrátnice vykonává příslušný 

pracovník SBS, který je řádně proškolen a zná své pravomoci. Před vstupem do areálu jsou 

zaměstnanci povinni předložit ke kontrole vnášené zboží a nechat si jej řádně polepit 

kontrolními nálepkami, které slouží jako prevence proti vnitropodnikové kriminalitě. Poté 

je jim přes otočný turniket pomocí zaměstnanecké čipové karty umožněn vstup do areálu 

skladu. Návštěvy se musí pří příchodu na vrátnici pro pěší řádně zapsat a také ostraze 

vrátnice sdělit důvod návštěvy. Ostraha poté informaci ověří pomocí hovoru na příslušné 

místo, a pokud je vše v pořádku, tak je návštěva vpuštěna do areálu (viz Obrázek 8). 
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Obrázek 8: Vrátnice pro pěší [Autor] 

  

Vrátnice pro automobilovou a nákladní dopravu je střežena v ideálním případě 

čtyřmi pracovníky SBS, kdy dva pracovníci provádí kontrolu při vjezdu a další dva 

kontrolují nákladní automobily při odjezdu z areálu. V kompetenci zaměstnanců SBS je 

evidence státní poznávací značky vozidla, kontrola přiváženého nebo odváženého nákladu. 

Obě vrátnice jsou obsluhovány nepřetržitě.  

 Obvodová ochrana areálu je také v kompetenci pracovníků SBS, kteří mají za úkol 

v daném časovém intervalu provést pochůzku, na které musí pomocí čipu označit všechna 

kontrolní místa a prokázat tak, že obchůzka byla opravdu provedena a nenastaly žádné 

změny v perimetru, které se liší od normálního stavu. 

 Plášť a konstrukci budovy tvoří betonový překlad s plochou střechou, která 

obsahuje světlíky. Má pouze jeden vchod pro zaměstnance, který je přístupný pouze přes 

čipovou kartu. V celém plášti budovy jsou rozmístěny tzv. brány, které slouží pro 

vyskladnění či naskladnění zboží pomocí nákladní automobilové dopravy (viz obrázek 8). 

Bran je v plášti objektu 250. Každá brána je zabezpečena elektronicky, popřípadě 

mechanicky pomocí visacího zámku (viz Obrázek 9). Okna jsou plastová a nachází se jak 

v 1.NP, tak ve 2.NP. Dále se v plášti budovy nachází 15 únikových východu. Jejich použití 

je signalizováno výstražným poplachem a také oznámeno pomocí SMS zprávy určeným 

zaměstnancům. 
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Obrázek 9: Brána pro naskladnění/vyskladnění zboží [Autor] 

 

 Prostorovou ochranu má na starost speciální oddělení, které se stará o kamerový 

systém, kontrolu zaměstnanců v rámci vnitropodnikové kriminality a také dohlíží na prvky 

PZTS v součinnosti s oddělením techniků. Také slouží jako dohled nad SBS. V objektu se 

nachází 200 kamer, které slouží především ke kontrole uliček skladovacích prostor, dále také 

ke kontrole dění na rampách pro nákladní automobilovou dopravu. Dále jsou nedílnou 

součástí pro kontrolu neoprávněného vniku do areálu budovy, ale také celého areálu firmy. 

Jsou tudíž umístěny na plášti budovy, ale také na sloupech umělého osvětlení, kdy chrání 

především perimetr objektu a také parkoviště. Kamery pro kontrolu uliček jsou statické a 

monitorují tak předem určený úsek. Kamery pro ochranu perimetru či kontroly vstupu jsou 

s pohybovým detektorem. Jako doplňující kamery pro kontrolu parkovišť a zpevněných 

ploch v areálu slouží kamery se záběrem 360o. Doba pro uchování záznamu je povolena po 

dobu jednoho měsíce. Záznamy jsou ukládány na servery, které se nachází přímo v objektu 

a do těchto prostor mají přístup pouze určení pracovníci. Dále je prostorová ochrana 

realizovaná za pomocí prvků PZTS, které jsou napojeny na dohledové a poplachové 

přijímací centrum. DPPC je v provozu od minulého roku. Nejvýraznějším prvkem PZTS po 

celé ploše skladovacích hal, ale také kanceláří vedoucích pracovníků jsou Sprinklerové 

hlavice, které chrání celý objekt před možným požárem.  
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 V objektu se nachází jeden trezor, který slouží k uložení důležitých interních 

dokumentů. Dále lze do kapitoly předmětové ochrany zařadit místo, které se nazývá Klec. 

Klec je prostor na skladě, kde jsou uskladněny drahé alkoholové nápoje, tabákové výrobky 

a také cenná elektronika. Předmětová ochrana je zde realizovaná pomocí klece, kdy 

skladovací uličky s těmito výrobky jsou zajištěny pomocí drátěného plotu. Vstup do těchto 

prostor je povolen pouze určeným zaměstnancům, kteří mají klíč od visacího zámku, který 

je na dveřích klece. S takto uloženým zbožím se poté manipuluje pomocí speciálních boxů, 

do kterých se zboží uloží a zajistí ochrannými plombami (viz Obrázek 10). 

 

 

Obrázek 10: Klec [Autor]  

  

Z hlediska vnitropodnikové kriminality jsou uvedena opatření, která slouží jako 

hlavní pilíře v boji proti vnitropodnikové kriminalitě. Prvním z nich je již výše zmíněné 

označování zboží, které zaměstnanci či návštěvy do objektu vnáší. Dalším z opatření je 

náhodná kontrola zaměstnanců na pracovišti pracovníkem oddělení zajišťující bezpečnost 

vně objektu. Třetím neméně podstatným opatřením je pak kontrola zaměstnanců při odchodu 

z areálu a také namátková kontrola. 
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2.1.5 Hodnocení stávajícího stavu zabezpečení (subjektivní pohled) 

Aktuální stav zabezpečení lze hodnotit jako velmi dobrý, avšak lze najít věci, které by 

se daly zabezpečit lépe. Co se plášťové ochrany týče, tak zde lze vytknout zabezpečení 

okenních otvorů, kdy některé z nich se nacházejí relativně nízko vůči zemi a dala by se tudíž 

míra jejich zabezpečení zvýšit pomocí ochranných mříží, které by se na okenní otvory 

nainstalovaly.  

Pracovníci SBS si plní své povinnosti řádně a soustředí se na povinnosti, které jsou 

jim určeny. Snad jen malá výtka k pracovníkům SBS a to ta, že občas trpí dezinformací 

v případě návštěv, kdy jsou nedostatečně informovaní a dochází pak ke zbytečným 

komplikacím. Nicméně SBS ve spolupráci s interním oddělením pro bezpečnost dané firmy 

působí jako výborně pracující celek. 

2.2 Statistika protiprávních činů na vybraném území 

Tabulka 2: Statistika protiprávních činů v Olomouckém kraji [Autor] 

Statistika protiprávních činů typických pro vybraný objekt na daném území 

  Klasifikace činu Počet Objasněnost v % 

1 vraždy – loupežné 0 0 % 

2 usmrcení z nedbalosti 5 5 % 

3 loupež 60 56,70 % 

4 krádeže vloupáním do obchodů 87 31 % 

5 krádeže vloupáním do pokladen a panceř. skříní 4 0 % 

6 krádeže vloupáním do ostatních objektů 555 24,70 % 

7 krádeže věcí z aut 489 7,20 % 

8 krádeže jízdních kol 275 29,50 % 

9 poškozování cizí věci 429 22,80 % 

10 požáry 37 18,90 % 

11 nedovolené ozbrojování 27 77,80 % 

12 krádež 21 90,50 % 

13 porušení předpisů o nálepkách k označ. zboží 1 100 % 

Ze statistiky je patrné, že nejrizikovějším trestným činem je krádež vloupáním do 

ostatních objektů, kam lze zařadit také skladovací prostory. Následují pak krádeže věcí z aut, 

z čehož vyplývá, že je potřebné zaměřit se na efektivní zabezpečení parkovišť u areálu firmy. 

Statistika je zpracována podle údajů dostupných na stránkách Policie České republiky. 
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Statistika protiprávních činů pro vybraný objekt z důvodu režimových opatření dané firmy 

nebyla poskytnuta. Nicméně typickými protiprávními činy pro vybraný objekt jsou: 

- loupež, 

- krádež, 

- poškozování cizí věci, 

- krádeže jízdních kol. 

Většina takto zjištěných protiprávních činů je ze strany firmy řešena okamžitým rozvázáním 

pracovního poměru s dotyčnou osobou. Nejedná-li se o zaměstnance firmy, je vše předáno 

PČR. 

2.3 Analýza bezpečnostních rizik 

Tato část práce pojednává o identifikaci možných rizik pro daný objekt, následuje 

výpočet a posuzování těchto rizik. Závěrem této části jsou pak veškeré získané informace 

verifikovány. Hodnocení a výpočet rizika je nezbytný proces pro stanovení míry přijatelnosti 

daného rizika a také potřebný pro následné řešení těchto nedostatků. 

2.3.1 Ishikawův diagram (identifikace rizik) 

Ishikawův diagram je jednoduchý nástroj pro zjištění pravděpodobné příčiny určitého 

problému, v tomto případě se jedná o narušení bezpečnosti (viz Obrázek 11). V diagramu 

jsou znázorněny všechny možné zdroje vedoucí k danému problému. Přímky vedoucí od 

hlavní vodorovné osy představují kategorie, ve kterých může nastat pochybení. Osy 

navazující na tyto přímky jsou pak jednotlivé možné příčiny. 
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Obrázek 11: Ishikawův diagram [Autor] 

 

2.3.2 Analýza příčin a následků poruch (výpočet rizika) 

Pro výpočet rizika byla zvolena metoda FMEA neboli Failure Mode and Effect 

Analysis. Jedná se o metodu analytickou. Hlavním cílem této metody je identifikovat místa 

možných poruch a vad v systému. [4] Pro účely této práce je metoda využita pro stanovení 

míry jednotlivých rizik identifikovaných prostřednictvím Ishikawova diagramu. Míra rizika 

je vypočtena ze vztahu (1): 

 

𝑹 =  𝑷 𝐱 𝑵 𝐱 𝑯     (1) 

R – výsledná míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

 

Podrobnější rozdělení dílčích kritérií je uvedeno v příloze 3. 
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Pro výpočet rizika a jeho následnou klasifikaci bylo potřebné sestavit tabulku 4. Byla 

použita rizika, která byla identifikována v předchozí kapitole z Ishikawova diagramu. 

 

Tabulka 3: Klasifikace rizik [Autor] 

Číslo Identifikace nebezpečí P N H R Stav rizika 

Havárie 

1 Požár 2 4 2 16 Mírné 

2 Výpadek proudu 3 1 1 3 Bezvýznamné 

3 Výbuch 1 5 1 5 Akceptovatelné 

4 Silné deště 2 1 3 6 Akceptovatelné 

Selhání technické ochrany 

5 Vnik skrze střechu 2 3 4 24 Mírné 

6 Chybějící mříže 5 4 4 80 Nežádoucí 

7 Překonání závor 4 4 2 32 Mírné 

8 Výpadek VSS 5 5 4 100 Nežádoucí 

9 Špatné osvětlení 1 1 3 3 Bezvýznamné 

10 Rozbití oken 3 2 4 24 Mírné 

11 Otevřené dveře 3 1 5 15 Mírné 

Napadení zvenčí 

12 Vloupání 5 4 4 80 Nežádoucí 

13 Krádež 5 5 5 125 Nepřijatelné 

14 Vandalismus 4 3 3 36 Mírné 

15 Výbušnina 1 5 2 10 Akceptovatelné 

16 Poškození zboží 3 1 3 9 Akceptovatelné 

17 Poplašná zpráva 2 3 1 6 Akceptovatelné 

18 Kapsářství 3 2 4 24 Mírné 

Pochybení ostrahy 

19 Únava 4 4 3 48 Mírné 

20 Nedbalost 3 3 5 45 Nežádoucí 

21 Dezinformace 2 4 5 40 Mírné 

22 Vyhodnocení situace 4 4 4 64 Nežádoucí 

Chybná režimová opatření 

23 Spolupráce s pachatelem 2 5 3 30 Mírné 

24 Nerespektování nařízení 2 3 3 18 Mírné 

25 Nedbalost 3 4 5 60 Nežádoucí 

26 Špatná opatření 1 3 4 12 Mírné 

  

Výpočty kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti, které poslouží 

k vytvoření Paretova diagramu a Lorenzovy křivky, jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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Sloupce v Paretově diagramu vyjadřují četnost pro dané kategorie a křivka znázorňuje 

kumulativní četnosti. Pro Lorenzovu křivku, která je značena červeně, bylo použito poměru 

80:20.  

 

Obrázek 12: Paretův diagram a Lorenzova křivka [Autor] 

 

 Z Paretova diagramu vzešlo, že nejvýznamnějšími riziky, která je potřeba při návrhu 

opatření brát v úvahu jsou: krádež, výpadek VSS, vloupání a chybějící mříže. Těmi nejméně 

závažnými riziky pak jsou: špatné osvětlení a výpadek proudu. 

2.3.3 Metoda KARS (verifikace) 

Analýza souvztažnosti je analytickou metodou, která se používá pro nalezení možných 

rizik systému. Jednotlivá rizika již byla nalezena v předchozích dvou metodách, což je také 

prvním krokem této metody. Dalším krokem je posouzení jednotlivých rizik pomocí hodnot 

1 a 0. Hodnotě 1 je přiřazeno ANO, hodnotě 0 je přiřazeno NE. Do tabulky jsou zapsána 

jednotlivá rizika a po řádcích je zjišťováno, zdali dané riziko může vyvolat riziko další. 

Pokud ANO, je zapsána 1, pokud ne, tak je zapsána 0 (viz Tabulka 5). Následně jsou všechny 
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koeficienty pro jednotlivé řádky a sloupce sečteny a vypočítány hodnoty ΣKar a ΣKrb, které 

dále slouží k vypočtení rovnic (2) a (3) [11]: 

𝑲𝒂𝒓   [
𝑲𝒂𝒓

(𝒙–𝟏)
] × 𝟏𝟎𝟎     (2) 

𝑲𝒑𝒓   [
𝑲𝒓𝒃

(𝒙–𝟏)
] × 𝟏𝟎𝟎     (3) 

kde: 

x – celkový počet rizik 

 

Hodnota Kar [%] představuje pro každé jednotlivé riziko souřadnici x. Hodnota Kpr 

potom souřadnici y. Tyto hodnoty jsou vypočteny v příloze č. 2. Tyto souřadnice se poté 

vynesou do grafu souvztažnosti (viz Obrázek 13). Pomocí přímek P(x) a P(y), rovnice (4) a 

(5) je docíleno rozdělení grafu na čtyři kvadranty. Při výpočtu je použit koeficient s [%], 

který určuje spolehlivost systému. Pro účely výpočtů je zvoleno s = 80 %.  

 

𝑷(𝒙) =  𝟏𝟎𝟎 −  [
(𝑲𝒂𝒓𝒎𝒂𝒙 – 𝑲𝒂𝒓𝒎𝒊𝒏)

𝟏𝟎𝟎
] ×  𝒔    (4) 

𝑷(𝒚) =  𝟏𝟎𝟎 −  [
(𝑲𝒑𝒓𝒎𝒂𝒙 – 𝑲𝒑𝒓𝒎𝒊𝒏)

𝟏𝟎𝟎
] ×  𝒔    (5) 

kde: 

Karmin, Kprmin – nejnižší hodnota koeficientů Kar a Kpr 

Karmax, Kprmax – nejvyšší hodnota koeficientů Kar a Kpr 
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Tabulka 4: Tabulka hodnocení rizik [Autor] 
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Obrázek 13: Graf metody souvztažnosti [Autor] 

 

 

 Výstupem metody KARS je jedno primární riziko v prvním kvadrantu a tím je možná 

spolupráce s pachatelem. Dále 15 sekundárních rizik nacházejících se ve druhém a třetím 

kvadrantu, kterými jsou rizika číslo 16, 15, 14, 13, 19, 10, 8, 12, 11, 7, 2, 24, 1, 25 a 18. 

V posledním, čtvrtém kvadrantu je 10 terciálních rizik, kterými jsou rizika číslo 17, 9, 22, 3, 

21, 26, 5, 4, 6 a 20. Jednotlivá rizika jsou popsána v tabulce 5. 

2.4 Dílčí závěr 

K identifikaci nejzávažnějších rizik, která mohou narušit bezpečnost objektu, bylo 

použito Ishikawova diagramu. Dále byla rizika podrobena analýze za užití metody FMEA, 

která odhalila ta nejzávažnější z nich, kterými jsou: 

- Krádež 

- Výpadek VSS 

- Chybějící mříže na oknech 

- Vloupání 

- Možná spolupráce s pachatelem 
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Získané informace byly poté zobrazeny pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky, kdy se výše uvedená rizika ukázala skutečně jako ta nejvíce závažná, která mohou 

potencionálně narušit bezpečnost vybraného objektu. Poslední metoda, tedy metoda 

souvztažnosti odhalila 1 primární riziko v I. kvadrantu, kterým je možná spolupráce 

s pachatelem. Dále 15 sekundárních rizik nacházejících se v kvadrantech II a III. A nakonec 

10 terciálních rizik ve IV. kvadrantu. V další kapitole budou navržená možná řešení těchto 

rizik, popřípadě budou zmíněny postupy k jejich minimalizaci.  
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3 Návrh inovativního řešení komplexního zabezpečení objektu 

V úvodu této kapitoly je vysvětlen princip ALARA, následně vytvořen samotný návrh 

zabezpečení dle rizik, která byla v předchozí kapitole identifikována Na závěr kapitoly je 

provedeno finanční vyčíslení všech navržených prvků včetně jejich komparace s principem 

ALARA. 

3.1 Princip ALARA 

Princip ALARA říká, že vynaložené finanční prostředky k inovaci zabezpečení 

daného objektu by se měly pohybovat v rozmezí maximálně 10 % a 15 % celkové výše aktiv 

daného objektu. V tomto případě činí výše aktiv zhruba 2,3 miliardy Kč. 15 % z této částky 

pak činí zhruba 350 miliónů, což je částka, kterou je maximálně možné investovat do 

inovace stávajícího zabezpečení. 

3.2 Návrh inovativního zabezpečení 

V této kapitole jsou navržena řešení, která vychází z nejzávažnějších rizik, která 

vyvstala z výsledků analýz v předchozí kapitole. Významnou roli v navrhování těchto řešení 

hraje samozřejmě finanční částka, kterou je možné investovat.  

Možná spolupráce s pachatelem 

 Vrátnice je místem, kde celá bezpečnost začíná a také končí. Je tedy žádoucí, aby 

zaměstnanci pracující na tomto místě přistupovali ke své práci zodpovědně a nejlépe, jak jen 

mohou. Na druhou stranu, jak je všeobecně známo, tak práce ostrahy není nejlépe finančně 

ohodnocená pozice a tomu také v mnoha případech odpovídá přístup zaměstnanců, kteří toto 

povolání vykonávají. V tomto případě je možné navrhnout důkladné proškolení 

zaměstnanců tak, aby splňovali požadavky pro konkrétní objekt. Školení by mělo být 

provedeno bezpečnostním oddělením daného objektu, aby byly jasně vymezeny požadavky 

v rámci ostrahy objektu. Dalším možným řešením je motivace v podobě bonusové finanční 

odměny za dopadení či upozornění na případného pachatele. Další možností jsou pak 

případné sankce za nedodržení pracovních postupů. Hlavním rizikem jsou návštěvy, kdy je 

od zaměstnanců SBS, kteří obsluhují vrátnici, aby důkladně zjistili a zapsali totožnost 
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jedince, který se do objektu chystá. Dále pak informovali zaměstnance, za kterým se 

návštěva chystá, a popřípadě informovali osobu, která má na starosti doprovod návštěv. 

Okenní mříže 

 Dalším bezpečnostním rizikem jsou chybějící okenní mříže na okenních otvorech, 

které se nachází v přízemí a mohlo by tak dojít ke snadnému poškození oken a následnému 

vniknutí do objektu. Takto nezabezpečených oken se nachází na plášti objektu 24. Bylo by 

tudíž vhodné instalovat okenní mříže, které jsou pevně ukotveny k plášti budovy (viz 

Obrázek 14). Vzhledem k počtu rizikových oken je doporučeno instalovat 24 okenních 

mříží, se vzorem čtyřhranu. Mříže by měly být instalovány napevno. Cena za jeden kus 

okenní mříže je 25 000 Kč. Při počtu 24 kusů je konečná cena 600 000 Kč. 

 

Obrázek 14: Okenní mříže [9] 

 

Krádež, Vloupání 

 Tato dvě rizika mají podobný charakter, jsou tedy uvedena společně. Je-li řeč o 

krádeži, která je spáchána pachatelem zvenčí, tudíž návštěvou, tak je zde jednoduché 

doporučení, aby byly návštěvy vyzvedávány na vrátnici a to osobou, která je k tomuto úkolu 

určena a také aby byly doprovázeny po celou dobu jejich pohybu po objektu až do jeho 

opuštění opět přes vrátnici. Pokud se jedná o krádež spáchanou v noci, tak je nutné spoléhat 
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na důkladnost SBS služby, která má povinnost kontrolovat prostory areálu v určených 

časových intervalech. Návrh na zlepšení práce SBS je již zmíněn v úvodu této části práce.  

 Třetí variantou je krádež vlastními zaměstnanci. Zde je z hlediska bezpečnosti těmto 

možným krádežím zamezit, a to ideálně prostřednictvím namátkových kontrol zaměstnanců 

a dbáním na striktní dodržování režimových opatření týkajících se omezení přístupu do 

určitých částí objektu osobám, které nemají patřičné oprávnění. Dále také režimových 

opatření týkajících se nakládání se zbožím (uskladňování, vyskladňování, přeprava). 

Koncovým prvkem těchto opatření je pak opět důsledná kontrola při odchodu na vrátnici.  

 Jelikož typickými krádežemi v areálu firmy jsou krádeže kol, je proto navrženo také 

lepší zabezpečení stojanů pro odkládání kol, které jsou v podstatě nechráněné Jedná se o 

plechový přístřešek, který je z čelní strany plně otevřený. Zde by bylo vhodné umístit dvě 

statické kamery, do každého rohu přístřešku jednu. Doporučeny jsou kamery firmy AXIS, 

model AXIS M1124-E. Cena za jeden kus je 9 614 Kč.  

Výpadek VSS 

 VSS je hlavním stavebním prvkem celé fyzické bezpečnosti. Je tedy žádoucí zajistit, 

aby nedošlo k výpadku a celý dohledový video systém byl stále funkční a stabilní. Z tohoto 

důvodu je navrženo použití záložních zdrojů FSP/Fortron UPS EP 2000VA/1200 W. Každý 

zdroj je schopný pojmout až tři kamery. Pro účely co nejefektivnějšího zabezpečení je 

doporučeno zakoupení 30 zdrojů. Cena jednoho zdroje je 4 999Kč. 

3.3 Finanční vyčíslení 

 Pro školení zaměstnanců SBS byla stanovena cena za jedno školení včetně všech 

dodatečných nákladů na hodnotu 10 000 Kč. U finanční motivace se počítá s tím, že 

aktivních zaměstnanců SBS je v areálu 6 a každému z nich by byla vyplacena za jeden měsíc. 

(viz Tabulka 6).  

 

 

 

 

http://www.kamery-axis.cz/venkovni-staticke-ip-kamery-axis/axis-m1124-e/


 Komplexní systém fyzické bezpečnosti skladovacích prostor vybraného obchodního domu Patrik Chrobok 
 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 37 

 

Tabulka 5: Finanční vyčíslení návrhu [Autor] 

 

Vyčíslení inovace zabezpečení 

Druh Počet Cena za jednotku v Kč Celkem cena v Kč 

Školení zaměstnanců SBS 1 10 000 10 000 

Záložní zdroj UPS 30 4 999 149 970 

Kamera Axis 2 9 614 19 228 

Finanční motivace pro SBS za 1 měsíc 6 5 000 30 000 

Okenní mříže 24 25 000 600 000 

Celkem 809 198 

3.4 Zhodnocení návrhu 

V rámci návrhu inovativního zabezpečení bylo postupováno na základě výsledků 

posouzení jednotlivých rizik, u kterých byla navržena opatření k jejich minimalizaci. U 

rizika spolupráce s pachatelem se jedná především o důsledné dodržování režimových 

opatření, kde je těžké stanovit, jakkoliv možnou částku pro jejich optimální nastavení. Celý 

návrh je v souladu s principem ALARA, kdy bylo možno použít zhruba 350 miliónů Kč (15 

%) z celkové výše aktiv. Cenový návrh inovativního zabezpečení je stanoven na 809 198 

Kč, což netvoří ani 1 % celkové výše aktiv.  
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Závěr  

 Cílem této práce bylo identifikovat možná rizika na základě aktuálního stavu 

zabezpečení skladovacích prostor vybraného obchodního domu. Prostřednictvím 

analytických metod následně posoudit jednotlivá rizika a na základě jejich výsledků zjistit 

aktuální nedostatky ve fyzické bezpečnosti vybraného objektu a poté navrhnout inovativní 

návrh fyzické bezpečnosti, který bude minimalizovat nalezená rizika. 

 V úvodních kapitolách byla nastíněna v rámci teorie problematika fyzické 

bezpečnosti. Fyzická bezpečnost byla rozdělena na jednotlivé prvky, které pak byly 

jednotlivě charakterizovány. V závěru teoretické části byla problematika vztažena na 

obchodní domy a jejich dispoziční rozdělení. 

 Poté následovala praktická část bakalářské práce, která započala druhou kapitolu. 

V této kapitole byl popsán areál, ve kterém se objekt nachází a také samotný objekt 

z technického hlediska. Dále byl popsán aktuální stav fyzické bezpečnosti vybraných 

skladovacích prostor. V závěru kapitoly byl následně uveden subjektivní názor na stávající 

stav zabezpečení. Další kapitola byla věnována statistikám. Byla provedena statistika 

protiprávních činů na vybraném území týkajících se především obchodních domů a jejich 

skladovacích prostor. Dále pak statistika protiprávních činů daného objektu. V další části 

práce byly vypracovány analýzy, které posloužili k identifikaci, výpočtům a verifikaci rizik. 

Pro identifikaci rizik byl využit Ishikawův diagram, který odhalil nejpravděpodobnější 

rizika, která by mohla nastat. Identifikovaná rizika byla následně podrobena analýze a 

zhodnocení prostřednictvím metody FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) a metody 

souvztažnosti. Metoda FMEA poukázala na to, že značným rizikem může být krádež, 

výpadek VSS a také vloupání. Metodou souvztažnosti bylo odhaleno jako nejzávažnější 

riziko možná spolupráce s pachatelem. Na základě těchto výsledků se také postupovalo při 

tvorbě inovativního návrhu zabezpečení skladovacích prostor, který je detailněji popsán 

v kapitole číslo 3. Jako opatření proti spolupráci s pachatelem bylo navrženo patřičné 

proškolení zaměstnanců SBS obsluhující vrátnici. Dále instalace okenních mříží na riziková 

okna. Aby se zamezilo krádežím kol, tak byla navržena instalace kamer do přístřešku pro 

odkládání kol. Při navrhování bylo vždy zmíněno, jak nejlépe dané riziko minimalizovat a 

také jeho finanční vyčíslení. Opatření byla navržena v souladu s principem ALARA.  
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