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ANOTACE 

KÁŇA, David. Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany firmy zabývající 

se logistikou. Bakalářská práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, Katedra bezpečnostních sluţeb, 2014, Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu zabezpečení objektu, kde je 

dislokována firma zabývající se logistikou a návrhu inovativního zabezpečení.V prvních 

kapitolách jsou popsány základní právní předpisy a technické normy týkající se 

problematiky ochrany objektů. Teoretická část je věnována popisu základních druhů 

ochrany majetku. Hlavní část bakalářské práce je zaměřena na popis areálu společnosti, 

současného stavu zabezpečení a jeho následného analyzování. Z provedených analýz jsou 

stanovena moţná ohroţení společnosti a na jejich základě je v závěru práce navrţen 

inovativní návrh fyzické ochrany a jeho cenová kalkulace.  

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, analýza rizik, zabezpečení 

 

ANNOTATION 

KÁŇA, David. Analysis of the technical security physical protection companies 

dealing with logistics. Bachelor thesis: Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of the Safety Engineering, Department of the Security Services, 2014, Thesis 

supervizor Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 

The bachelor thesis is focused on the evaluation of the current state security building, 

which is stationed a company dealing with logistics and design an innovative way of 

security. First chapters describes the basic legislation and technical standards relating to 

the issue of property protection. The theoretical part are described the basic types of 

physical protection. The main part of the bachelor thesis is focuses on the description of 

the company's premises, the current security status and his subsequent analysis. From the 

performed analyzes are set out potential threats to company and on their basis is suggested  

inovative proposal of physical protection and price calculations. 
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Seznam zkratek 

 

ALARA - As Low As Reasonably Acievable (tak nízké, jak je rozumně dosaţitelné)  

CCTV - Uzavřené kamerové okruhy  

ČR - Česká republika  

EZS - Elektrické zabezpečovací systémy 

EPS  - Elektrická poţární signalizace 

FMEA - Failure Mode and Effect analysis, Analýza příčin a následků  

PIR - Pasivní infračervená čidla 

SBS - Soukromá bezpečnostní sluţba
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1 Úvod 

Právo vlastnit majetek je zakotveno v Listině základních práv a svobod a má jej 

kaţdý občan České republiky. Proto, aby nám majetek zůstal a nebyl znehodnocen, si jej 

bohuţel musíme čím dál víc chránit. Tento problém způsobuje rostoucí počet trestných 

činů, které jsou zapříčiněny zvyšující se nezaměstnaností a ekonomickou situací občanů. S 

rostoucí vynalézavostí zlodějů se nutně musí vyvíjet a zlepšovat i míra zabezpečení 

objektu. Uvaţování zlodějů však můţeme pouze odhadnout, nikdy ne přesně určit. Z 

tohoto důvodu je pro nás zabezpečení objektu tak důleţité a pro jeho ochranu bychom měli 

udělat maximum. 

Z historického hlediska se ochrana majetku praktikovala uţ od nepaměti. V 

počátcích plnily ochrannou funkci vodní příkopy, padací mosty apod. Současná doba 

nahrává technickým pokrokům, a tak se dnes ruku v ruce s vývojem společnosti dosáhlo 

obrovského technického pokroku v zabezpečovacích prvcích. Díky tomu můţeme vyuţívat 

značného mnoţství mechanických zábranných systémů a zabezpečovacích poplachových a 

tísňových systémů. Ţádný systém však není nepřekonatelný a často rozhoduje finanční 

stránka, od které se míra zabezpečení odvíjí. Investovat značnou část peněz do zabezpečení 

majetku, či zvolit úspornější variantu? Odpovědět na tuto otázku si musí nakonec kaţdý 

majitel sám. 

Cílem mé bakalářské práce je zvýšit míru zabezpečení objektu společnosti 

zabývající se logistikou a vytipovat slabé články jejich zabezpečení. Navrhnou nové řešení, 

jeho technickou realizaci a ekonomickou náročnost včetně odůvodnění návrhu změn a 

doporučení. 

První kapitoly této práce jsou věnovány právnímu posouzení ochrany objektu. 

Jsou zde uvedeny právní předpisy a normy. Teoretická část je věnována popisu základních 

druhů ochrany majetku. Hlavní část bakalářské práce je zaměřena na popis areálu 

společnosti, současného stavu zabezpečení a jeho následného analyzování. Z provedených 

analýz jsou stanovena moţná ohroţení společnosti a na jejich základě je v posledních 

kapitolách práce navrţeno inovativní zabezpečení fyzické ochrany a jeho cenová 

kalkulace. 
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2 Právní předpisy v oblasti ochrany osob a majetku 

V České republice neexistuje právní předpis, který by komplexně řešil 

problematiku ochrany objektu. Proto musíme vycházet z několika právních norem řešících, 

třebaţe jen okrajově, tento problém.  

2.1 Ústava České republiky  

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

radou dne 16. prosince 1992, tvoří s Listinou základních práv a svobod nejvyšší právní 

předpisy České republiky. Jedná se o soubor právních předpisů deklarujících základní 

práva občanů České republiky a vymezující demokratické principy České republiky jako 

jednotného, svrchovaného a demokratického státu. Je tvořena z úvodní Preambule, coţ je 

úvodní prohlášení, a VIII hlav. Preambule začíná slovy: „ My, občané České republiky…“ 

a jsou v ní dány základní zásady fungování státu, jeho vymezení a základní definice práv a 

povinností občanů České republiky. [6] 

2.2 Listina základních práv a svobod  

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, vyhlášena Českou 

národní radou dne 16. prosince 1992, je součástí Ústavního pořádku České republiky. 

Listina základních práv a svobod je dokument, který tvoří Preambule a VI hlav, vyjadřující 

vztah mezi státem a občanem. Říká, ţe omezit práva a svobody občana lze pouze na 

základě zákona. V Listině základních práv a svobod je především deklarováno právo na 

ţivot a jeho ochranu uţ před narozením. Trest smrti podle Listiny základních práv a 

svobod není přípustný. Dále je v dokumentu zakotveno právo na nedotknutelnost člověka, 

jeho obydlí a soukromí a právo na svobodu. [7] 

2.3 Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších přepisů, je zákon vymezující pojem 

trestný čin a popisuje podmínky trestní odpovědnosti za účelem chránit ústavní zřízení ČR, 

zájmy společnosti a práva fyzických a právnických osob. Udává, jaké lze za spáchání 

trestného činu uloţit sankce či tresty.  V oblasti ochrany osob a majetku jsou podstatné 
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okolnosti vylučující protiprávnost, tedy taková jednání, jeţ by byla za jiných okolností 

chápána jako trestný čin. Mezi okolnosti vylučující protiprávnost řádíme §28 krajní nouze, 

§29 nutnou obranu, §30 svolení poškozeného, §31 přípustné riziko a §32 oprávnění použití 

zbraně. [11] 

2.4 Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, 

je právním předpisem upravujícím činnosti a postupy orgánů činných v trestním řízení při 

zjišťování trestných činů a vymezujícím činnosti a postupy pachatelů trestných činů a 

jejich potrestání. Důleţitý v oblasti ochrany osob a majetku je § 76 odst. 2 zadrţení osoby 

podezřelé, který uvádí, ţe kterýkoliv občan můţe omezit osobní svobodu osoby přistiţené 

při páchání trestného činu, pokud je to nezbytně nutné k zajištění její totoţnosti, důkazu, 

nebo k zamezení útěku. Zadrţenou osobu pak musí neprodleně předat státnímu zástupci, 

orgánu policie, příslušníku ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li tak učinit 

okamţitě, musí se omezení osobní svobody bez odkladu oznámit některému z uvedených 

orgánů. [9] 

2.5 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je právním předpisem 

zabraňujícím zneuţívání a neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Zákon stanovuje, 

kdo je oprávněný ověřovat osobní údaje a jak s nimi nakládat, aby nebyly zneuţity. 

 Zpracovatel a správce jsou ze zákona povinni (§13) přijmout taková opatření, aby 

nemohlo dojít k nahodilému, nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich 

ztrátě, změně, nebo zničení. Dále k jejich neoprávněnému přenosu a zpracování, nebo k 

jinému zneuţití osobních údajů. [8] 

2.6 Zákoník práce 

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

pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákoník upravuje 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci a specifikuje práva a povinnosti zaměstnavatelů. 



 4 

Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření k prevenci moţných rizik, vyhledávat rizika 

včetně jejich zdrojů a vytvářet podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [10] 

2.7 Technické normy v oblasti ochrany osob a majetku 

U návrhu fyzické ochrany objektu se doporučuje vycházet z technických norem 

zabývajících se touto problematikou. Normy udávají důleţité parametry výrobků, nejsou 

však obecně závazné. Pro zabezpečení objektu, kterým se zabývám, jsem vybral tyto 

normy:  

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. Část 1: Všeobecné poţadavky: 1999, Změna Z1: 2000. Tato evropská norma 

je specifikací pro elektrické zabezpečovací systémy. Popisuje čtyři stupně zabezpečení a 

čtyři třídy vlivu prostředí, dále popisuje sestavování zabezpečovacích systémů. Norma je 

určena jako vodítko pro pojišťovací společnosti, dodavatele elektrických zabezpečovacích 

systémů, uţivatele a policii při stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany pro 

konkrétní objekty. Poţadavky pro návrh, projekci, instalaci a provoz údrţby řeší změna 

Z1: 2000.  

ČSN EN 50131-2-2 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

ČSN EN 50131-2-6 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: pokyny pro aplikaci: 2000. Tato evropská norma 

zahrnuje návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údrţbu systémů kontroly vstupů.  

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití v 

bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci: 1999. Norma obsahuje doporučení 

zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídicí a organizační postupy pro instalaci, 

testování, obsluze a údrţbě systému technického vybavení.  

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Poţadavky, klasifikace a 

metody zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a 

komorové trezory. Tato norma stanovuje základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních 
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skříňových trezorů, vestavěných trezorů, a to jak do podlahy, tak do stěny. Dále norma řeší 

zkoušení a klasifikaci ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových 

trezorů s dveřmi, nebo bez nich. Klasifikace je určena hodnotou jejich odolnosti proti 

vloupání. 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice - Odolnost 

proti vloupání - Poţadavky a klasifikace. Norma určuje poţadavky a systém klasifikace 

vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříţí a 

okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, 

otevírání a sklápění, posunování a navinování (i na pevné konstrukce). Určuje poţadavky 

na odolnost stavebního výrobku proti vloupání. 
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Druhy 

ochrany

3 Druhy ochrany objektu 

Jedním z cílů této bakalářské práce je zvýšit míru technického zabezpečení 

objektu kde je diskontována firma zabývající se logistikou. Dnešní doba si vyţaduje stále 

účinnější ochranu objektu vlivem nárůstu kriminality a s ní spojeného častějšího napadání 

objektu. Povinností kaţdého zaměstnavatele je chránit bezpečnost svých zaměstnanců a v 

zájmu kaţdého zaměstnavatele je také chránit svůj majetek. Z toho důvodu vyuţíváme 

fyzické ochrany, která je kombinací více druhů ochrany. Ve zbytku této kapitoly budu 

jednotlivé druhy ochrany podrobněji rozebírat. Pro lepší přehlednost jsem dělení fyzické 

ochrany převedl do prstencového zobrazení na obrázku číslo 1.     

 

Dělení fyzické ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Dělení fyzické ochrany  1 [zdroj autor] 
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3.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana je základem kaţdého zabezpečovacího systému a představuje 

vývojově nejstarší typ ochrany. Pro ochranu objektu vyuţívá klasická ochrana 

mechanických zábranových systému, tedy zábran, které znemoţňují ničení a odcizení 

předmětů. Tyto systémy odpovídají technické úrovni své doby. Často bývá klasická 

ochrana chápána jako dostačující ochrana proti vloupání a můţeme ji charakterizovat jako 

časový interval, po který je schopna plnit svou funkci. Doba schopnosti nainstalovaného 

prvku klasické ochrany plnit svou ochrannou funkci musí být vţdy delší neţ doba příjezdu 

bezpečnostní sloţky. [4] 

3.2 Režimová ochrana 

Reţimová ochrana je tvořena souhrnem administrativních a organizačních 

opatření a pokynů, jeţ směřují k bezporuchovému fungování celého systému zabezpečení. 

Primární problém reţimové ochrany nečiní vytvoření účinných reţimových opatření, ale 

jejich zavádění do běţného ţivota v objektu. [4] 

 

Druhy režimů: 

Režim pohybu osob v objektu, jenţ zahrnuje i určité části objektu s omezeným 

přístupem. 

Režim vstupní a výstupní pro dopravní prostředky a osoby zahrnující vstupní a 

výstupní kontrolu zaměstnanců, návštěv, klientů a vozidel.  

Režim expediční a materiálový stanovuje postup při příjmu, pohybu, skladování a 

vydávání zboţí, který chrání zboţí před poškozováním, znehodnocováním a rozkrádáním. 

Režim klíčový stanovuje označování, přidělování a odevzdávání klíčů. Dále 

způsob jejich pouţití, výroby, druhy zámků apod. 

Provozní režim, jenţ zabezpečuje plynulost a bezpečnost provozu a postupy při 

mimořádných událostech. [18] 

 

 



 8 

3.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je završením systému ochrany a zaměřuje se na zabezpečení 

ochrany majetku a osob, veřejný pořádek a střeţení objektu. Je to ochrana velice efektivní, 

ale také velmi nákladná. Můţe být realizována policií, armádou, zaměstnanci soukromých 

bezpečnostních sluţeb, stráţnými, anebo vlastními silami. [1] 

 

Druhy fyzické ostrahy: 

Strážní služba – realizuje se na pochůzkových, nebo pevných stanovištích a 

provádí se pozorováním střeţeného objektu a jeho okolí. Stráţný zabraňuje nedovoleným 

činnostem proti danému objektu. 

Bezpečnostní ochranný doprovod – doprovod se poskytuje osobám a zásilkám 

pěším způsobem, v dopravním prostředku, dopravním prostředkem či kombinací 

jednotlivých moţností.  

Bezpečnostní dohled – je prováděn uvnitř střeţeného objektu. Pracovník pozoruje 

a zajišťuje dodrţování vnitřního reţimu objektu. Bezpečnostní dohled můţe být realizován 

dálkově, anebo přímo. Sleduje se hlavně činnost a oprávnění pohybu osob. 

Bezpečnostní průzkum – je realizován za účelem stanovení nutnosti dalších forem 

fyzické ostrahy. Zjišťuje se momentální bezpečnostní situace, stav veřejného pořádku, 

pozice osob a majetku v určitém místě a čase. 

Bezpečnostní výjezd – je prováděn výjezdovými a zásahovými skupinami, které 

reagují na narušení nebo přímé ohroţení chráněného objektu vlivem reakce prvků PZTS. 

Pracovníci fyzické ostrahy zajišťují napadený objekt, zabraňují opětovnému napadení a 

zajišťují jej do příjezdu Policie České republiky.  

Kontrolní propustková služba – tato sluţba realizuje zabránění vjezdu a vstupu 

neoprávněným osobám, eviduje a kontroluje osoby, vozidla a předměty, které se pohybují 

dovnitř a ven z areálu/objektu. [1,2] 
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3.4 Technická ochrana 

Tato forma ochrany představuje poměrně nový druh v oblasti ochrany objektu. 

Prostředky technické ochrany se z pohledu dnešních poţadavků i technických moţností 

současné doby jeví jako nejspolehlivější a nejhůře překonatelné. Zároveň velmi 

zefektivňují funkci fyzické ostrahy a jsou účinným doplňkem ochrany klasické. Technická 

ochrana není ochranou v tom pravém slova smyslu, ale i tak má na pachatele odstrašující 

účinek. Za prvky technické ochrany můţeme povaţovat zejména elektrické zabezpečovací 

systémy (dále jen EZS), kamerové a monitorovací systémy (dále jen CCTV) a elektrickou 

poţární signalizaci (dále jen EPS). Tyto relativně moderní prvky moderní prvky v oblasti 

technické ochrany nás ale nemohou chránit samostatně, proto jsou spojovány s 

mechanickou ochranou. Na technickou ochranu lze pohlíţet z několika hledisek. [4] 

3.4.1 Hledisko prostorového zaměření 

Technickou ochranu můţeme z hlediska prostorového zaměření rozčlenit na pět 

druhů ochrany. Ochranu obvodovou, plášťovou, prostorovou, předmětovou a klíčovou. 

Rozdělení technické ochrany je graficky znázorněno na obrázku číslo 2.  

Ochrana obvodová signalizuje narušení perimetrie objektu. Perimetrii objektu 

chápeme jako jeho hranice vymezené bariérami, jako jsou zdi, ploty, apod.  

Ochrana plášťová brání neţádanému průniku do objektu konvenčními i 

nekonvenčními otvory. Prostředky plášťové ochrany jsou např. bezpečnostní dveře a skla, 

fóliové polepy, otočné dveře, systémy generálního a hlavního klíče, apod.  

Ochrana prostorová reaguje na nepovolený pohyb v chráněném prostoru. Jako 

prvky prostorové ochrany lze uvést např. zabezpečující čidla detekující pohyb.  

Ochrana předmětová vyuţívá prostředků, které zabezpečují úschovné prostory, 

kde jsou uloţeny např. citlivá data, cennosti a peněţní hotovost. Jedná se hlavně o trezory, 

bezpečnostní schránky a přenosné kufry.  

Ochrana klíčová signalizuje narušení klíčových míst v objektu, tedy míst kde se 

předpokládá pohyb narušitele v zájmovém prostoru. [4] 
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Obrázek č. 2 - Dělení technické ochrany podle prostorového zaměření [zdroj autor] 

3.4.2 Hledisko způsobu předání poplachového signálu 

Z hlediska způsobu předání poplachového signálu (obrázek číslo 3) můţeme EZS 

rozdělit na systémy se signalizací: 

Lokální, která v chráněném objektu při poplachu aktivuje optickou nebo akustickou 

signalizaci. 

Autonomní - výstup signalizace je u stálé sluţby, jenţ je nedílnou součástí chráněného 

objektu, vyhodnocuje signál a na jeho základě případně přivolá pomoc, nebo provede 

zákrok. 

Dálkovou – výstupní signál je veden ke stálé sluţbě, jenţ má sjednanou smluvní vazbu s 

majitelem objektu na vyhodnocení signálu a provedení zákroku. Základní technickou 

jednotkou bývá v těchto případech Pult centralizované ochrany (dále jen PCO), nebo 

Speciální zabezpečovací ústředny. [4] 
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Obrázek č. 3 – Blokové schéma způsobu předání poplachového signálu [4] 

  

3.4.3 Elektrické zabezpečovací systémy 

Elektrický zabezpečovací systém je soubor prvků, jejichţ prostřednictvím je 

opticky či akusticky signalizován vstup narušitele do střeţeného prostoru nebo objektu. 

Schéma jednotlivých částí EZS je na obrázku číslo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 4 – Blokové schéma zabezpečovacího řeťězce EZS [4] 

 

Detektory neboli čidla jsou zařízení, která reagují na fyzikální změny v prostoru, 

který střeţí a za pomocí výstupního elektrického signálu předává informaci ústředně. 
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Ústředna vyhodnocuje informace předávané detektory, umoţňuje ovládání EZS a 

jednotlivá čidla můţe napájet. Ústřednu můţeme napojit na Dohledové a poplachové 

přijímací centrum, které po získání informace o napadení střeţeného objektu předá 

informaci na určená místa, jako jsou Policie České republiky, soukromé bezpečnostní 

sluţby apod.   

Přenosové prostředky zprostředkovávají přenos z ústředny do signalizačních 

zařízení. 

Signalizační zařízení převádí informace do poţadované formy (optické, akustické, 

apod.). 

Doplňková zařízení slouţí k usnadnění ovládání systému a umoţňují realizovat 

řadu specifických funkcí. [4] 

3.4.4 Systémy průmyslové televize 

V oblasti zabezpečovací techniky je systém průmyslové televize pouţíván 

především pro pozorování vstupů a vjezdů do areálu, samotných objektů a jejich okolí. 

Malé televizní okruhy nazývané Closed Circuit TV (dále jen CCTV) se pouţívají v 

areálech střeţených objektů pro dokumentaci (činnosti a identifikace osob, dohledu nad 

materiálem a prostorem, fotodokumentace) a plní také preventivní funkci.  [5] 

Základní prvky průmyslové televize: 

Kamery – jsou základním a nejdůleţitějším prvkem celého systému. Kamery 

bývají odolné proti poškození, mají většinou malé rozměry, nepatrnou spotřebu, vysokou 

citlivost a jejich náběhový čas je krátký. Jejich výstup můţe být barevný, černobílý, nebo 

kombinovaný. Kamery mohou mít řadu doplňků, jako jsou polohovací hlavice, osvětlení, 

dálkové ovládání apod. 

Monitory – jsou prvky, které jsou uţívány k zobrazování dějů zaznamenaných na 

médiu nebo snímaných kamerou. 

Záznamové zařízení – prvky, které se pouţívají pro archivaci záznamů z kamer. 

Vhodné je obraz archivovat především v případě, kdyţ je objekt napaden. Záznam poté 

můţe slouţit jako prostředek pro analýzu celé situace a mohou se z něj vyvodit opatření. Jako 

zařízení pro archivaci obrazu můţe slouţit videorekordér, videotiskárna a pevný disk. [5] 
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4 Základní informace o společnosti 

Kapitola shrnuje základní informace o logistické společnosti, o objektu, ve kterém 

provádí podnikatelskou činnost a o místě, ve kterém se areál nachází a jeho blízkém okolí.  

4.1 Představení společnosti 

Tato ryze česká logistická společnost vznikla jiţ v roce 1991. Jako jedna z prvních 

soukromých zasílatelských firem v České republice začala ihned po svém vzniku nabízet 

ucelené dopravní sluţby širokému spektru klientů. Společnost je zákaznicky orientovanou 

firmou, která vţdy usilovala o dlouhodobé kvalitní partnerství se zákazníkem. Stěţejní 

činností této společnosti je mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství, kde zajišťuje dopravu 

kusových i celovozových zásilek v systému jak silniční nákladní dopravy, tak i letecké a 

námořní dopravy. Naprostou samozřejmostí je bezplatný poradenský servis, případné 

pojištění přepravovaného zboţí, zajištění sluţeb celní deklarace a zastupování klientů v 

celním řízení. V neposlední řadě je prováděno rovněţ zpracování výkazů o statistice 

vyváţeného a dováţeného zboţí v rámci systému Intrastat. Společnost disponuje vlastním 

vozovým parkem a sklady. Ve skladových prostorách je zboţí překládáno, tříděno, baleno 

a následně distribuováno ke klientům. Dynamicky se rozvíjející společnost v letech 1994 - 

2004 zřídila kromě jiţ existující provozovny v Ostravě provozovnu na Ruzyňském letišti v 

Praze, na letišti v Mošnově a v Karviné. Nastoupený trend této firmy směřuje ke snaze 

poskytovat špičkové sluţby ke spokojenosti jejich zákazníků. Sehraný tým odborníků je 

připraven nabídnout komplexní logistická řešení problémů. Hlavními prioritami jsou 

kvalita, flexibilita a respektování individuálních potřeb zákazníků. 

V současné době na provozovně v Ostravě, kterou se v této práci zabývám, 

společnost zaměstnává 43 zaměstnanců a její roční obrat činí 87 milionů korun. Denně je 

zde uskladněno zboţí v průměrné nominální hodnotě 30 milionů korun. 

4.2 Areál a jeho okolí 

Areál, ve kterém se objekt nachází, leţí v Ostravě – Heřmanicích. K areálu vede 

krátká příjezdová cesta, která je napojena na silnici II. třídy vzdáleně lemující severní část 

této parcely. Na jiţní straně je z velké části volné prostranství, stranu východní lemují 

hustě nasázené stromy a západní stranu částečně obléhají rodinné domy. V samotném 
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areálu stojí čerpací stanice pro nákladní vozidla a administrativní část spojená s částí 

skladovací. Součástí areálu je prostor pro přistavená nákladní vozidla a parkoviště, které 

pojme aţ 50 vozidel osobních a 20 nákladních. Celková plocha areálu je 22 500 m
2
. 

Letecká fotografie areálu je na obrázku číslo 5.  

 

Obrázek č. 5 - Areál společnosti [15] 

 

  

 Legenda: A – administrativní budova 

         B – spediční hala 

         C – čerpací stanice pro nákladní vozidla 

4.2.1 Administrativní budova 

Administrativní budova je jednopodlaţní, nepodsklepená, 4 m vysoká stavba o 

výměře 646 m
2
, ve které se nacházejí kanceláře, vrátnice, sociální zařízení, šatna a 
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kuchyně. Všechny tyto prostory jsou propojeny chodbou, která spojuje také administrativní 

budovu se spediční halou. 

Sídlí zde ředitel společnosti, sekretářka, prokurista, ekonomický náměstek, IT 

specialisté, dispečeři, lidé z ekonomického oddělení, celních a deklaračních sluţeb a lidé 

ze sluţeb skladovacích.     

4.2.2 Spediční hala 

Spediční hala je jednopodlaţní, 8 m vysoká stavba o celkové výměře 1481 m
2
 se 

dvěma vstupy z administrativní části a náběţnou rampou, která pojme najednou aţ čtyři 

nákladní vozy. Uţitná skladovací plocha je 1200 m
2
. 

4.2.3 Čerpací stanice pro nákladní vozidla 

Součástí areálu je také čerpací stanice pro nákladní vozidla, která je otevřena v 

pracovní dny od 7:00 do 19:00. Stanice není majetkem společnosti, a proto se jí nebudu 

dále zabývat. 
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4.3 Identifikace aktiv 

Pro ochranu majetku před protiprávními skutky je zapotřebí identifikovat aktiva 

společnosti a jejich hodnotu. Majetek lze rozdělit na majetek hmotný a majetek nehmotný. 

Hodnota aktiv společnosti je uvedena v tabulce číslo 1. 

 

Tabulka č. 1 - Aktiva společnosti [zdroj autor] 

 Aktiva Hodnota (mil. Kč) 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

H
m

o
tn

ý
 m

a
je

te
k
 

Administrativní budova 2,7 

Spediční hala 2,5 

Pozemek 6,5 

Nákladní automobil (8x) 13,9 

Osobní automobil (5x) 2,5 

Vysokozdvižný vozík (2x) 1,4 

Nábytek 0,8 

Vybavení haly 0,7 

Současné zabezpečení 0,4 

Počítačová technika 0,35 

Ostatní vybavení 0,1 

Zboží skladem 30 

Peníze 0,24 

Účty v bankách 8,8 

N
e
h

m
o

tn
ý
 

m
a

je
te

k
 Počítačový software 0,45 

Licence k PC softwarům (ročně) 0,03 

Know-How Nevyčíslitelné 

Goodwill Nevyčíslitelné 

    

 Hodnota aktiv celkem 71,37 
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5 Stávající zabezpečení 

V celém komplexu nalezneme mnoţství zabezpečovacích prvků, se kterými vás 

blíţe seznámím v následujícím textu. Pro lepší přehlednost je text rozdělen do několika 

okruhů zabezpečení.  

5.1 Perimetrická ochrana 

Po celém svém obvodu, jenţ činí bezmála 600 m, je areál oplocen a jediné místo, 

kudy se dá do areálu legálně vstoupit, je 6 m široká brána u příjezdové cesty, která se 

uzavírá pouze v nočním reţimu. Oplocení tvoří drátěné pletivo o výšce 1,8 m zpevněné 

třemi horizontálně vedenými dráty a je ukotveno na ţelezné sloupky s rozestupy 3 m, jeţ 

jsou zapuštěny do betonových podstavců. 

Parkoviště uvnitř areálu je mimo noční reţim volně přístupné pro nákladní i 

osobní automobily a nepodléhá ţádné kontrole.  

5.2 Plášťová ochrana 

Nejzranitelnějšími místy v plášťové ochraně jsou prostupy budov. Objekt, jímţ se 

zabývám, je jednopodlaţní, a tudíţ jsou dostupné dveře, vrata, okna, světlíky ale i vyústění 

vzduchotechniky.    

5.2.1 Administrativní budova 

Vstup do administrativní části objektu je tvořen plastovými dveřmi s profilovanou 

oboustrannou cylindrickou vloţkou FAB, třemi závěsy proti vysazení a dvojitým 

izolačním sklem. Okna jsou taktéţ plastová s dvojitým izolačním sklem bez jakéhokoli 

dalšího zabezpečení a světlíky jsou vyrobeny z průsvitného, avšak neprůhledného 

plexiskla. Vzduchotechnika se v administrativní části objektu nenachází vůbec. Zdi objektu 

jsou tvořeny ze stavebního materiálu s názvem Porotherm a střecha je dřevěná s 

plechovým pokrytím. Na venkovní fasádě je instalována akustická signalizace. 

 

 



 18 

5.2.2 Spediční hala 

Stěny i střecha spediční haly jsou opláštěny z profilovaného plechu o síle 3 mm. 

Na střeše je umístěno osm prosvětlovacích panelů z polykarbonátových desek o rozměrech 

900 x 600 mm bez jakékoli ochrany. Větrání uvnitř haly je realizováno vzduchotechnikou, 

která vyúsťuje na střeše. Vyústění má ale tak malý průměr, ţe nelze překonat. Vstupy do 

haly tvoří dvoje dveře propojující halu s administrativní budovou, jeţ jsou uzamykatelné 

vloţkou FAB. Čtyři rolovací vrata o rozměrech 4500 x 3000 mm určená k nakládání a 

vykládání skladovaného materiálu jsou vestavěna na severní stěně skladu a jsou usazena do 

ocelových profilů s dráţkou pro umoţnění jejich vertikálního pohybu. Na dolních rozích 

vrat jsou umístěny bezpečnostní magnetické kontakty pro identifikaci neoprávněné 

manipulace. Vrata mají elektropohon s manuálním ovládáním. Na vnější straně stěny je 

stejně jako v případě administrativní budovy nainstalována akustická signalizace. 

Zabezpečení rolovacích vrat je zobrazeno na obrázku číslo 6. 

 

Obrázek č. 6 - Zabezpečení rolovacích vrat [zdroj autor] 
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5.3 Prostorová ochrana 

V administrativní budově jsou všechna dveřní křídla sériově vyráběného typu o 

rozměrech 1970 x 900 mm z dřevotřísky s povrchovým laminováním bílé barvy zavěšena 

na ocelových zárubních. Totoţný typ dveří spojuje i administrativní budovu s halou. V 

kaţdé místnosti administrativní budovy je umístěno PIR čidlo tak, aby vţdy zachycovalo 

pohyb směrem od okna ke dveřím. Další dvě čidla jsou instalovaná na spojovací chodbě, 

první směrem ke vstupu do budovy a druhé směrem k oknu na konci chodby. Ve spediční 

hale jsou umístěny dva stropní PIR detektory pro detekci pohybu v okolí rolovacích vrat. 

Všechny PIR detektory jsou v provozu pouze v době od 19:00 do 6:00.   

5.4 Předmětová ochrana 

Předmětovou ochranu tvoří jeden trezor. K ochraně nutné finanční hotovosti a 

důleţitých písemností je v kanceláři ředitele umístěn zazdívací trezor ST 15 s certifikátem 

dle ČSN EN 1143-1 v bezpečnostní třídě I a certifikátem NBÚ ve stupni utajení "Tajné". 

Trezor ST 15 má třístranný zajišťovací mechanismus standardně ovládaný trezorovým 

klíčovým zámkem. Trezor je také vybaven vyjímatelnou poličkou. Typ zámku je Mauer. 

Trezor je zobrazen na obrázku číslo 7. 

 

 
Obrázek č. 7 – Trezor [zdroj autor] 
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5.5 Režimová opatření 

Ve společnosti je pracovní doba od 6:00 do 19:00 se zavedeným dvousměnným 

provozem v pracovní dny.  Polední pauza je dána časovým intervalem od 12:00 do 12:30 

pro administrativní pracovníky. Skladníci mají přestávku individuálně dle poţadavků 

zákazníka. Toto opatření podporuje pracovní morálku a zamezuje nadměrnému zneuţívání 

volného času. 

Hlavní brána do areálu je otevřená v době provozu podniku. Vjíţdět a volně se 

pohybovat po areálu mohou zaměstnanci, ale i návštěvníci a zákazníci společnosti. Mimo 

pracovní dobu je brána zavřená. Moţnost parkování byla jiţ blíţe specifikována v bodě 

4.2. Zaměstnanci se mohou pohybovat pouze na pracovištích, které jsou spjaty s jejich 

pracovní náplní. V praxi to znamená, ţe například IT specialisté se do spediční haly 

dostanou pouze v doprovodu skladníka, nebo ředitele společnosti, který má neomezený 

přístup do všech prostor podniku. Je vypracován fungující klíčový reţim, který definuje 

způsob manipulaci a přidělování klíčů. Kaţdý zaměstnanec má pouze klíče od prostoru, 

jenţ souvisí s jeho vykonávanou prací. Klíče od trezoru má pouze vedení. Zaměstnanci, 

zákazníci, dodavatelé a návštěvníci mohou libovolně vstupovat do administrativní budovy 

bez jakékoli identifikační kontroly. Neoprávněný pohyb osob po administrativní budově je 

tedy kontrolován pouze náhodně. V případě nepřítomnosti zaměstnanců je celý objekt 

zamčen a zastřeţen. Společnost má sjednanou smlouvu s SBS, která při napadení objektu 

vysílá bezpečnostní výjezd. Pochůzková stráţní sluţba v současné době zavedena není. 
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5.6 Statistika protiprávní činnosti 

Areál společnosti se nachází v Moravskoslezském kraji, a proto je vhodné 

seznámit se statistikou majetkové trestné činnosti v tomto kraji. Statistický přehled 

kriminality v Moravskoslezském kraji je uveden v tabulce číslo 2 a graficky je znázorněn v 

grafu číslo 1. 

Tabulka č. 2 - Kriminalita v Moravskoslezském kraji [19] 

Rok 
Celková 

kriminalita 
Majetková trestná 

činnost 
Prosté 

krádeže 
Krádeže 

vloupáním 

2008 40 952 26 317 17 804 6 316 

2009 41 731 27 073 17 680 6 996 

2010 39 721 26 511 16 467 7 578 

2011 42 474 28 837 17 275 8 774 

2012 40 623 27 269 16 147 8 248 

2013 42 853 28 289 16 315 9 147 
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Graf č. 1 - Kriminalita v Moravskoslezském kraji [19] 

 

Oproti roku 2008 v roce 2013 vzrostla v Moravskoslezském kraji celková 

kriminalita o 4,6 %, majetková trestná činnost vzrostla o 7,5 %, počet prostých krádeţí 

klesl o 9,4 % a počet krádeţí vloupáním vzrostl o 44,8 %. 
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Areál byl vybudován v roce 2009 a od tohoto roku došlo k napadení objektu 

pachatelem celkem třikrát. V jednom případě pachatel neodcizil nic, ale zničil plot a jedno 

z oken na jiţní straně administrativní budovy. Ve druhém a třetím případě byl odcizen 

hmotný majetek v celkové hodnotě 36 tisíc korun. Škoda způsobená na prostupech 

administrativní budovy pak činila 17 tisíc korun za všechny 3 případy. Ani jednou nebyla 

napadena oblast spediční haly. Všechny tři případy se staly v noci. Pachatel překonal 

perimetrickou chranu a při pokusu o překonání ochrany plášťové byl zachycen PIR 

detektorem, byla spuštěna akustická signalizace a přivolána SBS. Všechny tři skutky byly 

oznámeny na Policii ČR a pachatelé nikdy nebyli dohledáni. Přehled napadení objektu je 

graficky znázorněn v grafu číslo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 2 - Napadení objektu společnosti [zdroj autor] 
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5.7 Zhodnocení stávajícího zabezpečení 

S ohledem na spáchanou trestnou činnost na objekt v posledních pěti letech je 

zřejmé, ţe stávající zabezpečení není dostačující. Hlavní nedostatky jsou: 

 nedostatečná fyzická ostraha 

 nedostatečná plášťová ochrana 

 nedostatečná reţimová opatření 

 chybějící kamerový systém 

Všechny případy krádeţí byly zaznamenány v noci a dojezdová vzdálenost SBS je 

24 km. Z toho důvodu by bylo vhodné zřídit v areálu noční fyzickou ostrahu, která by 

střeţila objekt v době nepřítomnosti personálu. 

Plášťová ochrana v administrativní budově se jeví jako zcela nedostatečná. 

Nenalezneme zde zabezpečení okenních otvorů ani vstupní bezpečnostní dveře. 

V pracovní době se můţe kdokoli svévolně pohybovat po chodbě administrativní 

budovy a můţe tak dojít k odcizení majetku společnosti bez povšimnutí personálu. Z toho 

důvodu by bylo vhodné zřídit do objektu vstup na čipové karty. 

Dalším slabým místem objektu je chybějící kamerový systém, který by mohl být 

spuštěn v nepřetrţitém reţimu. Případného pachatele by zaznamenal a navíc by kontroloval 

zboţí ve skladu. 

Celé toto hodnocení je pouze subjektivní názor. Na základě následujících analýz 

rizik bude hodnocení buď vyvráceno, nebo potvrzeno. 
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6 Analýza a hodnocení rizik 

K objektivnímu posouzení reálného stavu zabezpečení objektu je moţné vyuţít 

řady bezpečnostních analýz, jeţ slouţí k identifikaci moţných rizik. Pomocí těchto 

bezpečnostních analýz lze vyhledat a prozkoumat vnější i vnitřní zranitelnost ochrany 

střeţeného objektu. Hlavním cílem těchto analýz je určit co nejvíce zranitelných míst a 

navrhnout k nim patřičná opatření. 

Pro bakalářskou práci jsem zvolil tyto metody: 

 Ishikawův diagram příčin a následků 

 Kvantitativní metoda FMEA 

6.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram příčin a následků, díky vzhledu nazývaný také jako Diagram 

rybí kosti, představil poprvé Kaoru Ishikawa. Metoda stanoví grafickou formou následek, 

který tvoří hlavu diagramu a po té stanoví několik hlavních příčin tohoto problému a ty se 

následně dále analyzují. [3] 

Aplikace Ishikawova diagramu na moţné narušení logistické společnosti je 

graficky znázorněn na obrázku číslo 8. 
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Obrázek č. 8 - Ishikawův diagram [zdroj autor] 
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HNPR 

6.1.1 Závěr k analýze Ishikawovým diagramem 

Za pomoci „diagramu rybí kosti“ byly stanoveny moţné příčiny, které mohou vést 

k bezpečnostnímu ohroţení areálu společnosti. Z analýzy vzešly tyto hlavní příčiny: 

Překonání perimetrické, plášťové, prostorové a reţimové ochrany, selhání techniky, selhání 

lidského činitele a interní hrozby. Stanovená rizika budu dále hodnotit metodou FMEA 

doplněnou Paretovým principem s Lorenzovou křivkou. 

6.2 Analýza příčin poruch a jejich následků, metoda FMEA 

Jako metoda výpočtu rizika byla zvolena aplikace analýzy příčin poruch a jejich 

následků, metody FMEA (Fault Modes and Effect Analysis). Tato metoda analyzuje určité 

riziko a přiřazuje mu číselnou hodnotu.  

Stupnice hodnocení je stanovena od 1 do 5 podle univerzální tabulky číslo 3. Dle 

vzorce číslo 1 vypočteme hodnotu R, přičemţ plátí, ţe čím větší je hodnota R, tím je 

hrozící riziko závaţnější. [3] 

Vzorec pro výpočet rizikovosti: 

 

  (1) 

 

kde 

 

R – Výsledná míra rizika   N – Závaţnost následků 

 

P – Pravděpodobnost vzniku  H – Odhalitelnost rizika [3] 
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Tabulka č. 3 - Tabulka hodnocení jednotlivých koeficientů [3] 

R Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 velice nepravděpodobné 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 spíše nepravděpodobné 

11 - 50 mírné riziko 3 Pravděpodobné 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 velmi pravděpodobné 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 trvalá hrozba 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 malá škoda 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 větší škoda 2 odhalitelné během pár minut 

3 vyšší škoda 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 vysoká škoda 4 nesnadno odhalitelné 

5 velmi vysoká škoda 5 neodhalitelné riziko 

 

 

 
Tabulka č. 4 - Analýza rizik pomocí metody FMEA [zdroj autor] 

Číslo Riziko N P H R 

1 Napadení softwaru 4 1 3 12 

2 Neaktivování EZS 4 1 4 16 

3 Nedostatečné střežení prostoru 5 4 4 80 

4 Neoprávněná manipulace s dokumenty 2 1 4 8 

5 Neuzamčení objektu 5 1 3 15 

6 Opotřebení techniky 5 1 2 10 

7 Pachatel zaměstnanec 4 1 4 16 

8 Podhrabání plotu 4 1 3 12 

9 Pohyb neoprávněných osob v objektu 5 5 4 100 

10 Poškození prvků EZS 5 1 4 20 

11 Probourání pláště 5 1 1 5 

12 Přelezení plotu 4 4 3 48 

13 Přestřižení plotu 5 4 3 60 

14 Selhání lidského činitele 4 2 3 24 

15 Selhání prvků EZS 5 1 3 15 

16 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 5 1 4 20 

17 Špatný technický stav plotu 2 2 3 12 

18 Vniknutí dveřmi 5 5 1 25 

19 Vniknutí okny 5 5 1 25 

20 Vniknutí přes střechu 4 1 2 8 

21 Vniknutí vraty 5 5 1 25 

22 Výpadek elektřiny 4 1 2 8 

23 Zkrat 4 1 2 8 
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Paretova analýza - Lorenzova křivka
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Pro závěrečné vyhodnocení míry rizika spočítáme tzv. míru tolerance, jeţ určuje, 

zda je riziko pro nás přijatelné, nebo nikoliv. Výpočet provedeme dle Paretova principu 

80/20, který nám pomůţe oddělit méně podstatná rizika od těch podstatných. Tím zjistíme, 

na jaký faktor zaměřit naše úsilí při likvidaci nedostatků daného procesu. V grafu číslo 3 je 

vidět sestavený Paretův diagram včetně Lorenzovy křivky podle závaţnosti jednotlivých 

rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 3 - Paretova analýza – Lorenzova křivka [zdroj autor] 
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Graf je pro lepší přehlednost rozdělen červenými čarami na dvě části. V pravé 

části jsou rizika přijatelná, kterými se nemusíme dále zabývat. V levé části jsou rizika 

nepřijatelná, která vyţadují nápravná řešení. Pro přehlednější znázornění jsou výsledky 

Paretovy analýzy převedeny do tabulky číslo 5.  V následující části této práce se budu 

těmito riziky zabývat a navrhnu inovativní zabezpečení objektu. 

 

Tabulka č. 5 - Seřazení rizik podle rizikovosti [zdroj autor] 

Číslo Riziko N P H R 

9 Pohyb neoprávněných osob v objektu 5 5 4 100 

3 Nedostatečné střežení prostoru 5 4 4 80 

13 Přestřižení plotu 5 4 3 60 

12 Přelezení plotu 4 4 3 48 

18 Vniknutí dveřmi 5 5 1 25 

19 Vniknutí okny 5 5 1 25 

21 Vniknutí vraty 5 5 1 25 

14 Selhání lidského činitele 4 2 3 24 

10 Poškození prvků EZS 5 1 4 20 

16 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 5 1 4 20 

2 Neaktivování EZS 4 1 4 16 

7 Pachatel zaměstnanec 4 1 4 16 

15 Selhání prvků EZS 5 1 3 15 

5 Neuzamčení objektu 5 1 3 15 

1 Napadení softwaru 4 1 3 12 

8 Podhrabání plotu 4 1 3 12 

17 Špatný technický stav plotu 2 2 3 12 

6 Opotřebení techniky 5 1 2 10 

4 Neoprávněná manipulace s dokumenty 2 1 4 8 

20 Vniknutí přes střechu 4 1 2 8 

22 Výpadek elektřiny 4 1 2 8 

23 Zkrat 4 1 2 8 

11 Probourání pláště 5 1 1 5 
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7 Návrh inovativního zabezpečení objektu 

Tato kapitola je věnována návrhu inovativního zabezpečení objektu pro rizika, 

která vzešla z předešlých analýz. Při návrhu zabezpečení bude uplatněn princip ALARA, 

kde hodnota navrhovaných prvků nesmí překročit 10 % hodnoty střeţených aktiv. 

Schematický nákres návrhu inovativního zabezpečení je v příloze číslo 2. 

7.1 Perimetrická ochrana 

Provedené analýzy dokazují, ţe perimetrická ochrana objektu je nedostatečná. 

Současné oplocení je snadno překonatelné přelezením i přestřiţením. 

Nejúčinnějším řešením by bylo kolem celého areálu nainstalovat nové bezpečnostní 

oplocení, které by obsahovalo prvky znesnadňující jeho překonání. Takovým oplocením 

můţe být například nerozmontovatelné mříţové oplocení XELYTE z oceli s výškou 2 

metry a mříţemi ze čtvercových profilů 25 x 25 mm seříznutých pod úhlem 45°.[16]  

Částka za obehnání celého areálu by se však vyšplhala do statisíců a navíc by 

nedokázala pachatele zastavit s naprostou jistotou. Navrhuji tedy perimetrickou ochranu 

posílit pomocí instalace ostnatých drátů na původní oplocení, instalace kamerového 

systému se záznamovým zařízením a zavedení pochůzkové stráţní sluţby v době uzavření 

areálu. 

7.2 Plášťová ochrana 

Okenní otvory administrativní budovy jsou plastové s dvojitým izolačním sklem 

bez jakéhokoli dalšího zabezpečení. Po rozbití okenního otvoru, bude pachatel automaticky 

zachycen PIR čidlem. Pro znesnadnění vniknutí pachatele oknem do prostor 

administrativní budovy navrhuji opatřit okna bezpečnostní fólií. Dveře jsou z hlediska 

průlomové odolnosti nedostačující. A pro znesnadnění vniknutí pachatele rozbitím 

skleněné výplně dveří do objektu navrhuji opatřit dveře také bezpečnostní fólií. Rozmístění 

bezpečnostních fólií je znázorněno v příloze číslo 2.     
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Čirá bezpečnostní fólie SCX    

 Tloušťka 0,35 mm 

 Atest bezpečnostní třídy P2A [12] 

7.3 Kamerový systém 

V areálu společnosti není provozován kamerový systém. Z důvodu moţnosti 

volného pohybu osob po areálu společnosti a po chodbách administrativní budovy a 

zároveň pro zlepšení střeţení skladovaného zboţí navrhuji instalaci kamerového systému. 

Kamery budou nainstalovány vně budov, ale také na chodbu administrativní budovy a do 

spediční haly. Celý záznam bude ukládán na pevný disk a bude přemazáván kaţdých 24 

hodin. Záznam tedy bude slouţit pouze jako důkazní materiál v případě napadení objektu. 

Rozmístění kamerového systému je znázorněno v příloze číslo 2. 

 

Kamera CCD EXVIEW HAD II 

 Barevná kamera s IR světlem 

 IR světlo do 50m,  

 Objektiv varifokální 3,6-16 mm s automatický řízením clony 

 Nastavování objektivu zvenčí 

 Noční černobílý reţim při IR světle 

 12V DC [14] 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Kamera CCD EXVIEW HAD II [14] 
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Kamery budou spojeny se záznamovým zařízením pomocí koaxiálního kabelu. 

 

Záznamové zařízení DVR-3270PKD 

 H.264, 1x 10/100Base-TX, RJ-45, 

 32x video-in,  

 Pozice pro 8x disk 3,5" SATA 

 16x analogové vstupy pro senzory,  

 5x výstup na alarm,  

 2x video-out, 16x audio-in, 1x audio-out [21] 

 
Obrázek č. 10 - Záznamové zařízení DVR-3270PKD [21] 

 

Pevný disk Seagate Pipeline HD 1TB 

 3.5", SATA 6Gb/s 

 5900ot./min [17] 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 – Pevný disk Seagate Pipeline HD 1TB [17] 
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7.4 Režimová opatření 

V rámci sníţení rizika vstupu neoprávněných osob do objektu a minimalizaci 

dalších analyzovaných rizik je důleţité přijmout následující reţimová opatření. Pro 

zamezení pohybu neoprávněných osob po administrativní budově navrhuji nainstalovat k 

hlavnímu vstupu do objektu čtečku bezkontaktních přístupových karet Jablotron JA 80N 

(obrázek číslo 11) a videotelefon (obrázek číslo 12), kterým se budou osoby bez čipových 

karet ohlašovat na sekretariátu. [13,20] 

Pro ochranu před úmyslným poškozováním zařízení v areálu navrhuji zavést 

namátkové kontroly a také jiţ zmiňovaný CCTV systém. Jako prevenci před selháním 

lidského činitele bude do pracovní doby vloţeno větší mnoţství přestávek, jelikoţ a únava, 

stres, monotónní práce a další jsou jedním z hlavních faktorů selhání lidského činitele. 

 

Obrázek č. 12 – Čtečka JA 80N [13]  Obrázek č. 13 – Videotelefon Moveto v 039c [20] 
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8 Ekonomické zhodnocení 

V tabulce číslo 6 je zobrazeno ekonomické zhodnocení inovativního zabezpečení. 

Předpokládaná cena zavedení inovativních prvků ochrany objektu je 541 063 Kč. Při 

uplatnění principu ALARA, odpovídá cenová kalkulace 0,76 % aktiv střeţeného objektu. 

 

Tabulka č. 6 – Cenové zhodnocení [zdroj autor] 

Zabezpečovací prvek 
Počet 

kusů/metrů Cena za kus/metr Cena celkem 

Bezpečnostní fólie SCX 19 690 13 110,00 Kč 

Ostnatý drát 600 5 3 000,00 Kč 

Bavoleta - držák pro ostnatý drát 75 79 5 925,00 Kč 

Kamera 9 4396 39 564,00 Kč 

Záznamové zařízení 1 30280 30 280,00 Kč 

HD 1 TB 1 1500 1 500,00 Kč 

Zařízení pro snímání karet 1 1694 1 694,00 Kč 

Čipové karty 50 100 5 000,00 Kč 

Videotelefon 1 4490 4 490,00 Kč 

Montáž a kabeláž     35 000,00 Kč 

 Cena za hodinu 
Počet hodin za 

rok Cena celkem 

Fyzická ostraha 100 4015 401 500,00 Kč 

Celková cena     541 063,00 Kč 

 

Pro toto inovativní zabezpečení je však nutné počítat s kaţdoročními náklady na 

pochůzkovou stráţní sluţbu, provoz systému a jeho revize. 
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9 Závěr 

Jak uţ bylo uvedeno v úvodu mé bakalářské práce, často je to právě finanční 

stránka, od které se odvíjí míra a kvalita zabezpečení. Škála moţností zabezpečení objektu 

je dnes vzhledem k pokroku techniky opravdu široká a je důleţité, aby kaţdý majitel uznal 

sám, jaké je pro jeho objekt nejvhodnější řešení. Vzhledem k rostoucí míře kriminality je 

inovování zabezpečení objektu stále důleţitější pro zachování přijatelné míry rizika. 

Charakterizace zabezpečení vţdy odpovídá specifickým vlastnostem kaţdého objektu.  

Cílem mé bakalářské práce bylo zvýšit míru zabezpečení objektu společnosti 

zabývající se logistikou, vytipovat slabé články jejich zabezpečení, navrhnou nové řešení, 

jeho technickou realizaci a ekonomickou náročnost včetně odůvodnění návrhu změn a 

doporučení.  

Současný stav zabezpečení se jeví jako podhodnocený. Mnoţství rizik a míra 

jejich následků se neustále zvyšují s rostoucí kriminalitou v zemi. Včasná reakce na moţná 

rizika vţdy zatěţuje firemní rozpočet, ale můţe majiteli objektu v konečném důsledku 

ušetřit několikanásobně více financí, neţ by ušetřil neinvestováním do inovativního 

zabezpečení. Jako velmi významné riziko se bezesporu jeví moţnost neoprávněného 

pohybu osob v objektu a nedostatečné střeţení prostoru. Proto řešení těchto problémů 

povaţuji za velmi důleţité.  

Předpokládané finanční náklady na realizaci mé varianty zabezpečení byly 

vyčísleny na 541 063 Kč. Tato částka ani zdaleka nepřesahuje hodnotu 10% střeţeného 

majetku a je tedy pro společnost přijatelná. Pokud společnost přistoupí na tento návrh 

zabezpečení a budou realizována navrţená opatření, dojde k minimalizaci vzniku moţných 

rizik a tím i minimalizaci jejich následků. Bakalářská práce bude předloţena majiteli 

společnosti k seznámení se s obsahem a v případě zájmu bude vyuţita jako podklad pro 

vypracování realizačního projektu zabezpečení. 
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