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SOUHRN  
 

Tato diplomová práce se zabývá technologickými postupy práce se zbožím s vysokou 

hodnotou v logistickém řetězci. Jsou zde přehledně zachyceny nejdůležitější bezpečnostní 

opatření od procesu výroby, přes skladování a přepravu. Dále jsou zde navrhnuty postupy  

na zlepšení získání nových bezpečnostních odpočívek pro společnost LOG-IN CZ s.r.o 

a návrhy na zlepšení bezpečnosti řidičů této společnosti. 
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SUMMARY 
 

This diploma thesis deals with valuables cargo transport technology in the 

logistics-chain. The most important safety precautions important for production warehousing 

and transportion are presented digestedly. Next, there are proposals for improve of finging af 

new safety truck-parks for LOG-IN CZ s.r.o . The proposals for LOG-IN driver-safety 

increase také place as well. 
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Úvod 
Každý rok se v evropské silniční nákladní dopravě odcizí zboží v hodnotě kolem 8,2 

mld. eur. Na každou jízdu nákladního automobilu připadá přímá škodní částka 6,72 eur (cca 

180 Kč). Skoro každý o tom ví, málokdo o tom hovoří. 

 

Skutečné náklady jsou však ještě vyšší: dochází k poškození vozidel, vznikají nároky 

na penalizaci za nepřesnost, např. náhradní díly se musejí dopravovat letecky nebo kurýrní 

službou. V extrémních případech může nastat přerušení výroby. Zvláště znepokojivá je 

skutečnost, že 15 % případů má charakter přepadení nebo únosu. Alarmující čísla vycházejí 

ze studie o organizovaných krádežích zásilek, jež byla vypracována na vyžádání Evropského 

parlamentu. Cílem bylo zjistit možnou potřebu jednání a politických doporučení. [1] 

 
Chybějící statistiky 
 
 

  Hlavním problémem při šetření, byla neúplná a často i chybějící datová situace. 

Celková částka škodných  událostí se dá obtížně zjistit, protože pojišťovnám, s ohledem  

na klauzuli o sebeúčasti, nejsou sdělovány všechny škodné případy. Dopravci nesdělují 

úřadům veškerá poškození z důvodu, že tyto případy mohou být následně  zveřejněny a mohly 

by případně poškodit goodwil firmy. Také neexistuje jednotná statistika kriminality v EU,  

ve které by byly evidovány krádeže zboží.  

 

Z údajů soukromého zájmového společenstva TAPA-EMEA a z informací dalších 

národních šetření se nakonec podařilo sestavit konzistentní obraz. Podle něj v dálkové silniční 

dopravě přes 600 km je každá 5000. jízda postižena vykradením nákladu. Na kratších 

vzdálenostech každá 10 000. jízda. Přepočteno na období 5 let musí každý 6. evropský řidič 

nákladního vozidla počítat s tím, že ho potká krádež.  

K mnoha případům dochází na tranzitních trasách, což vede na první pohled                 

k překvapivému zjištění, že Německo a Rakousko se zdají být vysoce rizikovými zeměmi. 

Skutečně zde dochází, stejně jako i v určitých hospodářských centrech Velké Británie, státech 

Beneluxu a Francie, k nejčastějším krádežím zásilek. Na prvním místě je prostor Londýna, 

následován West Midlands, Flandry, jihovýchodní Anglií a prostorem Paříže, šestý je Madrid 

a sedmé Severní Porýní - Vestfálsko před Lombardií. Pořadí je však relativizováno tím, že  
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v těchto regionech jde o mimořádně velkou hustotu kamionů. Z dotazů od dánských řidičů 

vyplývá, že Německo je zemí s nízkým rizikem, zatímco Španělsko a Itálie jsou země vysoce 

rizikové. Velká Británie by se mohla zdát baštou kradení zásilek, ale jedná se o relativní 

pohled s ohledem na zvlášť přesnou statistiku. Britské úřady na rozdíl od jiných zemí včas 

rozpoznaly problém vykrádání dopravních prostředků jako závažný fenomén a odpovídajícím 

způsobem byla tato situace řešena. 

Bylo dokázáno, že krádeže zásilek vyžadují pomocníky. Pojímání této činnosti, jako 

samostatné formy kriminality, připadá autorům studie proto přiměřené, protože se očividně 

jedná o významnou součást organizované zločinnosti na objednávku. Kdo vykrádá silniční 

soupravy se zábavnou elektronikou, nejen že většinou musí obdržet tip, ale musí si být také 

jist, že pro přechovávané zboží nalezne velkoodběratele, protože celovozová zásilka 

televizorů s plochou obrazovkou se nedá dále prodat v maloobchodě. Autoři se domnívají, že 

k dalšímu prodeji kradeného zboží existují dobře organizované sítě a tím také navazující body 

na organizovanou kriminalitu. [1] 

Ohrožení řidičů 

 V 63 % případů vybírají zloději zboží z vozidla, ve 14 % je ukradeno i vozidlo 

samotné. Pro řidiče je nejnepříjemnější a nejnebezpečnější formou přepadení a únos. Na tyto 

dvě formy připadá 8 % případů. Základem pro tyto závěry bylo 1530 případů z let 2003 až 

2006. Většina krádeží proběhne v nejširším smyslu během přepravy. Pro jejich část bylo 

možno místo činu ještě přesněji vymezit. 27 % krádeží kamionových zásilek vzniklo na 

nezajištěných parkovištích, na dálničních odpočívadlech. Téměř stejný podíl připadá na 

nakládku a vykládku, terminály kombinované dopravy či servisní zařízení, např. tankovací 

stanice. Ale nebývají ušetřeni ani uživatelé hlídaných parkovišť. Dochází na nich k 4 % 

krádeží.  

Škodné události s vysokou hodnotou 

Situace byla analyzována podle statistiky TAPA a dotazníků. Z 383 sledovaných         

a analyzovaných případů překročilo pouze 16 krádeží škodní částku přes 500 tis. Eur,             

s průměrnou škodní sumou 1,7 mil. eur  a 58 % celkových škod v částce 46,1 mil. eur. 262 

případů o škodní výši mezi 5 a 150 tis. eur představovalo celkem 8 mil. eur. Nejoblíbenějším 

kradeným zbožím je neelektronické spotřební zboží, na které připadá 19 % krádeží; 
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 na spotřební elektroniku 16 %, o procento níže se nacházejí počítače laptop a na dalším místě 

jsou další elektronické produkty. [1] 

 

Prudký rozvoj průmyslu, který začal kolem devadesátých let, přinesl kromě rozvoje 

technických a vědeckých oborů problematiku přepravy zboží. Přeprava zboží neznamená 

v dnešní době jen dopravit „něco“ z místa na místo. Zákazníci vyžadují stále více. Vyžadují 

kvalitní, včasnou dopravu zboží s pokud možno největším možným počtem informací o tom, 

kdy bylo zboží vyskladněno, kde se momentálně nachází, v jakém je stavu a v neposlední řadě 

také to, kdy bude doručeno. V dnešní době, kdy je konkurence opravdu veliká, se nedá 

z jednotlivých bodů, které byly teď vyjmenovány určit, který z nich je ten nejdůležitější. Jsou 

společnosti, které svou výrobu potřebují co nejrychleji vyskladnit a zboží po cestě už nevěnují 

takovou pozornost. Druhou skupinou jsou firmy, které vyžadují stálé sledování svého zboží 

na cestě a nejde jim tak ani o to, aby bylo zboží v určenou hodinu vyskladněno nebo dodáno. 

Tou poslední, a to třetí skupinou, jsou samozřejmě firmy, kterým se jedná o včasné dodání 

zboží zákazníkovi, v nám tolik známe technologii JIT. Do čtvrté (zvláštní) skupiny bychom 

mohli zařadit firmy, které vyžadují kombinace těchto informací. S tím, jak se výroba 

v posledních letech zdokonaluje a stává se čím dál tím rychlejší a přesnější, ale zároveň tím 

také dražší, přibývá společností, které požadují kombinace dvou, nebo dokonce všech tří 

vyjmenovaných skupin sledování zboží. 

 Jedním z dalších hodnotících kritérií je hodnota přepravovaného zboží. Zboží, 

které převezmeme od výrobce s tím, že mu ho spolehlivě  doručíme, musíme rozlišovat do 

několika skupin.  

 

• Zboží nízké hodnoty (zboží řádově od 0 – 1000 Kč) 

• Zboží středně nízké hodnoty (zboží hodnoty od 1000 Kč – 100 000 Kč) 

• Zboží středně drahé ( zboží hodnoty 100 000 Kč – 1 000 000 Kč) 

• Drahé zboží (zboží hodnoty od 1 000 000 Kč – 10 000 000 Kč) 

• Velmi cenné zboží (zboží hodnoty od 10 000 000 Kč) 

 

Každá z vyjmenovaných skupin vyžaduje jiný přístup k přepravě. Je samozřejmé, že   

5 beden melounů, přepravovaných ze Španělska, bude vyžadovat jiné přepravní podmínky, 

než například přívěs (návěs), který bude naložen elektronikou. Nemusí tomu tak být vždy. 

Přepravce (speditéra) zajímá vždy požadavek výrobce a odběratele zboží a hlavně cena 
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 za přepravu. Uvedeme si extrémní případ. Jestliže se bude jednat o melouny, které mají být 

v určitou hodinu na určené akci (např.státního charakteru), budeme donuceni i těmto 

melounům během přepravy věnovat zvýšenou pozornost. Na druhou stranu je třeba 

poznamenat fakt, že si potom tuto přepravu dost vysoce naúčtujeme.  

Na tomto jednoduchém příkladu dokladuji, jakým je přeprava zboží v dnešní době 

problémem. Zároveň tím naznačuji fakt, že o zboží se dopravce musí starat tak, jak vyžaduje 

výrobce a odběratel a ne tak, jak jen on sám uzná za vhodné, bez ohledu na hodnotu zboží. 

1. Analýza současného stavu přepravy cenného zboží 

Vymezení pojmu „cenné zboží“ 

 Jestliže chceme hovořit o zboží vysoké hodnoty, je potřebné si tento pojem definovat. 

 První, co člověka napadne, když se někde řekne, že určitá společnost přepravuje drahé 

zboží je, že daná společnost přepravuje peníze a zlato. Není tomu ale vždy tak. První věcí je 

fakt, že peníze a cenné kovy patří do poněkud jiné kategorie než zboží, o kterém se bude 

v této práci jednat. Pod pojmem „cenné zboží“ budeme hovořit o zboží, jako jsou léky, 

kosmetika, tabák, elektronika a mikroelektronika, alkohol atd.. Budeme hovořit o zboží, které 

se běžně dostává k zákazníkům na paletách, v obalech, v kontejnerech, výměnných 

nástavbách. Jen jeho hodnota je poněkud vyšší. Prokazatelně to lze ukázat např. u kosmetiky. 

Mezi specifika tohoto segmentu, vedle sezónnosti, patří jak plánování objednávek na 1 až 1,5 

roku dopředu, tak vysoká hodnota jednotlivých položek. Pro srovnání obsah jedné palety ve  

finančním vyjádření obnáší 750 000 až 900 000 Kč a průměrná zásoba značkového obchodu s 

parfumerií činí 60 mil. Kč.[2] Dalším takovým příkladem může být tabák a tabákové 

výrobky, u kterých se hodnota přepravovaného zboží pohybuje v řádech desítek milionů 

korun českých. 

Nebudeme zde tedy hovořit o cenných kovech a penězích, pro která platí zvláštní 

pravidla přeprav a které většinou spadají pod soukromé bezpečnostní agentury a pod hlavičku 

Asociace soukromých bezpečnostních agentur. 

 Ze zkušenosti z dopravních a spedičních společností vím, že každá  společnost, 

zabývající se přepravou zboží, na pojem „drahé zboží“ pohlíží trochu jinak. Uvedu příklad 

společnosti,  která bude např. spediční firmou a hodnota každého, alespoň na 80% naplněného 

návěsu bude kolem 2 milionů korun. V dnešních podmínkách je to běžná cena, nad kterou se 

nikdo ani moc nepozastaví. Tato firma bude zajišťovat jednorázovou zakázku elektronických 

dílů, které bude přepravovat jednou do týdne do zahraničí. Nemusí to být nějak významná 
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zakázka. Hodnota celého takového návěsu naráz vyskočí z již zmiňovaných 2 miliónů korun 

např. na 6 - 7 milionů. Takováto firma zanedlouho zjistí, že se toto zboží ztrácí a že nulová 

bezpečnostní opatření, která doposud měla, přestala dostačovat. Takováto firma má dvě 

možnosti. Buď se zakázky vzdát i za cenu poklesu prestiže, nebo udělat v rámci firmy taková 

opatření, která tyto ztráty zcela, nebo alespoň z části eliminují. Je tedy samozřejmé, že pro 

takovouto společnost může být takováto hodnota zboží opravdu velkým problémem. 

 Druhým typem by mohla být společnost, jejíž hlavní a stěžejní činností bude zajištění 

vyskladňování zboží společnosti, vyrábějící počítačové díly v JIT technologii a dodávka 

budoucímu odběrateli. Finanční hodnota jednoho takového kontejneru může být cca 50 

miliónů korun. Tato firma bude fungovat tak, že zboží z místa A do místa B převeze bez 

problémů, bude mít ty nejmodernější satelitní a navigační přístroje. Problém pro tuto firmu 

nastává v místě B,  kde musí za každou cenu sehnat vytížení vozidla pro zpětnou jízdu tak, 

aby její činnost byla co nejvíce efektivní. V tento moment je jedno, zda poveze např. plný 

návěs pomerančů nebo zboží v hodnotě 10 miliónů korun, protože je už na tyto částky 

připravena, včetně všech postupů s tímto zbožím souvisejících. 

 V této diplomové práci se zaměříme na zabezpečení logistických řetězců jak u firem, 

které provozují příležitostnou přepravu drahého zboží a také na firmy jejichž stěžejní činností 

je přeprava velmi cenného zboží v řádech desítek miliónů korun. V neposlední řadě 

implementuji tyto postupy na společnost LOG-IN s.r.o., která  vypracování této diplomové 

práce zadala. 

1.1 Aktuální situace na trhu přepravy zboží vysoké hodnoty 

  
 Součastnou situaci na trhu přepravy zboží vysoké hodnoty bychom mohli rozdělit 

podle toho, čím se zboží přepravuje a to na přepravu zboží po železnici, po silniční síti, 

leteckou a v neposlední řadě vodní.  

 Jelikož většinou nejsou výrobní firmy a místo dodání zboží umístěny přímo                 

u železnice nebo u letiště,  budeme hovořit (mimo silniční dopravu) o dopravě kombinované. 

Kombinovanou dopravou se označuje přeprava zboží v jednom a témže přepravním 

prostředku nebo silničním vozidle, kdy převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, 

vnitrozemskou vodní cestou nebo na moři, bez manipulace se samotným zbožím a přičemž 

počáteční (svoz) nebo závěrečná část (rozvoz) probíhá zpravidla po silnici.[3] 
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1.2  Přeprava zboží silniční dopravou 

 V našich podmínkách se přeprava zboží vysoké hodnoty realizuje většinou silniční 

dopravou. Je to dáno několika důvody. Jedním, a to nejdůležitějším faktorem, je rychlost 

přepravy zboží právě silničními vozidly. Pro společnosti zajišťující přepravu takového zboží 

není problém zajistit vyskladnění zboží v systému JIT. Celá přeprava se tak stává více 

efektivní. Druhým důvodem je cena za přepravu, která je v silniční dopravě bezkonkurenčně 

nejnižší.  

Dalším důvodem takovéto přepravy je zabezpečení zboží. Na silnici je zboží většinou 

hlídáno přes systémy GPS a to několika stupni ochrany, které budeme rozebírat v jiné části 

této práce. Celý systém této ochrany, ve kterém je zapojen řidič-tahač-návěs je velice složité 

implementovat na jiné druhy dopravy. Nejproblematičtěji se jeví překládka zboží na jiné 

druhy dopravy. 

Jako čtvrtý důvod bych uvedl menší počet komplikací při manipulaci se zbožím 

během samotného procesu přepravy.  

 

1.3 Přeprava zboží železniční dopravou 

 

Přepravu zboží železniční dopravou jsem z hlediska přepravního procesu rozdělil       

na přepravu klasickými nákladními železničními vozy a na kombinovanou přepravu. Přeprava 

cenného zboží se klasickými železničními vozy na síti ČD neprovádí. Tato přeprava je 

zajišťována většinou kontejnery nebo výměnnými nástavbami. 

 Kombinovaná přeprava doprovázená je přepravou silničních vozidel, naložených       

na vlakových soupravách, tvořených speciálními nízkopodlažními železničními vozy. 

 Kombinovaná přeprava nedoprovázená se provádí pomocí velkých kontejnerů, 

výměnných nástaveb a návěsů. 

České dráhy, a.s. nabízejí přepravu jednotlivých zásilek po celé Evropě s možnostmi 

přepravy na „Dálný východ“, a to včetně celkové ceny a projednání přepravních podmínek. 

Jako nabídku vyšší kvality je možné využívat síť ucelených vlaků, kde je nabízeno dodání 

s přesností na hodiny a spojení jsou po vstupu do EU i velmi výhodná časově. V hlavních 

přepravních směrech pobyt na hranicích téměř neexistuje. Vlaky jsou vedeny tak, aby byl 

minimální počet výměny vlakových náležitostí (lokomotiv, strojvedoucích, apod.) po celé 

přepravní cestě. V současné době České dráhy budují veřejný kontejnerový terminál 
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v Lovosicích. V případě zájmu o přepravy do nebo z tohoto terminálu je možné přepravy 

realizovat již dnes. [3] 

 Jedním, a to zcela nejdůležitějším faktorem, proč soukromé firmy, mající potřebu 

přepravit zboží z místa A do B, a to i v rámci celé Evropy, nepřepravují své cenné zboží  

železniční dopravou, je absolutní nepružnost tohoto druhu dopravy. V posledních letech se 

tento fenomén začíná obracet pomalu, ale jistě k lepšímu.  Největší výhodou pro železnici je 

rostoucí cena pohonných hmot. Dopravci v silniční dopravě jsou neustále tlačeni k tomu, aby 

dělali cenové nabídky na čím dál delší dobu. Není výjimkou, že někteří  dopravci jsou nuceni 

své ceny určovat i s výhledem na dva roky dopředu. Zde uvádím faktickou poznámku pro 

současnost, že ropa je komodita, u které se velice špatně odhaduje cena. Například v roce 

2007 vzrostla cena nafty o 3 Kč během velmi krátké doby, v rozmezí měsíců září – listopad. 

Zvyšující se cena nafty může v blízké době zapříčinit větší využití železniční dopravy pro 

přepravu zboží. Pro ucelený přehled uvádím několik externích společností mimo ČD. 

tabulka 1 Operátoři zabývající se přepravou kontejnerů 

Název firmy 
BOHEMIAKOMBI spol. s r. o. 
ČSKD INTRANS, a. s. 
MAERSK INTERMODAL 
EUROPE s. r. o. 
METRANS, a. s. 
ARGO BOHEMIA s. r. o. 
ERS 

      Zdroj: Vlastní 

 

tabulka 2 Kontejnerové terminály 

Vlastník Adresa 
SKD INTRANS, a. s. Praha Žižkov 
  Přerov 
MAERSK Mělník 

METRANS, a. s. 
Praha Uhříněves, 
Želechovice 

České dráhy, a. s. Lovosice 
      Zdroj: Vlastní 
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1.4 Letecká přeprava zboží 

Vedle přepravy zboží po silnici, je letecká přeprava zboží dalším nejvyužívanějším 

způsobem přepravy cenného zboží. Služby leteckých společností jsou využívány především 

na delší a dlouhé vzdálenosti, např. mezi kontinenty. Na služby leteckých společností se 

v dnešní době začínají zaměřovat dokonce i společnosti, jež podnikají v námořní dopravě. 

Kromě již zmiňované rychlosti přepravy zboží, hraje důležitý požadavek také větší 

bezpečnost. I nejmodernější námořní přístavy se potýkají se velkou mírou kriminality. 

Jako cenné zboží v letecké přepravě, lze definovat zboží s prohlášenou hodnotou 

1000 USD a více za 1kg, nebo její ekvivalent. [4] 

Zboží dopravované letecky by se mělo do cílových stanic dostávat nejen z "jedné 

spolehlivé ruky" rychle a bezpečně, ale i nepoškozené. Zákazníci si přejí, aby jejich cenné 

zásilky byly doručeny bez zpoždění a co nejlevněji. Odesílatelé z oblasti telekomunikací nebo 

průmyslu polovodičů již nejsou ochotni čekat, až se sejde dostatek zboží pro jednu velkou 

zásilku. Mnohým zákazníkům hrozí milionové ztráty, když zboží nebude dodáno včas. 

Devizou leteckých přepravců se proto stává dodávka menších balíků s vyšší frekvencí. [5] 

Od počátku 90. let se mnohonásobně rozrostly expresní služby. Proto se v tomto 

segmentu činnosti zavádějí opatření typu časově definovaných zásilek nebo tzv. časových 

oken. Zákazník Lufthansy může například volit ze čtyř typů td. servisu. Servis „td.Pro“ 

poskytuje jasně definovaná časová okna, umožňující spolehlivé plánování komplexní 

logistické koncepce, „td.X“ předem definovanou nabídku v časovém okně, u servisu 

„td.Flash“ je pro každou zásilku udána individuální doba přepravy s využitím nejrychlejšího 

leteckého spojení, u servisu „td.SameDay“ se pro zvláště spěšné malé zásilky zaručuje 

dodávka a použitelnost ještě v tomtéž dni. Na vybraných vnitroevropských trasách mohou 

zásilky, na základě co nejrychlejší doby odbavení, dorazit na místo určení během několika 

hodin; této nejvyšší úrovně pružnosti se dosahuje použitím všech dostupných možností,  

včetně služeb partnerských leteckých společností. [5] 

V posledních letech si letecké společnosti budují po celém světě své vlastní terminály, 

které zařizují tak, aby podléhaly normě TAPA. Vedou je k tomu také již zmiňované rejdařské 

společnosti, které si nemohou dovolit přepravu zboží po moři. Jedná se především o zboží 

jako jsou léky, mikroelektronika, apod.. 
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1.5  Norma TAPA - EMEA 

Rychlý nárůst a rozvoj technicky vyspělých řešení během devadesátých let s sebou, 

kromě rozmachu řady odvětví, přinesl i mnohá nebezpečí. Stále častěji se vyskytují krádeže 

těchto technologií. Reakcí na tento trend bylo založení asociace TAPA-EMEA (The 

Technology Asset Protection Association Europe), která se snaží řešit tento problém, coby 

společná platforma dopravců a výrobců high-tech technologií.  

1.5.1  Vedení boje proti zločinu v logistických řetězcích 
 

Transported Asset Protection Association (TAPA) je jedinečné fórum, které spojuje 

výrobce, přepravce zboží, soudní orgány a další investory s obecným cílem snižování ztrát      

v mezinárodních zásobovacích řetězcích. 

V  regionu EMEA (Evropě, Středním východu & Afrika), se normy TAPA posouvají 

rychle a efektivně díky propagaci  a celosvětovému bezpečnostnímu standardu. Přinášejí 

praktické zkušenosti a podporují vymáhání práva.  TAPA je také aktivní v regulačních 

záležitostech v národní a evropské úrovni, spolupracuje s vládami a implementuje nové 

programy. Pořádá konference, které jsou informativní a interaktivní, umožňující stále více 

různorodosti aby měnilo myšlenky a zkušenosti v praxi. 

V rámci asociace sdílejí její členové informace a společně hledají optimální řešení 

problematických situací. V jejím rámci byla ustavena certifikace FSR (Freight Security 

Requirements), pro jejíž získání je nutné splnit řadu bezpečnostních standardů a prokázat 

maximální míru zabezpečení.  

Cíle organizace jsou: [6] 

a. Poskytovat prostor manažerům spojeným se zajišťováním ochrany technologických 

prostředků, které jsou poskytovány a distribuovány jejich společnostmi a ve kterých 

mohou určit problémové oblasti, které ovlivňují činnost jako celek a vyvíjet řešení 

problémů, která by mohli členové implementovat. 

b. Poskytovat řešení, která zredukují ztráty vzniklé v důsledku krádeží v uvažované 

oblasti. 

c. Zajišťovat způsob sdílení odborných informací v týkajících se „Činnosti“. 

d. Zajišťovat způsob rozpoznávání a sdílení "nejlepších řešení v Činnosti", která se 

vztahují k ochraně majetku. 
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e. Poskytovat prostor k ovlivňování služeb poskytovatelů „Činnosti“, vedoucí               

ke zlepšení zajišťování bezpečnosti. 

f. Podporovat a prosazovat dobré vztahy a spolupráci v rámci „Činnost“. 

g. Zkoumat, studovat a zveřejňovat zprávy, týkající se oblasti zájmů, podniku                  

a specificky významných zpráv. 

Celá norma TAPA – EMEA definuje tyto pojmy: [6] 

a. "Technologické prostředky"  

b. "Činnost"  

c. "Člen"  

d. "Mimořádný člen"  

e. "Čestní členové"  

f. "Řídící výbor"  
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2.  Vývoj  přepravy zboží s vysokou hodnotou, technologie 
přepravy 

2.1 Společnosti Gammisch Gruppe 

 V březnu roku 1984 založil obchodník Robert Gammisch ve městě Beyreuth spediční 

společnost Jumbo-Expres Int. Tato společnost si vzala za cíl přizpůsobit svou nabídku 

přepravních služeb speciálním zákazníkům. 

 V roce 1987 společnost pronajala veškeré podnikatelské prostory. V témže roce byla 

postavena v místě společnosti trhací linka textilní společnosti na textilní odpad. Dopravu 

materiálu zajišťovala společnost Jumbo-Expres Int. 

 Po rozsáhlém požáru v roce 1988 bylo rozhodnuto hledat vhodnější místo pro 

podnikání. Po analýze podnikatelských a marketingových přístupů bylo rozhodnuto, přemístit 

podnikatelské aktivity do města Neuenmarkt s ohledem na dostupnost k textilnímu průmyslu 

a také kvůli zavedené železniční vlečce přímo do areálu firmy s napojením na železniční síť. 

V roce 1990 byly postaveny první vlastní haly. V roce 1989 byla na tomto místě založena 

společnost Recycling Verfahren Neuenmarkt GmbH a v roce 1992 byla založena společnost 

Jumbo-Express Internationale Spedition GmbH, do které byla převedena společnost Jumbo-

Express Int. V dnešní době se zabývá společnost Robert Gammisch v  Neuenmarktu 

pronájmem svých prostor a vlastních hal na ploše více než 200 000 m², z toho 35.000 m² 

prostoru připadá na zastřešené skladovací plochy. 

 V roce 1996 se Robert Gammisch spojil s obchodníkem Franzem Glaubnizem. Spojení 

těchto dvou podnikatelů pomohlo vytvořit podnik, který dokáže naplánovat logistická řešení 

od projektu, až po samotnou realizaci. 

 Robert Gammisch a Bernard Hofman založili v roce 1990 společnou firmu  HO-GA, 

která se zabývala čalounickými textiliemi, avšak neshoda mezi těmito dvěma pany celý 

projekt zastavila. V roce 1998 byla firma HO-GA GmbH začleněna do logistického parku 

v Neuenmarktu a v roce 2000 do nově vzniklé společnosti LOG-IN Logistikpark GmbH. Tato 

společnost získala později exkluzivní nabídku spolupráce od společnosti British American 

Tabacco na přepravu cigaret a surového tabáku. V říjnu téhož roku postavil LOG-IN zcela 

nový regálový sklad pro 12 000 palet s hotovými výrobky – cigaretami. 
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2.1.1 LOG-IN CZ 
 

Společnost LOG-IN CZ s.r.o. byla oficiálně otevřena v červnu 2006 jako výsledek 

společného podniku české přepravní firmy Šmidberský a.s. - 350 vozidel Jumbo v 5 

pobočkách v České republice a německé společnosti Jumbo-Express Int. Spedition GmbH - 

podnik skupiny firem Firmengruppe Gammisch - disponuje LOG-IN CZ s.r.o. již dnes 

pozoruhodným vozovým parkem bezpečnostních vozidel, která jsou velmi vhodná pro 

přepravu vysoce kvalitního a cenného zboží. 

 LOG-IN CZ s.r.o. nabízí svým zákazníkům inovativní, flexibilní a specifická řešení 

dopravy „na míru“ jak v tuzemsku, tak i v Evropě na nejvyšší úrovni kvality. Realizuje 

specifické logistické koncepce zákazníkům a díky tomu je integrovaným partnerem v rámci 

Supply Chin Management. Nové výrobní a odbytové trhy a evropská integrace znamenaly 

v posledních letech nové výzvy v oboru spedice. Společnost LOG-IN CZ na ně reagovala       

a specializovala se na dvě oblasti spedice a to speciální přepravy a přepravy bezpečnostní.[8] 

 

 

obr. 1 Tahač s návěsem společnosti LOG-IN s.r.o (Zdroj: http://www.login-logistik.cz) 

 

2.2 Speciální přepravy / bezpečnostní přepravy 

 

Těžiště činnosti spočívá v přepravě vysoce kvalitního zboží a vyžaduje nejvyšší 

kvalifikace z hlediska bezpečnosti ve spojení s nejmodernějšími bezpečnostními                  

a kontrolními technologiemi. Zde se opírá o dlouholeté zkušenosti a know-how německé 
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mateřské firmy Jumbo-Express GmbH, Neuenmarkt. Firma z tohoto důvodu přepravuje 

vysoce kvalitní zboží pomocí speciálních bezpečnostních nákladních automobilů, které 

disponují patentovaným uzavíracím systémem a systémem ochrany proti krádeži, který byl 

vyvinut speciálně právě pro tyto účely. Díky nejpokrokovějším informačním technologiím 

jsou vozidla neustále lokalizována a sledována, takže existuje absolutní kontrola od začátku 

až do konce cesty.  

 

2.3 Analýza druhů krádeží 

Krádeže zásilek jsou stále důležitým tématem pro všechny podniky, jež fungují            

v obchodě se zbožím a v nákladní dopravě, ale i pro příslušné úřady.  

Záležitostí se zabýval Klub dopravního práva při Svazu spedice a logistiky ČR (SSL). 

Vycházel rovněž z informací britské organizace Eurowatch, jež nabízí účastníkům silniční 

dopravy zboží systém rychlého spojení se správným útvarem policie v téměř všech 

evropských zemích. 

Snadno prodejné produkty jako cigarety, alkohol, elektronické přístroje a počítačové 

hry jsou, stejně jako dříve, „nejvíce sledovanými“ cíly zlodějů zásilek. A jako v předchozích 

letech se nejvíce krádeží uskutečňuje v Belgii, Francii, Nizozemsku a Velké Británii.             

K poklesu došlo v oblasti letišť Frankfurt nad Mohanem (SRN) a London Heathrow - 

především díky cíleným akcím policejních složek. Počet lupičských přepadení vzrostl            

ve Švédsku, především v Goteborgu a v Malmö.[7] 

Počet krádeží zásilek v Evropě sice dále celkově stoupl, ale loňský rok jasně ukázal, že 

nasazení speciálních policejních jednotek proti tomuto druhu zločinnosti působí okamžitě 

pozitivně. Bohužel krádeže zásilek mají u mnoha úřadů nezměněně jen nízkou prioritu, zvýší 

se pouze tehdy, když záporný důsledek ovlivní politiku. Proto se kupříkladu operace 

„Grafton“ uskutečnila na letišti Londýn-Heathrow teprve v době, kdy se řada výrobců z oboru 

high-tech rozhodovala pro odchod z regionu.[7] 
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2.3.1 Nové varianty 

Způsob krádeží se v posledních letech příliš nezměnil a na prvním místě stále zůstává 

narušení plachet. Avšak v posledním roce se výrazně zvýšil zejména podíl čtyř druhů trestné 

činnosti. Především se množí ozbrojená přepadení v těch zemích, které jsou již postiženy 

největším počtem krádeží zásilek. Ve Velké Británii, Francii a Německu se hodně rozšířilo 

použití plynů.  

Ve Francii je více případů, kdy se kriminální živly vydávají za policisty. Ve Velké 

Británii, především v Londýně, je zase značně rozšířená hra „Jen za rohem“, ve které 

postupují zločinci jen malé riziko, ale zisk je značný. Při tomto druhu krádeže informují 

dodávající řidiče kamionů, kteří nejsou místní, aby nepoužívali hlavní vjezd do objektu, nýbrž 

aby vykládali zboží při postranním vjezdu, který je „hned za rohem“. Povedení informátoři 

mají různá důvěryhodná firemní označení. Rozšířená je i další varianta: „odbočení“ nákladu 

přes telefon, přičemž zloděj se představuje jako zástupce firmy příjemce a řidič si bohužel 

obvykle informaci zpětným voláním příjemci neověřuje.[7] 

2.3.2 Profesionální zloději 

Stále více  je zřetelné rafinovanější jednání zlodějů, nasazení moderních zařízení         

a pečlivé a rozsáhlé získávání informací před krádežemi. Zločinci pracují stále více 

internacionálně a mezi místem bydliště a místem krádeže zachovávají velkou vzdálenost. 

Přibývá rovněž případů, kdy se kriminální živly nechávají zaměstnat u podniků, jež mají být 

okradeny. Za tímto vývojem výrazně pokulhávají policejní úřady většiny evropských zemí, 

pokud jde o počty policistů, kteří jsou k dispozici, stejně jako pokud jde výchovu a vybavení. 

Toto se zřejmě zlepší, až příslušné vlády vezmou na vědomí, že krádeže zásilek nejsou 

žádnými zločiny „bez obětí“.[7] 

2.4 Předpovědi faktorů násilí v přepravních řetězcích 

V letošním roce se očekává, že se zvýší používání útočného plynu a že falešní 

policisté budou operovat v dalších zemích. Klamání dopravců a požadované odbočování se 

bude dále zdokonalovat. Lze předpokládat, že vzroste počet přepadů násilným zastavováním 

vozidel. Naproti tomu by měla policie poprvé blokovat komunikaci mezi zloději rušičkami – 

tak zvanými „GSM Jammers“.  
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Dopravním firmám se doporučuje školit v těchto směrech řidiče a zostřovat svá 

bezpečnostní opatření včetně ještě náročnějšího prověřování řidičů. Kromě toho by měla být 

vozidla vybavována jištěným pozičním přístrojem GPS. Obstarávání informací potenciálními 

zloději je třeba ztížit a v nejlepším případě znemožnit. Rovněž by pomohla lepší výměna 

informací mezi dopravními firmami a policejními úřady.[7] 

3. Technologické postupy práce v logistickém řetězci a 
jejich zabezpečení 

 
Technologie celého logistického řetězce s cenným zbožím není jednoduchá. Je potřeba 

ji rozdělit do fáze výroby, skladování u výrobce, přepravy (z místa A do B) a na skladování  

u spotřebitele. Výrobní fázi plně řídí a kontroluje výrobce, a proto celý systém bezpečnosti   

u takového zboží je plně v jeho kompetenci. To, jak zabezpečí výrobce jeho vlastní výrobky 

již v průběhu samotné výroby mnohdy napoví, jak by si přál, aby se zbožím bylo nakládáno 

dále. Jestliže určitá společnost bude vyrábět plyšové hračky v hodnotách několika korun, 

nebudou její zaměstnanci speciálně školeni na to, jak se mají po pracovišti pohybovat, zda  

do určitých prostorů skladu mohou, nebo nemohou vstupovat a podobně. Horší je to už  

u takových společností,  které právě drahý výrobek produkují. 

Bezpečnost zboží ve výrobě, jak je uvedeno výše, je v kompetenci výrobce.  Konečný 

zákazník není informován při koupi výrobku, zda se při výrobě konkrétního výrobku některé 

kusy ztratily, nebo vznikla jiná škodní událost. Je velmi složité a možná i obtížné všechny 

bezpečností prvky popsat, protože jsou odlišné podnik od podniku. Proto bude diplomová 

práce zaměřena na oblast skladování a dopravy zboží. 

 

3.1 Skladování cenného zboží 

 
 Skladování cenného zboží je problematika velice citlivá ať už pro výrobce (v případě, 

že zboží skladuje sám), a nebo pro externího dodavatele skladovacích služeb. Společnosti, 

které patří mezi subjekty, které si skladování zboží po výrobě zabezpečují sami, mají systém 

skladování implementovaný do systému výroby. To znamená, že zboží které vyrobí a které 

projde určitým cyklem ochrany již při samotné výrobě, je do skladu založeno s určitými 

bezpečnostními a ochrannými prvky. 
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 V druhém případě se jedná o společnosti, které celý problém skladování předávají 

společnostem,  které mají skladování takovéhoto materiálu jako hlavní činnost a které jsou 

sami od sebe schopny zabezpečit nejenom skladování, ale také distribuci takového zboží  

do dalších meziskladů nebo dokonce k samotným odběratelům. Často mají tyto společnosti 

nasazeny v těchto skladech své zaměstnance,  kteří zde figurují jako kontrolní prvek (JIT II ).  

 

Takové systémy skladování lze popsat a rozdělit do čtyř základních skupin: 

 

• skladování zboží u výrobce, 

• skladování zboží v meziskladech  

• skladování zboží u konečného spotřebitele. 

3.2 Skladování zboží u výrobce 

 
 Problematika skladování zboží u výrobce je, jak již bylo zdůrazněno, zcela v jeho 

kompetenci. Jsou výrobci, kteří pro ochranu cenného zboží využívají nejmodernější 

skladovací systémy, které jsou investičně nákladné a doba návratnosti vložených finančních 

prostředků je v řádech desítek let. Dále jsou výrobci, kteří spíše než drahá vybavení, využívají 

dokonale proškolené zaměstnance, kterým dávají plnou důvěru spolu s menšími a o to méně 

nákladnými bezpečnostními opatřeními. Zboží je v těchto skladech většinou chráněno 

několika způsoby,  kterými jsou například: 

 

• střežení vstupu do skladů (vstup jen pověření zaměstnanci), 

• pravidelné školení zaměstnanců, 

• střežení prostor skladů pomocí kamer a zabezpečovacích zařízení, 

• elektronické systémy příjmu a výdeje materiálu pomocí technologie FIFO, 

•  důsledná kontrola zboží při vstupu do skladů, 

• bezpečné uložení materiálu v regálech (nejlépe na paletách), 

• důkladná evidence a přehled o uskladněném zboží, 

• vysoká bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce zboží, 

• důsledně dodržovaný systém JIT s vysokými sankcemi za zpoždění. 

 

Těchto několik zásad, které jsou zde vyjmenovány, tvoří soubor základních opatření 

k tomu, aby sklad bezpečně fungoval. To, jak si každá společnost upraví tyto zásady podle 
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svých technologických postupů, záleží na ní. Následně bude provedena podrobná analýza 

jednotlivých navržených bodů. 

3.2.1 Střežení vstupu do skladů 
 
 Při skladování zboží vysoké hodnoty patří střežení skladovacích prostor a prostor, kde 

probíhá manipulace se zbožím, k velice důležitým faktorům. U skladů certifikovaných jako 

skladiště podle norem TAPA se vyžaduje střežení objektů po celých 24 hodin provozu každý 

den v roce. Vstupy do skladů jsou výhradně podle této normy zabezpečeny pomocí čipových 

karet. Jsou zde zavedeny databázové programy, které vedou podrobnou statistiku o tom, kde 

se jednotlivý zaměstnanec nebo návštěvník pohybuje. Ostrahu těchto objektů zajišťují 

většinou firmy certifikované normou TAPA, provádějí ji svými zaměstnanci a nevyužívají 

služeb jiných bezpečnostních agentur. Jde o to, že musí být eliminován únik informací 

z těchto skladovacích prostor na minimum. To je nejlépe zabezpečeno vlastními zaměstnanci. 

Zaměstnavatel žádá při přijímání do pracovního poměru od těchto zaměstnanců výpis 

z trestního rejstříku, který musí být bez záznamu.  

3.2.2 Pravidelné školení zaměstnanců 
 
 Pravidelné školení zaměstnanců skladů a kontrola technických budov patří 

neodmyslitelně k systému zabezpečení objektů. Zaměstnanci jsou školeni nejméně jednou 

ročně nejen v oblastech střežení objektu z hlediska požárních a evakuačních, ale jsou školeni 

na situace při přepadení skladů, při vniknutí cizích osob do skladů. Jelikož jsou sklady 

střeženy elektronickými systémy, které ale mohou na rozdíl od zaměstnanců spadat pod jiné 

firmy (například u systému bezpečnosti Výrobce – Dopravce – Bezpečnostní agentura – 

Konečný odběratel) viz kapitola „Střežení prostor skladů pomocí kamer“, je nutné školit také 

zaměstnance těchto cizích agentur. Doporučeny jsou systémy školení zaměstnanců v sídle 

společnosti, kde ke střežení objektů dochází. Zaměstnanci jsou školeni také v oblastech, které 

jsou pro danou společnost citlivé. Učí se přesné postupy, které musí při kritických situacích 

dodržovat. Tyto postupy jsou většinou neveřejné a zůstávají jako vnitřní normy společnosti. 

Lze je ale snadno vydedukovat. Jsou to například postupy jako ochrana vlastního zdraví, 

spolupráce s policií či maximální eliminace vzniku škod na zboží. 
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3.2.3 Střežení prostor skladů pomocí kamer a zabezpečovacích zařízení 
 
 Jelikož nám mnohdy nestačí jen lidský činitel, musíme na střežení skladů používat 

nejmodernější monitorovací zařízení. Monitorovací zařízení musí být umístěno ve skladech  

a ve všech přístupových bodech do střežených prostor tak, aby pokrývalo co možná největší 

plochu těchto prostor. Pod certifikací TAPA musí být střeženy video systémy nejen sklady, 

ale také parkovací prostory pro nákladní automobily, které pro uskladněný materiál přijíždějí 

nebo ho dovážejí. Záznamy z těchto kamer jsou obvykle mazány až po převzetí zboží 

konečným odběratelem, který musí svým podpisem stvrdit, že veškeré zboží převzal 

v pořádku a ve správném počtu. 

3.2.4 Elektronické systémy příjmu a výdeje materiálu pomocí  technologie 
FIFO 

 
 Každému dodavateli je známo, že každá minuta uložených skladových zásob 

v regálech nebo ve skladu stojí peníze. Proto je nutné skladové zásoby doručit ze skladu 

k zákazníkovi co nejhospodárněji a nejúčelněji. Abychom toho byli schopni, musíme pro to 

mít vhodné nástroje:  

a) systém pro řízení skladu se schopností umisťování a sledování skladových zásob 

v cyklech, 

b) sledování průběhu cyklů od dodavatelského střediska se schopností pružně pracovat 

v rámci určitého skladového prostředí. 

 Aby byl systém pro řízení skladu účinný, musí se zabývat skladovými činnosti 

v souvislosti s dalšími podnikovými operacemi - plánováním poptávky, ekonomickým 

systémem (účetnictvím), zařízením pro skladovou automatizaci propojenou s expedicí. 

Systém musí být samozřejmě hospodárný s rychlou návratností investic. 

 Následně budou představeny systémy, které se používají ve skladech, kde je 

uskladněno cenné zboží. 
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Čárové kódy 
Čárové kódy spadají do oblasti tzv. "automatické identifikace", nebo-li jinak řečeno do oblasti 

"registrace dat bez použití kláves". Do stejné oblasti patří rovněž magnetické kódy používané 

např. na kreditních kartách nebo strojově čitelné písmo OCR. Čárové kódy jsou z různých 

důvodů nejrozšířenější. 

 

Princip čárových kódů 

Každý kód se skládá z tmavých čar a ze světlých mezer, které se čtou pomocí snímačů 

vyzařujících většinou červené světlo. Toto světlo je pohlcováno tmavými čárami a odráženo 

světlými mezerami. Snímač zjišťuje rozdíly v reflexi a ty přeměňuje v elektrické signály 

odpovídající šířce čar a mezer. Tyto signály jsou převedeny v číslice, popř. písmena, jaká 

obsahuje příslušný čárový kód. To tedy znamená, že každá číslice či písmeno je zaznamenáno 

v čárovém kódu pomocí předem přesně definovaných šířek čar a mezer. Data obsažená 

v čárovém kódu mohou zahrnovat následující informace: číslo výrobce, číslo výrobku, místo 

uložení ve skladu, číslo série, nebo dokonce jméno určité osoby, které je např. povolen vstup 

do jinak uzavřeného prostoru. 

 

Přínosy čárových kódů 

Přesnost 

Užití čárových kódů je jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího 

množství dat. Při ručním zadávání dat dochází k chybě průměrně při každém třístém zadání. 

Při použití čárových kódů se počet chyb snižuje až na jednu milióntinu, přičemž většina 

z těchto chyb může být eliminována, je-li do kódu zavedena kontrolní číslice, která ověřuje 

správnost čtení všech ostatních číslic. Proto byly např. v mnoha zemích vybaveny transfúzní 

stanice čárovými kódy, aby byli stoprocentně rozlišeni rozdílní dárci a aby následně nemohla 

být použita pro pacienta neodpovídající krev. 

 

Rychlost 

Srovnáme-li rychlost pořízení dat z čárového kódu s klávesnicovým zadáním, zjistíme, že i ta 

nejlepší písařka je nejméně třikrát pomalejší, než jakýkoliv snímač. 

 

Flexibilita 

Technologie čárových kódů je mnohoúčelová, spolehlivá a má snadné užití. Čárové kódy 
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se mohou užívat v nejrůznějších a extrémních prostředích a terénech. Je možné je tisknout  

na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak extrémním mrazům, na materiály odolné 

kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti. Jejich rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny 

tak, aby mohly být užity i na miniaturní elektronické součástky. 

 

Produktivita a efektivnost 

Na základě dostupných tuzemských a zahraničních materiálů je dokázáno, že např. 

využíváním čárových kódů v supermarketech, se produktivita odbavování u pokladny zvýší 

nejméně o 30 %. Kromě toho je možné v jakémkoliv okamžiku a s velkou přesností zjistit 

okamžitý stav zásob jednotlivého zboží na skladě. Studie zpracovaná pro americké 

Ministerstvo obrany ukázala, že v některých oblastech se při zavedení čárových kódů zvýšila 

efektivita práce až o 400%. 

 

Typy čárových kódů 

Existuje několik typů čárových kódů, z nichž každý má svou vlastní charakteristiku. Některé 

mohou kódovat pouze číslice, jiné mohou kódovat i písmena a některé dokonce i speciální 

znaky jako znak "$" nebo znaménka ">" a "<". 

 

 

obr. 2 čárový kód EAN 8 (Zdroj: http://www.kodys.cz) 

 

 

obr. 3 čárový kód EAN 13  (Zdroj: http://www.kodys.cz) 
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EAN 8 a EAN 13 představují nejznámější čárové kódy užívané pro zboží prodávané 

v obchodní síti. Čárové kódy může užívat každý stát zapojený do mezinárodního sdružení 

EAN International. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je 

kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8) nebo 

třináct číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR má číslo 

859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě 

poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní; ta ověřuje správnost 

dekódování. 

 

 

obr. 4 čárový kód EAN 128  (Zdroj: http://www.kodys.cz) 

 

Čárový kód EAN 128 v případě, že obsahuje funkční znak FNC1, patří rovněž do systému 

EAN•UCC. Využívá se převážně pro označování obchodních a logistických jednotek. 

Umožňuje zakódovat pomocí standardizovaných aplikačních identifikátorů (AI) řadu dalších 

potřebných informací o daném výrobku, jako jsou např. číslo dodávky, datum výroby, datum 

balení, minimální trvanlivost, hmotnost, délku, šířku, plochu, objem, komu má být zboží 

zasláno atd.. Každá z informací má svůj vlastní AI, který jednoznačně určuje, o jaký typ údaje 

se jedná. Tento kód je schopen kódovat celkem 96 ASCII znaků a 11 speciálních funkčních 

znaků. Každý znak je tvořen 11 moduly čar nebo mezer. UCC/EAN 128 je speciální 

standardizovaná verze Code 128. 

 

Code 128 neobsahuje FNC1 a nevyužívá AI . Je volně 

použitelný ke kódování alfanumerických dat. Umožňuje 

zakódovat ASCII znaky 0 až 127. 

obr. 5 čárový kód Code 128 (Zdroj: http://www.kodys.cz) 
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Nová generace čárového kódu - 

dvoudimenzionální kód s velmi vysokou 

informační kapacitou a schopností detekce a oprav 

chyb (při porušení kódu). PDF 417 je patentem 

firmy SYMBOL. Označení PDF 417 (Portable 

Data File) vychází ze struktury kódu: každé 

kódové slovo sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce 

minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. 

Celkem je však modulů ve slově vždy přesně 17. 

Na rozdíl od tradičních čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání údajů  

obr. 6 čárové kódy PDF  (Zdroj: 
http://www.kodys.cz)

v nějaké databázi externího systému, si PDF 417 nese všechny údaje s sebou a stává se tak 

nezávislý na vnějším systému. Do PDF 417 lze zakódovat nejenom běžný text, ale i grafiku 

nebo speciální programovací instrukce. 

 

 

Hlavní výhody kódu PDF 417:  
 

• lze vytisknout a přenášet na nejlevnějším médiu – papíru 

• možnost přenosu dat bez nutnosti vkládání z klávesnice, při kterém může snadno 

vzniknout chyba 

• korekce chyb: bezchybné dekódování kódu, který je až z 50 % fyzicky poškozen. 

 

RFID technologie 
 

Rádio Frekvenční Identifikace nebo-li RFID je technologie automatické identifikace, 

kde jsou data v digitální podobě ukládána do tzv. RFID tagů (čipů), ze kterých se následně 

mohou načítat a znovu přepisovat jednoduchým principem za použití radiových vln. RFID 

tag, co by nositel informace, může být ve formě etikety (Smart label) nebo v zapouzdřené 

podobě různých tvarů, velikostí a materiálů. Ke čtení a zapisování dat do RFID tagu  

se používá RFID čtečka, která může mít různou podobu (mobilní terminál, stacionární brána, 

OEM modul, ruční čtečka apod.). 
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Tato technologie si neklade za cíl nahradit čárové kódy, ale spíše čárové kódy doplnit 

o další možnosti. V celé řadě aplikací je nejvýhodnější použít kombinaci těchto dvou 

technologií. 

 
 
Rozdíl oproti čárovým kódům 
 

Jedním z hlavních rozdílů oproti čárovým kódům, je možnost dále aktualizovat  

a doplňovat informace dříve zapsané v RFID tagu (při použití read/write RFID tagů). Tato 

technologie má i další výhody, například není nutná přímá viditelnost při čtení ani 

při zapisování. Zajímavá je i možnost snímání více RFID tagů v jednom okamžiku. Další 

výhodou je větší odolnost vůči teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí obecně. Oproti 

běžným čárovým kódům umožňuje RFID i uchování všech dat (například o zboží) přímo 

v RFID tagu. Z tohoto důvodu je možná i koncepce systémů využívajících RFID bez 

návaznosti na databázi podnikového informačního systému. 

 
Hlavní výhody RFID 
 

• není nutná přímá viditelnost pro čtení a zapisování do RFID tagů,  

• snížení chybovosti,  

• zlepšené řízení toku zboží 

• vyšší stupeň automatizace 

• digitální získávání informací  

• rychlost pořízení informace  

• mobilita  

• možnost mnohačetného čtení 

• odolnost a variabilita media  
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obr. 7 Zakódovaný smart label (Zdroj: http://www.kodys.cz) 

 
 
Potisk obalů 

 Potisk obalů je samostatná kapitola, která se nepřímo váže k zabezpečení 

skladů a k rychlejší orientaci ve skladech s cenným zbožím. Firmy se mnohdy na obaly, které 

jsou v mnoha případech vyráběny z kartonu, snaží natisknout co nejvíce informací o zboží 

v obalu uloženém. Mnohdy kartónové obaly vypadají jako klasická zmenšenina obalů 

výrobků, které jsou v nich uloženy, včetně  veškerých popisů  zboží. V oblasti skladování  

a následné přepravy zboží se tento systém neosvědčil jako zcela dobrý z hlediska bezpečnosti. 

Autor proto nedoporučuje zařazení takovéhoto potisku kartónových obalů do běžných 

standardů. 

 Společnost BRITISH AMERICAN TABACCO (dále jen BAT1), pro kterou 

zajišťuje společnost LOG–IN s.r.o. svoje logistické služby,od této formy potisku kartónových 

obalů nedávno upustila. Její taktika je jednoduchá. Co nejvíce ztížit pachateli případné 

loupeže orientaci ve zboží,  které chce odcizit nebo porušit. Každý kartónový obal má nyní  

na sobě nalepen jen malý štítek o velikosti 5 cm x 4 cm, na kterém jsou data o druhu tabáku, 

který se v obalu nachází, datum spotřeby tabáku a místo, kde se bude dále tabák zpracovávat. 

Další informace o tabáku na obalu nejsou. Na stejný princip popisů obalů přechází také 

společnost SONY. 

                                                 
1 BAT -  BRITISH AMMERICAN TABACCO 
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3.3 Skladování zboží vysoké hodnoty ve skladech s různorodým zbožím 

 
Skladovat zboží vysoké hodnoty nemusíme uchovávat pouze ve skladech k tomu 

určených. Existují také společnosti, kterým se drahý produkt objeví ve skladech třeba jen 

několikrát do roka. Mohou to být společnosti např. spediční, které své sklady používají jako 

mezisklady pro sběrnou službu. Těmto společnostem se samozřejmě nemůže vyplatit mít tolik 

nákladná vybavení skladů a musí se spokojit buď s určitým kompromisem mezi 

zabezpečením a svými vnitřními předpisy, nebo musí být takovýto podnik schopen operativně 

řešit vzniklé situace. Další možností, která může takové společnosti nastat je, že se daná 

společnost úplně zakázky vzdá, a to dokonce i za cenu porušení dobrého jména firmy. K této 

třetí možnosti jsou mnohdy spediční společnosti nuceni přistoupit raději, než aby jim bylo 

zboží zcizováno, což by jim přineslo řadu problému a finančních nákladů. 

 

3.3.1 Zabezpečení skladů u spedičních společností 
 

Zabezpečit sklad u společností, věnujícím se spediční činnosti, bývá mnohdy náročné 

na operativnost majitelů a dispečerů, kteří pohyby v těchto skladech řídí. Jako příklad bychom 

mohli uvést dánskou společnost DSV. Společnost DSV je typickou společností působící nejen 

na českém trhu. Zboží se v jejím logistickém řetězci pohybuje takto: DSV se smluvně zaváže 

určité společnosti, že její produkty bude rozvážet ke spotřebitelům. K tomu, aby své závazky 

byla schopna plnit, a to mnohdy v systému JIT, nevyužívá jen služeb svých nákladních 

automobilů, ale oslovuje další dopravní firmy. Tyto firmy jsou ochotny za určitý paušální 

poplatek za kilometr její zboží dále rozvážet. Mnohdy je ale tato spediční společnost 

donucena k tomu, aby zboží, které od zákazníku získá do své péče, uskladnila. Skladování 

zboží se potom provádí především u tzv. sběrné služby, kdy se jeden den zboží sjednotí  

do meziskladů a např. druhý den se produkuje dále ve větším množství. Spediční společnosti 

běžně převážejí zboží středně drahé a dále pak zboží drahé s hodnotou držící se spodní 

hranice rozdělení hodnot (viz rozdělení hodnoty zboží na str. 6 ). U takovéhoto zboží není 

třeba dělat ve skladech nějaká zvláštní bezpečnostní opatření. Stačí zde mít pouze sklad běžně 

hlídaný pracovníky a zavedené běžné bezpečnostní standardy. 
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Problémy mohou nastat tehdy,  když získá daná společnost k přepravě zboží středně 

drahé, které se např. blíží hranici 10 mil. korun českých. Do této kategorie můžeme řadit např. 

alkohol. Alkohol patří do kategorie zboží, které i přes svou nižší hodnotu patří do skupiny 

s velkým rizikem míry odcizení. Oproti např. elektronice se dá alkohol velice rychle  

na černém trhu zpeněžit.  

Jak tedy takové sklady zabezpečit?  

 

 

obr. 8 Návrh rozvržení skladů u spedičních společností ( Zdroj: Vlastní ) 

 

Zabezpečení těchto skladů spočívá v operativním řešením nastalé situace. Případy mají 

mnohdy charakter nárazovosti a nelze tedy říci, že zvolená bezpečnostní opatření budou 

navždy. Zde je potřeba vyzdvihnout, že opatření proti krádeži ve skladu spediční společnosti 

mohou trvat jen několik dnů, nebo maximálně týdnů. Jestliže by měl kontrakt na převoz zboží 

dlouhodobější charakter (v řádech několika měsíců), doporučuje autor opatření trvalého 

charakteru. Tzn. například investice do moderních video zařízení, stavby trvale oddělených 

skladů atd..  Skladové hospodářství se musí volit velice citlivě,  neboť každé nové opatření 

vyžaduje další vynaložené prostředky. 
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3.4 Přeprava cenného zboží 

 

Přeprava cenného a velmi cenného zboží úzce souvisí s kapitolou skladování. Již bylo 

uvedeno, že to, jak se bude daný produkt skladovat, je odvislé od výroby. Na druhou stranu 

můžeme konstatovat, že bezpečnostní prvky během samotného procesu přepravy jsou závislé 

na skladování. Bezpečnostní přepravy,  jak je budeme nazývat, využívají v dnešní době 

nejmodernějších elektronických bezpečnostních zařízení od systémů GSM2,  až po systémy 

GPS3. Dále ale nesmíme zapomínat na školení personálu, řidičů a dále na atypické skříňové 

návěsy v silniční dopravě. Je třeba upozornit, že v logistickém řetězci „VÝROBA – 

SKLADOVÁNÍ – PŘEPRAVA“  je přeprava právě tím nejvíce ohroženým článkem tohoto 

řetězce z hlediska krádeží nebo zničení zboží. Je to dáno především tím, že zboží je mimo 

sklad vystavováno vlivům mnoha negativních faktorů, ať už to jsou organizované skupiny 

zlodějů, nebo zcela nevyspitatelné chyby lidského činitele, které se velice těžko eliminují. 

Nyní se budeme zabývat problematikou přepravy  cenného zboží převážně v silniční dopravě 

implementovaný na společnost LOG–IN CZ. 

Aby bylo možné popsat technologický řetězec přepravy drahého zboží po silnici, je 

třeba nejprve popsat jednotlivé způsoby zabezpečení vozidel, řidičů a technologického 

řetězce. Poté je teprve možné  kvalitně popsat  jednotlivé přepravní fáze. 

 

3.4.1 Zabezpečení vozidel společnosti LOG-IN CZ 
 
 Zabezpečení vozidel společnosti LOG-IN CZ,  které je převážně tato diplomová práce 

věnována, je založena na systémech GPS / GSM s několika úrovněmi zabezpečení. Tyto 

systémy spolu úzce spolupracují a patří mezi nejdokonaleji fungující systémy v oboru 

přepravy drahého zboží. 

 Celý systém je založen na střežení celé soupravy, tzn. že souprava je brána jako celek, 

tedy NÁVĚS – TAHAČ a nikoliv jinak. Každý tahač po registraci SPZ do databáze má pevně 

přiřazen svůj návěs,  který je v databázi veden také pod svou SPZ. Zároveň ale není problém 

                                                 
2 GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci původně však francouzsky „Groupe Spécial Mobile“) je 
nejpopulárnější standard pro mobilní telefony na světě. 
3 GPS (Global Positioning Systém), , je vojenský navigační družicový systém provozovaný Ministerstvem 
obrany Spojených států amerických, který dokáže s několikametrovou přesností určit pozici kdekoliv na Zemi. 
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např. při  výměně návěsu tuto databázi upravit a danému tahači přiřadit elektronický návěs 

jiný, s odlišnou SPZ. Následně je ale opět souprava brána jako kompletní celek. Další 

zabezpečení soupravy, kromě toho co již bylo popsáno, je dále založeno na:  

 

 

 

 

 
obr. 9 Souhrnné zabezpečení vozidel LOG – IN CZ ( Zdroj: Interní 
materiály společnosti LOG-IN CZ 

 

• Zabezpečení kabiny řidiče GPS stanicí pro přesné určení polohy 

• Zabezpečení kabiny řidiče bezpečnostním tlačítkem 

• Zabezpečení návěsu GPS stanicí pro přesné určení polohy 

• Zabezpečení proti rozpojení TAHAČ – NÁVĚS 

• Pohybová čidla v návěsu 

• Zabezpečení zadních rolovacích dveří návěsu 

 

Zabezpečení kabiny řidiče GPS stanicí pro přesné určení polohy tahače 

 

Kabina každého tahače společnosti LOG – IN je opatřena stanicí GPS pro přesné 

lokalizování polohy tahače. Odpověď na otázku, proč je montovaná centrála GPS zvlášť  

do kabiny řidiče a zvlášť do návěsu, je jednoduchá. Společnost LOG – IN musí být schopná 

operativně řešit problémy při samotném průběhu krádeže zboží. Může nastat situace, že by při 

krádeži byl odpojen tahač od návěsu. Okamžitě je každý dispečer a společnost CSM (viz. 

kapitola zabezpečení přepravního řetězce) schopná poznat, kde se nachází tahač a s ním 

spárovaný návěs. Tyto informace jsou velmi cenné pro případný policejní zásah, nebo zásah 

centrály CSM kdekoliv po Evropě. 

 

Zabezpečení kabiny řidiče bezpečnostním tlačítkem 

 

Bezpečnostní tlačítko v kabině řidiče je důležitým prvkem k vyvolání alarmu 

v případě jakéhokoliv ohrožení řidiče nebo převáženého zboží. Tlačítko je skrytě montováno 

do kabiny každého tahače tak, aby ho nemohl daný řidič stisknout omylem, ale aby ho měl 
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vždy bezpečně po ruce. Po vyvolání alarmu nastává tzv. „krizový stav“, který bude řešen 

v následujících kapitolách. Tlačítko vyvolává alarm přes systém GPS. 

 

Zabezpečení návěsu GPS stanicí pro přesné určení polohy 

 

Každý návěs má skrytě zabudovanou centrálu GPS z důvodů, které byly již popsány 

v kapitole „Zabezpečení kabiny řidiče GPS stanicí pro přesné určení polohy tahače“. 

Nezávisle tak může dispečer kontrolovat spojení TAHAČ – NÁVĚS 

 

Zabezpečení proti rozpojení TAHAČ – NÁVĚS 

 

 Zapečení proti rozpojení TAHAČ – NÁVĚS patří mezi důležité prvky zabezpečení 

celé soupravy. Tento systém, který je zcela jedinečný, patří mezi patenty společnosti LOG-IN 

a byl vyvinut jen pro ni. Systém je založen na elektronickém spojení mezi tahačem 

a návěsem. Jestliže je elektrický obvod rozpojen, automaticky se na dispečerské centrále 

spouští alarm. Zároveň je alarm spuštěn také na centrále CSM (viz. kapitola zabezpečení 

přepravního řetězce). 

  

Pohybová čidla v návěsu 

 

 Pohybová čidla umístěna uvnitř návěsu slouží jako další bezpečnostní prvek. Čidla 

aktivují alarm na dispečinku a na centrále CSM okamžitě poté, co zaregistrují pohyb, nebo 

zvýšenou světelnou aktivitu. Čidla jsou v návěsu umístěna tak, aby pokrývala 100 %  

vnitřního prostoru návěsu a zároveň tak, aby nemohla být utržena při nakládkových  

a vykládkových operacích. Zároveň jsou tato čidla odolná proti vysokým teplotám a mrazům. 

Jsou testována tak, aby vydržela obtížné podmínky každodenního provozu návěsu, jako např. 

vlhko a prach. 

 

Zabezpečení zadních dveří návěsu 

 

Zadní dveře (dvoukřídlé, rolovací, …) návěsu patří mezi jeden z páteřních systémů 

zabezpečení zboží. Jelikož se jedná o speciální skříňové návěsy, jsou tyto dveře jediným 

možným vstupem do návěsu. Rolovací dveře jsou zabezpečeny hned trojím bezpečnostním 

systémem. 

36 



   

Bezpečnostní systém zadních rolovacích vrat návěsu je složen: 

 

1)   Dálkové odblokování rolovacích dveří dispečerem přes systém GSM 
2)   Odčipování dveří 
3)   Zapsáním osobního kódu řidiče na kódové klávesnic. 
 

ad 1) Dálkové odblokování dveří dispečerem přes systém GSM 

 

Aby bylo možné dveře návěsu otevřít bez spuštění alarmu na dispečerských 

centrálách, musí nejprve dispečer povolit jejich dálkové otevření. Celý systém proběhne 

v řádech dvou minut. Každý řidič musí tedy nejprve svým mobilním telefonem vždy požádat 

centrálu o otevření návěsu. Neexistuje zde situace, že by si řidič otevřel vrata návěsu bez 

požádání centrály sám. Kdyby se tak stalo, byl by spuštěn alarm a následoval by tzv. „krizový 

stav“. 

 

ad 2) Odčipování dveří 

 

 Odčipování dveří je úkon, který musí být splněn proto, aby mohly být dveře otevřeny. 

Čip je v podobě přívěšku a každý jím je vybaven. Čip se přikládá ke schránce, která je 

umístěna v boční, zadní části návěsu. 

 

 

obr. 10 Kódová klávesnice se čtečkou čipů ( Zdroj: Vlastní) 

 
 

ad 3) Zapsáním osobního kódu řidiče na kódové klávesnici 

Každý řidič má přidělen svůj jedinečný kód, který je zanesen do databáze a který 

figuruje jako třetí klíč nutný k tomu, aby mohly být rolovací dveře návěsu otevřeny.  
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Po odjištění návěsu centrálou, přiložením čipu, řidič zadá na kódové klávesnici tento kód  

a teprve potom může rolovací dveře otevřít. Dveře se otevírají automaticky, přes vzduchová 

zařízení. Řidič je může otevřít do 50 sekund od zanesení kódu. Po této době se dveře 

utomaticky blokují a pro jejich odblokování je nutné celý postup opakovat. 

su 

 U – profilu 

• GPS / GSM antény jsou skrytě zabudovány v dvojím provedení 

 

st těchto dveří je 

tak zvýšena na 6 tun. Návěsy jsou výrobkem české společnosti PANAV a.s. 

a

 

K dalším vlastnostem návěsu patří: 

• Venkovní stěny návěsu jsou zesíleny kovem 

• Fosforeskující označení na střeše každého návě

• Rolovací dveře jsou zapuštěny do

• Nosnost rolovacích dveří = 6 tun 

Venkovní označení návěsu kovem je opatření, které se u těchto návěsů provádí kvůli 

eliminaci průniku případného pachatele do nákladového prostoru bokem návěsu. 

Fosforeskující označení na střeše každého návěsu je provedeno pro případné sledování návěsu 

ze vzduchu. Každý návěs má kromě tohoto označení ještě své evidenční číslo. Rolovací dveře 

každého návěsu jsou specielně uchyceny do U- profilu z kvalitní oceli. Nosno
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3.4.2 Zabezpečení řidičů společnosti LOG-IN – BENEFON a 
GPS 

Bezpečnost řidičů patří mezi priority v celém 

systému přepravy cenného a velmi cenného zboží. 

Všechny postupy a bezpečnostní opatření jsou vždy 

nastaveny tak, aby co možná nejvíce chránily posádku 

tahače na zdraví a na životě. Kromě již popsaných 

bezpečnostních opatření na automobilu, vlastní každý 

řidič mobilní komunikační přístroj BENEFON 

založený na technologiích GSM a GPS. BENEFON je 

přístroj, který v běžném stavu funguje jako řidičův 

osobní mobilní telefon. Tento přístroj je dále vybaven 

schránkou na dvě SIM karty. Další charakteristickou 

součástí tohoto přístroje je lokalizační zařízeni GPS, 

pomocí kterého může dispečer kdykoliv zjistit, jak 

daleko se řidič od své soupravy pohybuje. Další 

nespornou výhodou je tlačítko umístěné v horní části 

benefonu. Automaticky po stisku tohoto tlačítka je na 

centrálách dispečera a CSM vyvolán alarm. 

 

obr. 11 Kódová klávesnice se čtečkou 
čipů (Zdroj: LOG-IN CZ) 

 

Navigační centrála GPS 

Navigační centrála GPS je LCD displej umístěný v každý kabině tahače tak, aby ji měl 

řidič neustále při sobě. Navigační centrála GPS funguje tak, že každému řidiči je dálkově 

z dispečerského místa zasílána do navigace trasa. Nikoliv ale trasa od nakládky k vykládce, 

ale od místa první nakládky k možné bezpečnostní odpočívce na trase. 

 

Jelikož soupravy společnosti LOG  - IN CZ smějí parkovat jen na předem určených 

odpočívkách, patří systém s centrálou GPS mezi plnohodnotné bezpečnostní prvky výbavy 

tahačů a slouží k zachování maximální bezpečnosti řidiče. 

Poslání trasy do GPS navigace lze rozdělit do dvou fází. První fáze je nalezení trasy 

dispečerem a druhá fáze je samotný proces odeslání trasy. Proces odeslání trasy trvá, jestliže 

se nevyskytnou komplikace, cca 2 minuty. 

39 



   

 

3.4.3 Zabezpečení celého přepravního řetězce ve společnosti 
LOG-IN 

 

Zabezpečení přepravního řetězce je velice složitý proces, jehož vývoj trval několik let 

a stále se zdokonaluje. Je založen na kombinaci zabezpečení, kterou lze popsat jako systém 

DISPEČER – CSM CENTRÁLA – NÁKLADNÍ VOZIDLO – ŘIDIČ. V tomto okruhu 

komunikují jen vyjmenované články systému a to následovně viz. obrázek.  

 

 

obr. 12 Ukázka zabezpečení přepravního řetězce ( Zdroj: Interní materiály společnosti LOG-IN CZ) 

 
 

Tento systém komunikace lze popsat následovně. Ve společnosti LOG – IN figuruje 

vedle dispečera ještě tzv. „Bezpečnostní centrálu - Sicherheitszentralle“ kterou lze volně 

přeložit jako bezpečnostní ústředna napojená na bezpečnostní společnost CSM. Společnosti 

CSM sídlící v Německu se neustále online promítají  všechny pohyby nákladních automobilů 

společnosti LOG – IN na mapě Evropy. Sledování probíhá v reálném čase. Toto sledování 

pohybu vozidel se odehrává zároveň také paralelně na monitoru bezpečnostní centrály uvnitř 

firmy LOG – IN. 
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3.4.4 Vyhlášení alarmu 
  

Vyhlášení alarmu je krizový stav, který je vyhlášen buď samotným řidičem, nebo 

některým vyjmenovaným prvkem elektronické bezpečnostní ochrany vozu nebo návěsu. Při 

vyhlášení alarmu je v první řadě nejprve kontaktována bezpečnostní centrála ve společnosti 

LOG – IN CZ a zároveň společnost CSM. Kontaktování probíhá elektronicky, a to hlášením 

na monitoru bezpečnostních centrál obou společností ve stejném čase. Společnost CSM poté 

ještě telefonicky kontaktuje dispečera na bezpečnostní centrále a oznámí mu, že se spustil 

alarm a o jaký alarm se jedná. Prací dispečera bezpečnostní centrály je potom co nejrychleji 

kontaktovat řidiče daného transportu, ujistit se, zda je vše v pořádku a zjistit, z jakého důvodu 

byl alarm spuštěn. Pokud se jedná o planý poplach, alarm se vypne a dispečer bezpečnostní 

centrály dá telefonicky společnosti CSM zprávu o tom, že alarm je planý a že je vše 

v pořádku. Na tomto příkladu je zjevné, že společnost CSM za celou dobu po vyhlášení 

alarmu nekomunikuje s řidičem daného vozu, ale pouze s bezpečnostní centrálou společnosti 

LOG – IN CZ z toho důvodu, že každý řidič má přikázáno komunikovat pouze se svým 

dispečerem. 

 

3.4.5 Potvrzení alarmu 
 

Potvrzení alarmu je druhá, horší fáze po vyhlášení alarmu. Z důvodů utajení některých 

postupů nebudou v této diplomové práci zveřejněny postupy všech jednotlivých článků 

bezpečnostního řetězce, ale budou shrnuty jen všeobecně. 

 

Potvrzení alarmu může být dvěma způsoby: 

• Potvrzení alarmu řidičem 

• Ztráta komunikace s řidičem – žádné informace 

 

Potvrzení alarmu řidičem je nejsnadnější situace jak zjistit, zda řidič má potíže s lupiči, nebo 

zda je nějakým jiným způsobem ohroženo zboží ( hromadná havárie a její následná 

nepřehlednost). V tomto případě přichází na řadu komunikace na úrovni „vedení společnosti 
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LOG – IN CZ společně s CSM“, kdy vedení společnosti vydá společnosti CSM příkaz 

k provedení zásahu. 

Ztráta komunikace s řidičem potom znamená velice citlivé zhodnocení situace v okruhu 

„Bezpečnostní centrála – dispečer – vedení LOG – IN CZ – CSM“. 

V případě zásahu agenturou CSM je zaručen dojezdový čas bezpečnostní agentury CSM nebo 

policii jednotlivých států EU do 15 minut k silničnímu vozidlu. 

 

 V případě potvrzení alarmu má řidič daná jasná pravidla jak se zachovat. Tato pravidla 

nemohou být v diplomové práci uvedena s ohledem na jejich utajení. 

V této části je uvedeno zabezpečení a připravenost vozidel k převozu zboží s akcentem 

na zdůraznění dalších bezpečnostních prvků v souvislosti s přepravou cenného zboží.  

 

3.4.6 Přeprava a její fáze 
 

Přepravu cenného zboží v silniční dopravě můžeme rozdělit do fází: 

 

• Příjezd vozidla do areálu kde se uskutečňuje nakládka 

• Nájezd vozidla k rampě 

• Proces nakládky 

• Zabezpečení návěsu, přívěsu nebo kontejneru 

• Odjezd ze samotného areálu 

• Přeprava z místa nakládky k bezpečnostní odpočívce 

• Příjezd na vykládku 

• Složení zboží 

• Nakládka dalšího zboží nebo odjezd na jiné místo nakládky 

 

Příjezd vozidla do areálu kde se uskutečňuje nakládka 

 
Příjezd vozidla do areálu podnikatelského subjektu, kde se vyrábí a skladuje cenné 

a velmi cenné zboží, upravuje již zmiňovaná norma TAPA. Jak již bylo řečeno, tyto areály 

musí být střeženy podle definic již zmiňované normy. Příjezd do takovéhoto střeženého areálu 

probíhá následujícím způsobem: 

42 



   

• Nahlášení personálu ostrahy SPZ tahače a návěsu a přibližný čas příjezdu do 

areálu 

• Ohlášení řidiče dispečerovi že se blíží k areálu 

• Kontrola vozidla ostrahou před vpuštěním do areálu 

• Kontrola řidiče 

• Vpuštění soupravy do areálu 

• Ohlášení řidiče svému dispečerovi  

• Odstavení soupravy na střežené parkoviště až do doby, kdy bude moci 

souprava najet k rampě 

 

Nájezd vozidla k rampě 

 
Nájezd k rampě probíhá buď okamžitě po příjezdu do areálu, nebo po určité době 

čekání vozidla v zabezpečeném prostoru areálu. Stává se tak z důvodu přípravy materiálu 

k nakládce přímo ve skladu nebo z důvodu nájezdu do areálu v systému JIT -  řidič přijel  

do areálu příliš brzy. Čekání může být dle situace od několika minut až po hodiny. Jestliže 

řidič v systému JIT najede na rampu pozdě, je obvykle vlastnická firma tvrdě sankcionována. 

V mnohých případech ale platí také opačný postup. Jestliže řidič přijede v čas na nakládku  

a ta je uskutečněna v zadaném čase, účtuje si dopravce určitou částku. Toto pravidlo ale 

neplatí vždy a záleží na uzavřených smlouvách. 

 

Proces nakládky 

 
Proces nakládky cenného a velmi cenného zboží je ve velké míře uskutečňován 

provozovatelem skladů, kteří za množství naloženého produktu také ručí. Provozovatelem 

skladu může být také výrobce daného produktu, jako je to např. u společností SONY, BAT 

atd.. Do celého procesu nakládky zboží nemá řidič právo zasahovat. V mnohých případech 

řidič nakládané zboží ani nevidí, jelikož je mezi návěsem a budovou skladu zábrana, která je 

buď z tvrzené gumy, nebo z nafukovacích límců. Po celou dobu nakládky zboží je tedy řidič 

ve vozidle.Za správnost naloženého zboží a správného množství potom ručí provozovatel 

skladu. Toto ručení je potvrzeno plombou, která je umístěna na rolovací vrata návěsu. Pro 

případ přetržení plomby během samotného procesu přepravy (vlivem namáhání návěsu) má 

každý řidič u sebe ještě jednu náhradní plombu, kterou může na vrata návěsu kdykoliv 
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umístit. Upevnění náhradní plomby musí následně řidič zapsat do mezinárodního nákladního 

listu CMR.4 

 

Zabezpečení návěsu, přívěsu nebo kontejneru 
 

Zabezpečení návěsu dělíme do dvou kategorií: 

1. Zabezpečení mechanické 

2. Zabezpečení elektronické 

 

ad 1. Zabezpečení návěsu mechanické 

Mechanické zabezpečení návěsů patří mezi základní prvky zabezpečení celého 

procesu přepravy cenného (nejenom cenného) zboží. Mezi mechanická zabezpečení návěsu 

řadíme kovové uzamykatelné zámky na vratech návěsů, které mohou být jištěny 

vzduchotechnikou a přitlačovány silou až několika tun, nebo zámky „klasické“, tedy zámky 

uzamykatelné, kdy má řidič nákladního vozu u sebe klíč, se kterým zámek jednoduše zamkne. 

Tento prvek zabezpečení není ovšem dokonalý a autor nedoporučuje toto použití jako jeden 

z hlavních prvků zabezpečení návěsu. Zámky „klasické“ mohou být  doporučeny pouze jako 

další prvek zabezpečení, nikoliv však primární. 

 

ad 2. Zabezpečení elektronické 

Tyto systémy patří v současné době mezi špičku používanou v nákladní dopravě ať už 

u návěsů, kontejnerů, nebo výměnných nástaveb. Systémy fungují na principu uzamčení dveří 

nebo vrat kontejneru potažmo návěsu tak, jak již bylo popsáno v kapitole „Zabezpečení 

vozidel společnosti LOG – IN CZ“, kde jsou tyto systémy dokonale popsány. 

 

Odjezd ze samotného areálu 
Odjezd vozidla z areálu v řetězci přepravy cenného zboží, není mnohdy bez 

komplikací. Po naložení návěsu a dalších potřebných úkonech (např. vážení vozu) a uzamčení 

návěsu zvlášť řidičem a bezpečnostní centrálou (dálkově přes systémy GPS), může celá 

souprava opustit areál firmy. Zde je potřeba upozornit, že pokud nebude návěs, kontejner 

nebo výměnná nástavba elektronicky uzamčena, není možno soupravou opustit areál. Tento 

systém opuštění areálu vychází z nařízení normalizace TAPA. 
                                                 
4 Mezinárodní nákladový list.Exemplář pro odesílatele.Základní jízdní dokument pro přepravu zboží v 
mezinárodní silniční dopravě. 
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Přeprava z místa nakládky k bezpečnostní odpočívce 
 

Řidič po obdržení povolení k odjezdu z areálu (tzn., že splnil všechny předchozí 

podmínky) nahlásí tuto skutečnost buď svému dispečerovi, nebo bezpečností centrále uvnitř 

firmy. Odpovědní pracovníci na tuto skutečnost zareagují tím, že do řidičovy navigace GPS 

pošlou trasu z místa nakládky do místa první bezpečnostní odpočívky v místě, kde řidič musí 

trávit svou pravidelnou přestávku, vyplývající z nařízení EU č.561 / 2006. 

Tímto způsobem je každému řidiči posílána trasa k dalším bezpečnostním odpočívám, 

resp. k místu konečné vykládky. Tzn., že celá trasa není zaslána jako celek, ale po částech. 

Téma bezpečnostních odpočívek bude dále řešeno v následujících kapitolách. 

 

Příjezd na vykládku 

 
Poté co řidič absolvoval celou trasu a blíží se k místu konečné vykládky, je povinen 

zatelefonovat na bezpečnostní centrálu a oznámit, že se blíží k místu konečné vykládky. Na 

tomto místě je již nahlášena SPZ návěsu a tahače a jméno řidiče, který se zbožím do areálu  

přijede. Po vpuštění řidiče do areálu následuje buď doba čekání na vykládku, nebo okamžité 

najetí k rampě. 

 

3.4.7 Odpočívky 
 

Téma bezpečnostních odpočívek je v poslední době velice diskutované. Abychom si 

mohli nejprve určit „bezpečnostní odpočívky“, je potřeba nejprve specifikovat pojem 

odpočívky.  

Odpočívka je místo, oddělené od komunikace, určené pro relaxaci a oddych mezi 

dobami řízení motorových vozidel.  

Mnohdy bývají odpočívky vybaveny obchody, restauracemi a benzinovými pumpami. 

Odpočívky dělíme do kategorií tzv. lehkých odpočívek (pro osobní automobily) a odpočívek 

pro nákladní automobily. Tyto dva typy odpočívek se od sebe příliš neliší, mnohdy bývají 

také vedle sebe. Jediné v čem se tyto odpočívky mezi sebou liší, je v síle použitého asfaltu a 

jinak poskládaných odstavných ploch. V této diplomové práci budeme hovořit o odpočívkách 

pro nákladní automobily. 
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Odpočívky pro nákladní automobily je velký evropský problém. Problém odpočívek 

nepociťuje jen Česká republika, ale také ostatní státy EU s rozvinutou i méně rozvinutou  

dopravní infrastrukturou. Německý měsíčník VERKEHRS RUNDSCHAU ve svém 

únorovém čísle roku 2008 napsal, že by jen na území Německa bylo potřeba vybudovat až 

21.000 nových odpočívek. Nedostatek odpočívek je možno dle pohledu autora kompenzovat 

financováním programy PPP. Řešení financování tohoto nedostatku ale není cílem této práce. 

Součastná, nepřející legislativa k pátečním a víkendovým zákazům jízd tomuto 

problému ještě více nahrává. Nákladní automobily nemají na přeplněných silnicích  

a odpočívkách šanci tyto povinné víkendové pauzy trávit a proto poté odstavují řidiči  

automobily k benzinovým stanicím, na okraje vozovek prvních a druhých tříd a všude tam, 

kde je jen trochu volno. 

  

3.4.8 Bezpečnostní odpočívky 
 

Téma bezpečnostních odpočívek pro nákladní automobily bylo již v diplomové práci 

několikrát nastíněno, nikoliv však definováno. Pojem „bezpečnostní odpočívka“ není 

v žádném zákoně ani normě upraven a ani definován. Je pouze na společnostech 

přepravujících drahý produkt, jak si pojem bezpečnostních odpočívek definují. Mnohdy ale 

jsou požadavky dopravních firem na bezpečností prvky takovéhoto odpočívky obdobné  a je 

tedy možno si tento pojem definovat. 

Kritéria, které by měla bezpečnostní odpočívka splňovat: 

 

• Dostatečný počet parkovacích míst pro nákladní automobily a jejich vhodné 

rozmístění 

• Oplocení areálu odpočívky 

• Oddělení provozu osobních a nákladních automobilů  

• Střežení prostor kamerovým systémem a bezpečnostní agenturou     

tzv.“Security level“ 

• Osvětlení parkovacích ploch v nočních hodinách 

• Čerpací stanice 

• 24 hodinový režim 

• Sprcha a sociální zařízení pro řidiče 

• Restaurace 
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• Telefon s faxem 

• Nocleh mimo nákladní automobil 

• Kvalitní příjezdová trasa k odpočívce 

 

Výše vyjmenovaná kritéria v procesu přepravy drahého zboží jsou potřebná k tomu, 

abychom byli schopni zařadit odpočívku do seznamu „bezpečnostních odpočívek“ . Nejsou 

ale rozhodující. Do procesu přepravy drahého zboží nevstupuje jen odesílatel a dopravce, ale 

také jiné zájmové subjekty nepřímo s danou přepravou spjaté. 

Tyto subjekty jsou: 

• Dopravce 

• Odesílatel 

• Bezpečnostní agentury zajišťující bezpečnost přepravy během jízdy 

doprovodnými vozidly 

• Bezpečnostní agentury zajišťující elektronické střežení zboží na cestě viz. 

společnost LOG –IN CZ a bezpečnostní agentura CSM 

• Pojišťovny !! 

 

 

 

 

Pojišťovna je subjekt, který bychom v procesu přepravy cenného a velmi cenného 

zboží neměli opomíjet. V těchto přepravách  má pojišťovna stejné zastoupení jako ostatní 

subjekty. 

 

 

 
 
 
 
 

 
obr. 13 Proces schvalování bezpečnostní odpočívky u společnosti LOG-IN (Zdroj: Vlastní)  
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Je to dáno tím, že právě pojišťovna je jediným prvkem, který v tomto řetězci přepravy  

cenného a velmi cenného zboží hradí případnou škodu. V podmínkách, kdy se uvnitř návěsu, 

nebo kontejneru převáží zboží v hodnotách několika desítek miliónů korun, je její role 

v tomto řetězci nepopíratelná. 

 

Řetězec LOG-IN CZ —POJIŠŤOVNA—CSM  je tedy řetězec, jehož každý prvek se 

musí vyjádřit k otázce, zda návrh nové odpočívky bude brán jako návrh akceptovatelný. Stačí, 

aby jeden z těchto tří článků řetězce vyjádřil odmítavé stanovisko a odpočívka nesmí být 

brána jako odpočívka bezpečnostní! Jestliže se určité odpočívce dostane ohodnocení 

odpočívky bezpečnostní mohou řidiči nákladních automobilů na těchto odpočívkách parkovat 

a trávit své pravidelné pauzy. I přesto ale parkovat na této odpočívce může řidič až poté, co 

mu to jeho dispečer povolí. 
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4. Návrh řešení 

4.5 Návrh řešení získání nových bezpečnostních odpočívek 

 

4.5.1 Implementace návrhu 
 

Na první pohled se tento schvalovací řetězec zdá být jako dobré řešení  

při schvalovacím procesu bezpečnostních odpočívek. Autor se ale domnívá že se tento systém  

zdá být nepružný a mohl by se zdokonalit o jeden, pro autora zcela důležitý prvek, kterým je 

ŘIDIČ. Řidič by v tomto případě mohl fungovat jako článek nejdůležitější a to hned 

z několika důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že profesionální řidič, který již několik let 

jezdí po Evropě, může ze svých praktických zkušeností vypovědět, kde se nachází jaká 

odpočívka, zda je v dobrém stavu. Další faktor, který je pro autora důležitý, je ten, že řidič 

Zda mu již někdy na daném místě byl ohrožován náklad, zda mu byla ukradena nafta nebo 

zda měl na tomto místě jiný problém. Řidič je dále schopen nejpružněji reagovat na výstavbu 

nových odpočívek, které by splňovaly určitá kritéria. Mnohdy dochází totiž k tomu, že řidič 

musí stát na odpočívce, která je sice schválená, ale nedosahuje kvalit jiné odpočívky, která je  

např. jen půl km od tohoto místa a o které nikdo jiný neví, protože byla vybudována 

a uvedena do provozu v nedávné době. 

 

Pro již naznačené řešení navrhuje autor vyhotovit pro společnost LOG-IN CZ 

formulář (viz příloha), který bude zhotoven pro každého řidiče nákladního vozu v několika 

kopiích. Jestliže řidič uzná za vhodné sdělit společnosti LOG-IN CZ informace o nové, nebo 

jiné odpočívce, vyplní při nejbližší možném okamžiku (např.ve svém volnu) formulář  

a po  příjezdu jej odevzdá svému dispečerovi, nebo některému ze zaměstnanců společnosti 

LOG-IN CZ. Vyplněný formulář bude postoupen vedení společnosti k dalšímu zhodnocení. 

Jestliže bude mít společnost k dispozici podrobné informace, bude mít i větší vyjednávací 

pozici při komunikaci s ostatními články řetězce! 

 

Řetězec LOG-IN CZ —POJIŠŤOVNA—CSM  se tedy rozšíří o jeden článek, kterým 

bude právě řidič. Autor navrhuje pro každého řidiče odměnu k platu ve výši 10 €. Tato 

motivační složka bude sloužit k tomu, aby nedocházelo k laxnosti při vyplňování  formulářů  

a aby jich bylo vyplněno co nejvíce.  
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Dalším faktorem, který je velice důležitý, je faktor psychologický. Zaměstnanci 

mnohých společností mají mnohdy pocit, že se nepodílí na utváření a chodu společnosti a cítí 

se proto mnohdy méněcenní a za svou práci kvalitně neohodnoceni. Tento fakt lze 

vypozorovat také u řidičů. Řidič, který je na cestách, s mateřskou firmou nepřijde mnohdy  

do kontaktu celé měsíce. Autor se domnívá, že tímto navrhovaným opatřením se může, a  to 

velice citelně, zvednout sebevědomí těchto pracovníků a zvýšit jejich pocit, že jsou pro firmu 

stejně důležití jako kterýkoliv jiný zaměstnanec! 

 

4.5.2  Návrh rozšíření projektu do budoucna 
 

Po zavedení systému těchto formulářů a po ověření funkčnosti pro společnost LOG-IN 

CZ navrhuje autor rozšíření celého systému kvalitně naplněné databáze pro ostatní odbornou 

veřejnost formou webové databáze, pracující on-line. Toto rozšíření do budoucna je důležité 

z hlediska dalšího ekonomického rozvoje tohoto projektu a pružného rozvíjení. Návrh autora 

je takový, že vytvoření tohoto projektu by mohlo být čistě pod záštitou společnosti LOG-IN 

CZ a dalších parterů mateřské společnosti Gammisch Gruppe. Dále by bylo vhodné do celého 

řetězce zapojit kvůli budoucí záštitě Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. 

 

Celá databáze bude vytvořena v několika světových jazycích a od začátku bude 

vytvořena v moderním programovacím jazyce, aby se předešlo případným dalším problémům. 

 

Registraci ostatní veřejnosti navrhuje autor zpoplatnit částkou 200 € ročně pro každou 

zaregistrovanou společnost. Tato částka nebude v žádném případě sloužit jako případný zisk, 

ale bude sloužit na správu a údržbu tohoto systému. Částka je důležitá také k tomu, aby se 

databáze nenaplňovala falešnými údaji. Tím bude zajištěna kvalita zanesených dat. Ostatní 

firmy tím budou nuceni vkládat data  

 

Dalším kladným faktorem zpoplatnění této databáze vidí autor v potřebě vedení 

evidence společností, které mají o daný produkt zájem a zda databáze je schopná uspokojit 

jejich požadavky. 
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4.6 Návrh řešení zvýšení bezpečnosti řidičů 

 
Jako další návrh ke zvýšení celého bezpečnostního řetězce, navrhuje autor přidělit  

při každém prvním školení nových řidičů, každému řidiči formulář, ve kterém je zachyceno 

několik základních pravidel. Např. jak by se měl řidič chovat při každodenním provozu. 

V tomto formuláři je zachyceno několik základních bodů od nástupu do vozidla, přes jízdu, 

tankování a parkování. Tento formulář pomůže podchytit některé základní chyby, kterých se 

dopouštějí nejen noví řidiči, ale také řidiči z povolání, vykonávající tuto profesy již několik 

let a kteří si mnohdy ani neuvědomí, že některé stereotypy, které vykonávají celý život, jsou 

v přepravě velmi cenného zboží velice rizikové. Jedná se např. o každodenní nákup novin, 

nebo cigaret na stejném místě, nezamčení kabiny nákladního automobilu při platbě 

pohonných hmot atd. Formulář je vytvořen srozumitelně, jednoduše a přehledně s ohledem  

na náročnost povolání řidiče. 
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5.  Zhodnocení 
 
V práci bylo navrženo několik opatření ke zefektivnění celého technologického 

řetězce. Návrhy byly rozděleny do kategorií: 

 

• Návrh pro oblast skladování cenného a velmi cenného zboží u společností 

nezabývajících se primárně skladováním tohoto zboží 

• Návrh pro získání nových bezpečnostních odpočívek 

• Návrh pro zvýšení bezpečnosti řidičů 

 

Tato opatření byla navržena přímo pro společnost LOG-IN CZ a implementována tak, 

aby co nejvíce vyhovovala podmínkám této společnosti. Nelze tedy zaručit, že všechny 

návrhy by vhodně a bez jakýkoliv problémů mohly být uplatněny také v jiných společnostech, 

které mají systém zabezpečení nastaven jinak.  

 

Návrh pro oblast skladování cenného a velmi cenného zboží u společností, které se 

primárně skladováním tohoto produktu nezabývají je navržen tak, aby vyhovoval jak po 

stránce finanční tak po stránce praktické. Tento navržený systém lze vhodně implementovat 

ve všech běžných skladech. U tohoto návrhu lze předpokládat, že nebude potřeba nabírat další 

nové pracovní síly, což je pro řadu společností velmi  podstatné. 

 

Návrh pro získání nových bezpečnostních odpočívek byl sestaven po důkladné 

konzultaci se všemi složkami logistického řetězce společností LOG-IN CZ, společností 

SONY, British American Tobacco a pojišťovnami. Následně byli řidičům společnosti LOG-

IN CZ rozdány formuláře nových bezpečnostních odpočívek. Společně s tím byla v této 

společnosti vytvořena nová databáze a oddělena od stávající databáze bezpečnostních 

odpočívek. Jelikož jsou vyplněné a schválené formuláře finančně ohodnoceny není problém 

s plněním nové databáze. Bylo určeno, že nová bezpečnostní odpočívka bude do stávající 

databáze zavedena poté, co na ní upozorní 5 a více řidičů. Tento systém se velice osvědčil 

hlavně kvůli tomu, že je finančně nenáročný. Formuláře nejsou dávány novým a zatím 

nezapracovaným řidičům. Pro možnost vyplňování těchto formulářů byla zavedena podmínka, 

že řidič musí u společnosti LOG-IN CZ pracovat nejméně 1 rok. Druhou podmínkou k tomu, 

aby řidič mohl tyto formuláře vyplňovat je, že toto musí schválit jeho dispečer, který s tímto 
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člověkem přichází denně do kontaktu. Řidič je tedy motivován k tomu, aby vždy dával svému 

dispečerovi co možná nejpřesnější informace a to nejen o bezpečnostních odpočívkách, ale 

také o průběhu jízdy, plnění týdenní doby řízení apod. Pokud dispečer zjistí, že mu řidič 

během běžných pracovních dnů úmyslně některé údaje zatajuje, má možnost ukončit s ním 

kdykoliv spolupráci na získávání nových bezpečnostních odpočívek, což pro řidiče znamená 

finanční ztrátu. Při přepravách cenného a velmi cenného zboží je pravdivost řidičových 

informací  jedním z velmi důležitých faktorů, které napomáhají při eliminaci krádeží a 

poškození zboží. 

 

Návrh na zvýšení bezpečnosti řidičů byl  navržen k eliminaci chyb, kterých se 

dopouští řidiči vlivem každodenních stereotypů. Byl navržen formulář, který zachycuje 

pravidla pro každodenní bezpečnost, bezpečnost na cestě, bezpečné parkování, čerpání 

pohonných hmot atd. Tento formulář se stal součástí dokumentů každého vozidla a zároveň 

slouží jako pomůcka při školení nově příchozích řidičů. Přínosem tohoto formuláře do 

budoucna je zvýšení bezpečnosti samotných řidičů a eliminace krádeží zboží. 

 

Soubor těchto návrhů poskytuje další stupeň zvýšení bezpečnosti zboží v logistických 

řetězcích a ochranu řidičů. 
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Závěr 
 

Nutnost zabezpečit celý logistický řetězec se v posledních letech stal nezbytnou 

podmínkou vedoucí k tomu, aby bylo zboží  zákazníkovi dopraveno včas a v požadované 

kvalitě. Je ale potřeba nezapomínat na to, že všechny bezpečnostní systémy uvedené v této 

práci musí být prioritně nastaveny tak, aby nechránily jen zboží. Tyto systémy musí být vždy 

a za každých podmínek nastaveny tak, aby bylo ochráněno lidské zdraví a životy lidí, kteří 

přichází do kontaktu s cenným produktem. Je důležité mít vždy na mysli, že při přepravě 

zboží má neporovnatelně vyšší hodnotu lidský život než náklad samotný. Na tuto důležitou 

podmínku se často zapomíná a mnohdy bývá snaha nastavovat bezpečnostní opatření tak, aby 

bylo prioritně chráněno zboží.  

 

Tato diplomová práce měla za cíl popsat jednotlivé technologické postupy při práci se  

zbožím s vysokou hodnotou. Byla zde popsána technologie skladování těchto produktů a 

proces přepravy. Všechny tyto postupy byly popsány s ohledem na ochranu společností které 

s tímto produktem nakládají. 

 

Hlavním cílem této práce pak byl návrh opatření vedoucích k ochraně nejen 

přepravovaného zboží, ale i zdraví řidičů u německé společnosti Gammisch Firmegruppe a 

její dceřinné společnosti LOG-IN CZ, tedy firem zabývajících se přepravou a skladováním 

zboží pro společnosti SONY, British American Tobacco a Philip Morris. Tato navržená 

opatření byla ve společnosti LOG-IN CZ zavedena a vedla ke zvýšení bezpečnosti při ochraně 

majetku a lidského zdraví. 
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Seznam použitých zkratek 
 
BAT  – Britisch American Tobacco 

JIT  – Just in time 

TAPA  – Transported Sesed Protection Association 
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