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Anotace 

HMILANSKÁ, Veronika. Bezpečnostní projekt obchodního a zábavného centra. Ostrava, 2013. 73 s. 

Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

 

Klíčová slova: analýza rizika, bezpečnostní projekt, fyzická ochrana 

 

Diplomová práce je zaměřena na inovativní návrh komplexního zabezpečení obchodního  

a zábavného centra, jehož účelem je ochrana osob a majetku. V úvodních kapitolách je rozebráno právní 

vymezení ochrany objektů, teoreticky nastíněna problematika komplexní fyzické ochrany  

a bezpečnostního projektu a zpracována statistika protiprávních činů. Zásadní část práce je věnována 

charakteristice obchodního a zábavního centra zahrnující popis současného způsobu zabezpečení  

a finanční vyčíslení aktiv. Na výchozí informace jsou aplikovány tři analýzy rizika. Nežádoucí rizika jsou 

minimalizována navržením tří variant zabezpečení, které zároveň zohledňují požadavky zadavatele. 

V závěru práce je vícekriteriální metodou vybrána nejvhodnější varianta zabezpečení, jejíž realizace  

je podrobněji rozpracována. 

 

Annotation 

HMILANSKÁ, Veronika. The security project of business and entertainment center. Ostrava, 2013. 73 p. 

Diploma thesis. VSB - Technical University Ostrava 

 

Key words: risk analysis, security project, physical protection 

 

The thesis is focused on innovative suggestion of complex security of the business and 

entertainment center, whose purpose is to protect persons and property. The first part discusses the legal 

definition of the protection of objects, the issue of complex physical protection and of the security project 

is theoretically outlined and statistics of crimes are compiled. A principal part of the thesis is devoted  

to the characteristics of the business and entertainment center, including a description of the current way 

of security and quantification of assets. Three risk analysis are applied to the default information. 

Objectionable risks are minimized by designing three variants of security, which also take into account 

the requirements of the client. In conclusion of the thesis, the most suited variant of security is  chosen  

by multicriteria method of whose the implementation is specified in more detail. 
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1 ÚVOD 

 Současná společnost neustále zvyšuje požadavky jak na ochranu soukromého vlastnictví,  

tak na ochranu člověka – jeho osobnosti, zájmů a osobního prostředí. Základní otázkou je PROČ?  

Tato nutnost vyplývá ze základních lidských potřeb, které vymezil americký psycholog Abraham Harold 

Maslow. Maslowova pyramida potřeb je rozdělena do pěti stupňů: mezi nižší potřeby patří fyziologické 

potřeby a potřeba jistoty a bezpečí, mezi vyšší potřeby jsou zahrnuty společenské potřeby, potřeba uznání 

a ocenění a potřeba seberealizace. Jakmile jsou uspokojeny níže postavené (důležitější) potřeby, dávají 

vzniknout výše postaveným (méně důležitým) potřebám. Z toho plyne, že hned za nejpodstatnějšími 

potřebami jako je dýchání, příjem potravy, vody a spánku, stojí potřeba chránit se před násilím  

a nebezpečím. Maslowova pyramida potřeb tedy vysvětluje, proč je nutnost chránit sebe a své okolí  

pro člověka tak důležitá. 

 Následuje otázka JAK? Odpověď by mohla být jednoduchá: o bezpečí svých občanů se stará stát 

prostřednictvím Armády České republiky, Policie České republiky nebo Městské a obecní policie. Avšak 

činnost těchto složek se zaměřuje na své úkoly pevně dané zákony. A ani kapacitně nemohou obsáhnout 

bezpečnost každého jednotlivého občana a jeho majetku. Je to tedy v našich rukou. Tato skutečnost dala 

vzniknout nové sféře podnikání a to komerční bezpečnosti. V České republice je právní ošetření komerční 

bezpečnosti zatím v plenkách, ale do budoucna by se mělo vyvíjet a růst.  Protože jedině při správné 

kombinaci státních bezpečnostních služeb a komerční bezpečnosti dojde k vytvoření vhodného 

bezpečného prostředí pro každého z nás.   

 Diplomová práce se zaměřuje na ochranu zájmů obchodního a zábavního centra, na bezpečí 

zaměstnanců a osob, které zde přijdou za účelem nákupu či zábavy a samozřejmě také na ochranu 

věcných hodnot. Prevence v obchodním a zábavním centru je o to významnější, že se zde vyskytují masy 

lidí, což může být zneužito k páchání trestné činnosti. S tímto faktem úzce souvisí také projekční  

a kapacitní otázky bezpečnosti. Kumulace lidí na jednom místě vyvolává zmatek a paniku, které mohou 

sloužit k zakrytí neoprávněného vniknutí nebo ke spáchání protiprávního jednání. 

 Cílem diplomové práce je návrh inovativního komplexního zabezpečení obchodního a zábavního 

centra, jehož účelem je ochrana osob a majetku. Stávající zabezpečení bylo navrženo při výstavbě 

obchodního a zábavního centra, ale až v rámci provozu je možno porovnat představy s realitou. Proto  

je zpracován tento bezpečnostní projekt, který má odhalit slabá místa současného zabezpečení  

a minimalizovat nově identifikovaná rizika na přijatelnou úroveň. Z důvodu velikosti obchodního  

a zábavního centra bude návrh zpracován pouze pro druhé nadzemní patro. Toto patro jsem vybrala proto, 

že v něm spatřuji protnutí nejdůležitějších míst – styku se zákazníkem, zábavních aktivit i kontakt 

s managementem.  

 Práce je rozdělena do pomyslných tří částí. V první části diplomové práce je rozpracována rešerše 

odborné literatury, pojmy, právní předpisy a technické normy, které se vážou k ochraně osob a majetku. 
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Následuje teoretická část, kde je vysvětlena problematika komplexní fyzické ochrany a bezpečnostního 

projektu. Součástí je také statistika řešeného problému. V zásadní části diplomové práce je reprezentován 

bezpečnostní projekt obchodního a zábavního centra. Ten je tvořen charakteristikou obchodního  

a zábavního centra, popisem a zhodnocením stávajícího zabezpečení, vytyčením aktiv. Důležitou částí  

je vypracování analýzy rizik, která ověří můj subjektivní názor na současné zabezpečení, a rovněž 

pomůže odhalit kritická místa v zabezpečení. Na základě výsledků provedené analýzy rizik budou 

navrženy tři varianty inovativního komplexního zabezpečení. Uplatněním metody výběru vhodné varianty 

se stanoví nejvhodnější varianta, která bude následně rozpracována. Postup a výsledky diplomové práce 

jsou shrnuty v závěru.  
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2 REŠERŠE 

 Problematika komerční bezpečnosti, tedy ochrany objektu, osob a majetku je rozpracována v řadě 

publikací. Ty nejvýznamnější, z nichž jsem čerpala při tvorbě diplomové práce, jsou uvedeny níže.  

 

BRABEC, František a kol. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství Public History, 

2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

 Publikace se dá považovat za jednu z nejlepších ve svém oboru. Poskytuje všeobecný pohled  

na bezpečnostní problematiku. Vysvětluje postavení státních i komerčních subjektů na poli prevence 

kriminality. Popisuje proces ochrany podniku od bezpečnostního projektování, přes komplexní fyzickou 

ochranu, informační bezpečnost a konkurenční zpravodajství. Obsahem knihy je v neposlední řadě 

slovník výrazů vztahující se k řešené problematice. Při zpracování diplomové práce byly využity kapitoly 

o bezpečnostní expertíze a o ochraně osob a majetku. 

 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. Blatná: Cricetus, 2003, 351 s. ISBN 80-

902938-2-4. 

Kniha podrobně zpracovává otázku fyzické ochrany. Jak již napovídá název, jedná se o přehled prvků 

technické bezpečnosti. Popisuje způsoby použití a aplikaci mechanických zábranných systémů, 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, elektrické požární signalizace, kamerových  

a monitorovacích systémů a zabezpečení automobilu. Pro potřeby diplomové práce jsem čerpala z kapitol 

Mechanické zábranné systémy, Elektronické zabezpečovací systémy a Další systémy (především z části  

o přístupových systémech). 

 

LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011, 

316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

 Monografie je dílem mnoha autorů, jejichž cílem je obsáhnout nejnovější znalosti z oboru ochrany 

osob a majetku. Publikace je rozdělena do pěti částí, které se postupně zabývají detektory narušení, 

elektronickými bezpečnostními systémy, projektováním zabezpečovacích systémů, právními aspekty 

v oblasti ochrany majetku a profesní obranou v komerční bezpečnosti. Z této publikace jsem použila 

informace o bezpečnostním projektování a kamerových systémech a doplnila jsem poznatky  

o mechanických zábranných systémech, přístupových systémech a režimové ochraně. 

 

LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012, 

387 s. ISBN 978-80-87500-19-4. 

 Jedná se o další díl monografie, která má opět poskytnout nové poznatky v oboru ochrany osob  

a majetku. Autoři zde publikují výsledky své vědecké a tvůrčí činnosti. Obsah knihy je složen z pěti částí, 
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které na sebe navzájem navazují a podávají tak ucelený pohled na bezpečnostní technologii, ochranu 

majetku a bezpečnostní management. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na kamerové systémy, řízení rizik, 

technologii profesní obrany, informační podporu a bezpečnostní politiku státu. Kniha mi poskytla ucelený 

pohled na řízení rizik v bezpečnostním inženýrství. 

 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 

2009, 115 s. Skriptum. 

 Skriptum je určeno pro posluchače Fakulty bezpečnostního inženýrství oboru Technická 

bezpečnost osob a majetku. Zabývá se ochranou letecké dopravy a letišť v České republice. Přínos skripta 

pro diplomovou práci tkví ve zpracování detailní analýzy rizik na příkladu letiště.  



 5 
 

3 DEFINICE ODBORNÝCH POJMŮ 

 V souvislosti s ochranou osob a majetku se setkáváme s mnoha specifickými pojmy, jejichž 

pochopení je nezbytné pro porozumění bezpečnostní tématiky. Proto v této kapitole uvádím definice 

jednotlivých odborných pojmů.  

 

Aktivum – hmotný majetek, nehmotný majetek, lidé – to vše má pro podnik hodnotu, kterou je třeba 

v rámci podniku chránit. 

Analýza rizika – soubor postupů sloužících jako podklad k řízení rizika. Zjišťuje, jaké hrozby působí  

na aktiva, jak jsou aktiva vůči těmto hrozbám zranitelná a jaký má zneužití zranitelnosti aktiv dopad  

na podnik. Existuje mnoho metod analýz rizika, lze použít více metod najednou.  

Bezpečnost – stav, kdy jsou chráněné zájmy schopny odolávat hrozbám. 

Bezpečnostní incident – neobvyklá nebo nepříjemná situace, při které dochází k narušení bezpečnosti 

aktiv. Nejčastěji vzniká při pochybení zabezpečovacího systému nebo při nedodržování pravidel 

bezpečnosti. 

Bezpečnostní opatření – mechanismus, který minimalizuje riziko na přijatelnou úroveň. 

Bezpečnostní prostředí – vnitřní i vnější přirozené prostředí, které na chráněný zájem působí kladnými 

nebo zápornými vlivy. 

Bezpečnostní projekt fyzické ochrany – cílevědomý návrh určité inovace v oblasti ochrany osob, 

objektů, zdrojů, písemností a informací. 

Detekce – zjišťování a odhalování narušení chráněného zájmu. 

Docházkové systémy – technická kontrola vstupu. 

Elektrická požární signalizace – systémy a technická zařízení sloužící k včasné detekci požáru. 

Fyzická ochrana – souhrn postupů a činností směřujících ke komplexnímu zabezpečení podniku, 

zahrnuje technickou ochranu, režimovou ochranu a fyzickou ostrahu.  

Fyzická ostraha – ochrana objektu realizována soukromými bezpečnostními službami, vlastními 

pracovníky podniku či Policií České republiky. 

Hrozba – jakákoliv událost, která má za následek narušení bezpečnosti aktiva. 

Komerční bezpečnost – ochrana aktiv provozována nestátními složkami za účelem zisku. 

Mechanické zábranné systémy – mechanické prostředky vymezující hranice pozemku a zabraňující 

neoprávněnému vniknutí. 

Nebezpečí – neodstranitelná vlastnost objektu či jevu, která může způsobit negativní důsledek. 

Ohrožení – stav, kdy dochází vlivem nebezpečí ke změně bezpečného stavu na stav nový. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – elektronické prostředky detekující neoprávněný vstup, 

pokus o neoprávněný vstup či narušení bezpečnosti aktiva a signalizující tento stav obsluze. 
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Přijatelná úroveň rizika – situace, kdy jsou rizika eliminována prostřednictvím bezpečnostních opatření 

na takovou úroveň, kterou podnik za stávajících technických, organizačních a ekonomických podmínek 

považuje za akceptovatelnou. 

Riziko – pravděpodobnost vzniku negativního jevu a jeho účinku během určité doby a za určitých 

podmínek. 

Režimová ochrana – soubor organizačních, administrativních a věcných opatření, která zajišťují funkci 

zabezpečovacího systému v podniku. Jedná se o nezbytný sjednocující a řídící prvek.  

Scénář – posloupnost událostí, které vedou k narušení chráněného zájmu. Zpracovává se pro potřeby 

analýzy rizika. 

Soukromá bezpečnostní služba – organizace poskytující služby na úseku ochrany osob a majetku  

za účelem dosažení zisku. 

Technická ochrana – prostředky sloužící k zabezpečení aktiv. Řadí se zde mechanické zábranné 

systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, kamerové monitorovací systémy, elektrická 

požární signalizace, prostředky ochrany dat a informací a další technické prostředky individuální ochrany. 

Zabezpečovací systémy – soubor organizačních postupů a technických prostředků sloužící k vytvoření 

bezpečného stavu. 

Zranitelnost – existující místo aktiva, které může být hrozbou využito pro útok na aktivum s následkem 

způsobení škod. 
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4 TEORETICKO – PRÁVNÍ ZHODNOCENÍ OCHRANY PODNIKU 

V následující části je řešena oblast ochrany osob a majetku z pohledu právních předpisů České 

republiky a technických norem. 

 

4.1 Právní předpisy 

 V České republice neexistuje komplexní právní předpis, který by upravoval problematiku ochrany 

objektu. Přesto však můžeme nalézt mnoho zákonných předpisů, ve kterých je tato otázka částečně 

ošetřena. Jejich správným výkladem získáme dostatečné právní zázemí pro řešení bezpečnosti podniku. 

Následně jsou prezentovány vybrané právní předpisy. 

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Ústava České republiky je výchozí zákon státu s nejvyšší právní silou a ostatní zákony s ní musí 

být v souladu. Definuje Českou republiku jako demokratický stát chránící životy, zdraví a majetkové 

hodnoty svých občanů. Rozděluje státní moc mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Pro účely 

ochrany podniku je důležitý článek 2, který říká, že: „Každý občan může činit, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ [16] 

 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších změn a doplnění 

 Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. Vymezuje 

základní práva a svobody vyjadřující vztah mezi státem a občanem: 

- Článek 1: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

- Článek 6: „ Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“ 

- Článek 11: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ [17] 

 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších změn  

a doplnění 

 Obsahem zákona jsou podmínky pro výkon živnosti a kontrola dodržování těchto podmínek. 

Živnostenský zákon je uváděn proto, že upravuje činnost soukromých bezpečnostních služeb.  

Jako živnost koncesovaná je brána ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů a poskytování 

technických služeb k ochraně majetku a osob. Relativní novinkou je požadavek na odbornou způsobilost 

těchto činností. [24] 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 

 Zákoník práce upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v pracovněprávních 

vztazích. Definuje povinnosti zaměstnance a především zaměstnavatele: 

- § 248: „Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět 

kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět 

prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana 

osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.“  

- § 316 (2): „Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti 

zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách 

zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu 

a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek 

adresovaných zaměstnanci.” [22] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění 

 Trestní zákoník vymezuje hmotné trestní právo. Stanovuje trestní odpovědnost, skutkovou 

podstatu jednotlivých trestných činů a sankce za jejich spáchání. Definuje okolnosti vylučující 

protiprávnost, přičemž pro ochranu objektu jsou důležité následující: 

- § 28 Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ 

- § 29 Nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok  

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ [18] 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších změn a doplnění 

 Trestní řád se zabývá trestním právem procesním. Vymezuje postup orgánů činných v trestním 

řízení, který vede k zjištění trestných činů a jejich pachatelů a dohlíží na spravedlivé potrestání pachatele. 

K ochraně podniku se vztahuje především § 76 Zadržení osoby podezřelé odstavec 2, který říká: „Osobní 

svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, 

pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen 

tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu 

útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému  

z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [20] 

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplnění 

Účelem zákona o přestupcích je vést občany k dodržování zákonů a jiných právních předpisů, 

k respektování práv spoluobčanů a k nerušení veřejného pořádku a občanského soužití. Definuje 
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přestupek jako: „Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin.“ Rozlišuje přestupky do několika kategorií, pro ochranu podniku 

jsou nejdůležitější přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. [21] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších 

změn a doplnění 

 Zákon o ochraně osobních údajů vznikl na základě Listiny základních práv a svobod. Slouží tedy 

k ochraně občana před neoprávněným zásahem do soukromí – neoprávněné shromažďování, zveřejňování 

nebo jiné zneužívání osobních údajů. Stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů 

státními orgány, orgány územní samosprávy, fyzickými a právnickými osobami. K naplnění tohoto 

zákona byl zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů. [19] 

 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění 

pozdějších změn a doplnění 

 Smyslem zákona je stanovení informací jako informací utajovaných, klasifikuje stupně utajení  

a jaké újmy může zneužití utajovaných informací způsobit. Definuje podmínky pro přístup fyzické osoby 

a podnikatele k utajovaným informacím a jakým způsobem má být zajištěna ochrana utajovaných 

informací. [23] 

 

4.2 Technické normy  

 Technické normy jsou dokumenty obsahující pravidla, pokyny, definice a kritéria zajišťující,  

aby materiály, výrobky, postupy a služby byly využity k danému účelu. V České republice nejsou 

technické normy právně závazné, jestliže tuto závaznost nestanovuje zákonný předpis nebo smlouva. 

Ovšem znalost technických norem a jejich vhodná aplikace je doporučující pro správnou funkci řešeného 

problému. Proto uvádím vybrané technické normy týkající se technických prostředků zabezpečení 

objektu.  

 

4.2.1 Technické normy vztahující se k použití mechanických zábranných systémů 

 V tabulce 1.1 je uveden přehled vybraných norem, které stanovují požadavky na aplikaci 

některých mechanických zábranných systémů. Jedná se především o dveře, okna a bezpečnostní úschovné 

objekty a s nimi související doplňkové části. Technické normy převážně řeší odolnost proti násilnému 

narušení celistvosti prvků. 
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Označení normy Název normy 

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

Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 1630 
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební 

metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání 

ČSN EN 950 Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení 

ČSN EN 949 
Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu 

měkkým a těžkým tělesem 

ČSN EN 1522 
Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu –  

Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 1523 Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody 

ČSN EN 13123-1 
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace –  

Část 1: Rázová trubice 

ČSN EN 13123-2 
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace –  

Část 2: Zkouška na volném prostranství 

ČSN EN 13049 
Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda,  

bezpečnostní požadavky a klasifikace 

ČSN EN 1300+A1 
Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností  

vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

ČSN EN 1143-1 
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti 

vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory 

ČSN 16 5190 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy 

ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody 

ČSN EN 12209 
Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky  

a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody 

 

Tab. 1.1 Přehled technických norem pro aplikaci mechanických zábranných systémů [53, Zdroj autor] 
 

4.2.2 Technické normy vztahující se k použití poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

 Technické normy uvedené v tabulce 1.2 se vážou k aplikaci poplachových zabezpečovacích  

a tísňových systémů, kamerových monitorovacích systémů, systémů kontroly vstupu a systémů přivolání 

pomoci. 
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Označení normy Název normy 

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

Část 1: Systémové požadavky 

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

Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny 

ČSN EN 50131-4 
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –  

Část 4: Výstražná zařízení 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

ČSN CLC/TS 50131-7 
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –  

Část 7: Pokyny pro aplikace 

ČSN EN 50132-1 
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

ČSN EN 50132-5 
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu 

ČSN EN 50133-1 
Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

ČSN EN 50133-2-1 
Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty 

ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky 

 

Tab. 1.2 Přehled technických norem pro aplikaci poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů [53, Zdroj autor] 
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5 TEORETICKÁ ČÁST 

Diplomová práce se zaměřuje na bezpečnostní projekt inovativního komplexního zabezpečení 

obchodního a zábavního centra. Proto je dále rozebrána komplexní fyzická ochrana objektu a teoretická 

otázka bezpečnostního projektu.  

 

5.1 Komplexní ochrana objektu 

 Komplexní ochrana objektu může být také nazývána fyzickou ochranou. Mezi základní cíle 

fyzické ochrany patří zamezení neoprávněnému přístupu k chráněným zájmům a předcházení páchání 

trestné činnosti. Důležité je zajištění bezpečí osob, hmotného a nehmotného majetku. Mezi těmito třemi 

složkami existují vzájemné vazby, jež jsou rovněž předmětem ochrany. Chráněnými osobami rozumíme 

nejen vlastní zaměstnance, ale také externí zaměstnance a další osoby pohybující se v rámci podniku. 

Hmotný majetek je nejdůležitější prvek pro fungující podnik. Jedná se o movitý i nemovitý kapitál  

ve vlastnictví organizace. Nehmotným majetkem chápeme informace a data, se kterými podnik disponuje. 

[1] 

 K vytvoření komplexního bezpečnostního prostředí je nutné dosáhnout optimální úrovně 

bezpečnosti, čehož docílíme jedině kombinací všech skupin prostředků, které slouží k ochraně osob  

a majetku. Na obrázku 1.1 je znázorněna struktura optimální úrovně bezpečnosti.  

 

 

 

Obr. 1.1 Struktura komplexní ochrany objektu [Zdroj autor] 
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Fyzická ochrana se dělí do následujících kategorií: 

 Technická ochrana 

• Mechanické zábranné systémy (dále jen „MZS”) 

• Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen „PZTS”) 

 Fyzická ostraha 

 Režimová opatření 

 

Uspořádání prvků fyzické ochrany je vystiženo na obrázku 1.2. Mechanické zábranné systémy 

předchází či ztěžují narušení objektu, avšak toto narušení nesignalizují. Proto musí být zabezpečení 

doplněno o poplachový zabezpečovací a tísňový systém, který bude postup narušitele sledovat a upozorní 

na jeho přítomnost. Okamžitou a adekvátní reakci na signalizaci poplachového zabezpečovacího  

a tísňového systému provede fyzická ostraha. Důležitost režimových opatření tkví ve sjednocení postupu 

fyzické ostrahy s použitím technické ochrany. Vzniklé ztráty na majetku způsobené narušením objektu 

mohou být odškodněny vhodným pojištěním. I když kombinací všech těchto prvků zajistíme optimální 

úroveň zabezpečení, vždy zůstanou určitá neodstranitelná zbytková rizika, se kterými  musíme dále 

počítat a chránit se proti nim. 

 

 

Obr. 1.2 Složení fyzické ochrany [Zdroj autor] 

 

5.2 Bezpečnostní projekt 

 Jako bezpečnostní projekt chápeme: „Jedinečnou, plánovanou, organizovanou a řídící činnost 

sledující dopředu stanovený cíl realizovaný ve vymezeném čase a prostoru při dostupnosti zdrojů, čerpání 

finančních nákladů a dosáhnutí požadované kvality“. [9 ] Smyslem projektu je tedy dosažení určitého 

cíle, který musí být jednoznačně, srozumitelně a měřitelně určen. Při bezpečnostním projektování musí 

být přihlíženo ke vstupním údajům i k požadavkům zadavatele projektu. Každý projekt má pevně 
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stanovený začátek a konec, po uplynutí dané doby zaniká jeho účel. Rozsah projektu je dán množstvím 

činností, které musí být nutně provedeny, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Úspěšný projekt musí 

být také materiálně zaštítěn – musí být vymezeny zdroje, které jsou součástí rozpočtu.  

Do této kategorie patří především lidé, vybavení a prostory. Na bezpečnostní projekt má vliv několik 

činitelů znázorněných na obrázku 1.3, které by ideálně měly být ve vzájemné rovnováze. V reálné praxi  

je však tento požadavek téměř nemožné splnit. Jednoduchá úměra říká, že čím vyšší máme nároky  

na kvalitu, tím potřebujeme více času na vyhotovení a musíme investovat více peněz. [1, 9] 

   

CÍL PROJEKTU

ČAS

NÁKLADY

KVALITA 

 

 

Obr. 1.3 Faktory působící na projekt [11] 

 

5.2.1 Zásady bezpečnostního projektu 

 Zpracování bezpečnostního projektu se řídí všeobecně doporučenými pravidly, kterými krok  

za krokem dosahujeme požadovaného cíle. Průběh realizace je vyhotoven formou textových a grafických 

dokumentů, jejichž struktura je pro účely diplomové práce zvolena následovně: 

a) Textová část 

a. Charakteristika objektu 

b. Stanovení aktiv organizace  

c. Charakteristika bezpečnostního prostředí 

d. Identifikace, modelování a hodnocení rizik 

e. Návrh, posouzení a rozpočet jednotlivých variant řešení 

f. Rozpracování vítězné varianty 

b) Grafická část     

a. Situační plán 

b. Plán prostorového uspořádání 
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c. Členění objektu na bezpečnostní zóny  

d. Detailní zobrazení jednotlivých prvků ochrany [9] 

 

5.3 Formulace problému v oblasti zabezpečení 

Problém můžeme definovat jako riziko, u něhož známe podmínky, za kterých může vzniknout,  

a umíme tyto podmínky usměrnit v náš prospěch. U rizika stále existuje určitá nejistota, kdežto  

o problému s jistotou víme, že nastal a je třeba začít ho řešit. Další rozdíl mezi rizikem a problémem 

spočívá v tom, že riziko dopředu očekáváme, můžeme tedy analyzovat jeho příčiny a dopady a přijmout 

preventivní opatření, případně naplánovat činnosti reagující na nastalou situaci. Kdežto o problému  

se hovoří až ve chvíli, kdy nastane a neexistují žádné dopředu plánované aktivity. Posledním rozdílem  

je hledání řešení. Řešení rizika je založeno na nejistých okolnostech, proto pracujeme s mnoha variantami 

a výběr nejlepší varianty je obtížný. Problémem je již známá situace, proto je jeho řešení jednoznačné. [3, 

5] 
Diplomová práce se zabývá komplexním inovativním návrhem zabezpečení obchodního  

a zábavního centra. Jedná se o veřejnosti přístupné místo, kde se vyskytuje nespočet lidí. Představme  

si, že centrum nebude nijak chráněno. Bude docházet k častým krádežím zboží, k vandalismu, budou  

se zde potulovat lidé bez domova hledající přístřeší. Zákazníci budou znechucení takovým prostředím  

a nebudou chtít zde dále nakupovat či dokonce bavit se. Celé to povede k nevyčíslitelným finančním 

ztrátám a tedy k zavření obchodního centra. Žádná nebo nízká úroveň zabezpečení proto znamená velký 

problém. Naopak účinným zabezpečením zamezíme těmto protispolečenským jednáním. Dosáhneme 

potřebné kvality služeb pro efektivní provoz centra a pocitu bezpečí zákazníků, kteří se budou rádi vracet. 
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6 STATISTIKA PROTIPRÁVNÍCH ČINŮ 

 Význam statistiky pro diplomovou práci je především v zjištění četnosti páchání trestné činnosti. 

Výsledky statistiky totiž poukazují na riziková místa, na která je třeba dále se zaměřit. Druhy trestných 

činů jsou zvoleny tak, aby závěry ze statistiky sloužily pro podmínky obchodního a zábavního centra.  

Ze statistických přehledů kriminality Policie ČR vyplývá, že oproti roku 2009 v roce 2012 celková  

kriminalita v České republice klesla o 9%. Majetková kriminalita tvoří 64% z celkové kriminality. V roce 

2012 byl zaznamenán pokles majetkové kriminality oproti roku 2009 o 8%. Do kategorie majetkové 

kriminality spadají krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetkové činy. Procentuální složení  

je zobrazeno na obrázku 2.1. Pod krádežemi vloupáním si můžeme představit krádež vloupáním  

do obchodů nebo do výkladních skříní. Nejvíce případů vykazují krádeže prosté, kam se řadí krádeže 

kapesní, jiné na osobách, mezi zaměstnanci na pracovišti, a další. Ostatní majetkový čin může  

být například poškození cizí věci. Jelikož v rámci obchodního a zábavního centra uvažujeme i jiné  

než majetkové trestné činy, je do statistiky zařazena také položka ostatní činy, kam se řadí výtržnictví  

či sprejerství. Počet kriminálních případů v jednotlivých letech je zpracován v tabulce 2.1 a v grafu 1.1. 

 

Obr. 2.1 Procentuální složení majetkové kriminality [52, Zdroj autor] 

 

 
Tab. 2.1 Počty případů kriminality v České republice za období 2009 – 2012 [52, Zdroj autor] 

 
Rok 

Celková 
kriminalita 

Majetková 
kriminalita 

Krádeže 
vloupáním 

Krádeže 
prosté 

Ostatní 
majetkové 
činy 

Ostatní činy 

2009 332 829 212 168 54 848 138 369 18 951 19 190 
2010 313 387 203 717 58 758 126 311 18 648 25 437 
2011 317 177 203 675 59 672 124 274 19 729 27 787 
2012 304 528 194 970 55 554 119 367 20 049 27 140 

Celkový rozdíl mezi lety 2009 a 2012 
Rozdíl 28 301 17 198 -706 19 002 -1 098 -7 950 
Rozdíl 

[%] 
9 8 -1 14 -5 -41 

Procentuální složení majetkové 
kriminality

28%

62%

10%

Krádeže vloupáním Krádeže prosté Ostatní majetkové činy
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Graf 1.1 Počty případů v České republice za období 2009 – 2012 [52, Zdroj autor] 

 
 Diplomová práce se zaměřuje na obchodní a zábavní centrum ležící v Moravskoslezském kraji.  

Z tohoto důvodu je statistika aplikována také na Moravskoslezský kraj. Přehled počtu případů je 

vyhotoven v tabulce 2.2 a graficky zpracován v grafu 1.2. 

 

Rok 
Celková 

kriminalita 
Majetková 
kriminalita 

Krádeže 
vloupáním 

Krádeže 
prosté 

Ostatní 
majetkové 
činy 

Ostatní činy 

2009 41 731 27 073 6 996 17 680 2 397 1 995 
2010 39 721 26 511 7 578 16 467 2 466 2 612 
2011 42 474 28 837 8 774 17 275 2 788 2 768 
2012 40 623 27 269 8 248 16 147 2 874 2 814 

Celkový rozdíl mezi lety 2009 a 2012 
Rozdíl 1 108 -196 -1 252 1 533 -477 -819 
Rozdíl 

[%] 
2 -1 -18 8 -19 -39 

 
Tab. 2.2 Počty jednotlivých případů kriminality v Moravskoslezském kraji za období 2009 – 2012 [52, Zdroj autor] 
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Graf 1.2 Počty případů v Moravskoslezském kraji za období 2009 – 2012 [52, Zdroj autor] 

 

Z tabulky 3.2 vyplývá, že v Moravskoslezském kraji v roce 2012 celková kriminalita sice klesla  

o 2% oproti roku 2009, zato majetková kriminalita vzrostla o 1%. Tento nárust kriminality může být 

způsoben rostoucí mírou nezaměstnanosti. V roce 2012 se nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji 

zvýšila o 3% oproti roku 2009. Přehled průměrné míry nezaměstnanosti je znázorněn v grafu 1.3.  
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Graf 1.3 Průměrná míra nezaměstnanosti v Moravskoslozském kraji v letech 2009 – 2012  

[30, Zdroj autor] 

 

Ze statistik je patrné, že krádeže vloupáním, ostatní majetkové činy a ostatní činy mají rostoucí 

tendeci, proto je nezbytné zaměřit se také na zvýšení bezpečnosti obchodního a zábavního centra. 
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7 BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT OBCHODNÍHO A ZÁBAVNÍHO CENTRA 

Tento bezpečnostní projekt je zaměřen na inovativní návrh komplexního zabezpečení druhého 

nadzemního patra (dále jen „2. NP“) obchodního a zábavního centra. Nejprve bude tento objekt 

charakterizován.  

 

7.1 Okolí obchodního a zábavního centra 

 Obchodní a zábavní centrum (dále jen „OZC“) se nachází v Moravskoslezském kraji v městské 

zástavbě. Z důvodu zachování bezpečnosti nebude dále specifikována přesná poloha ani název OZC. 

Multifunkční centrum je umístěno na pozemku o velikosti 86 000 m2, rozloha samotného OZC  

je 58 000 m2. Na severní a západní straně pozemek sousedí se silnicemi. Ze severní silnice je veden sjezd 

na dopravní systém obchodního a zábavního centra, po kterém se vozidla dostanou na podzemní 

parkoviště. Rovněž je centrum dostupné městskou hromadnou dopravou. Situační plán je obsahem 

přílohy 1. 

 

7.2 Vyčíslení aktiv obchodního a zábavního centra 

 Za aktiva obchodního a zábavního centra považujeme hmotný a nehmotný majetek, jakož i lidské 

zdroje, které mají pro fungování organizace určitou hodnotu. Uvedené údaje jsou vztaženy na druhé 

nadzemní patro a jsou zaznamenány v tabulce 3.1.  

  

Hmotný majetek je základem pro provoz obchodního a zábavního centra, zahrnujeme sem:  

 Budova obchodního a zábavního centra – stavba, eskalátory, výtahy, osvětlení, elektroinstalace, 

vodoinstalace, klimatizace.   

 Technické vybavení – informační cedule, kamerový systém, LCD televize. 

 Zařízení jídelní a relaxační zóny – stoly, židle, odkládací vozíky na jídelní tácy, odpadkové koše. 

 Zařízení veřejných záchodů – toalety, pisoáry, umyvadla, vysoušeče rukou, dávkovače mýdla, 

zásobníky papírových utěrek a toaletního papíru.    

 Dekorace a vybavení – květiny, výzdoba, dekorativní osvětlení, lavičky. 

 Zboží, vybavení a finanční hotovost jednotlivých obchodních jednotek. 

 Zboží, vybavení a finanční hotovost kina.  

 

Mezi nehmotný majetek můžeme zařadit: 

 obchodní strategie (know-how),  

 informace o nájemcích obchodních jednotek,  

 informace o dodavatelích,  

 informace o zaměstnancích. 
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Za lidské zdroje považujeme: 

 vlastní zaměstnance, 

 externí zaměstnance. 

 

Aktiva druhého nadzemního patra obchodního a zábavního centra 

Typ aktiv Identifikovaná aktiva 
Celková hodnota 

[Kč]  

Budova obchodního a zábavního centra (2. NP) 416 000 000  

Technické vybavení 100 408 

Zařízení jídelní a relaxační zóny 164 950 

Zařízení veřejných záchodů 334 946 

Dekorace a vybavení 400 410 

Zboží, vybavení a finanční hotovost obchodních jednotek Nevyčísleno 

Hmotný 

majetek 

Zboží, vybavení a finanční hotovost kina Nevyčísleno 

Obchodní strategie (know-how) Nevyčísleno 

Informace o nájemcích obchodních jednotek Nevyčísleno 

Informace o dodavatelích Nevyčísleno 

Nehmotný 

majetek 

Informace o zaměstnancích Nevyčísleno 

Vlastní zaměstnanci Nevyčísleno Lidské 

zdroje Externí zaměstnanci Nevyčísleno 

Celková hodnota aktiv 417 000 714 

 

Tab. 3.1 Vyčíslení aktiv druhého nadzemního patra obchodního a zábavního centra [Zdroj autor] 
 

Vyčíslit hodnotu aktiv alespoň orientačně je značně ztížené, jelikož informace o obchodních 

jednotkách podléhají obchodnímu tajemství. Hodnota budovy obchodního a zábavního centra v sobě 

zahrnuje nejen stavební prvky, ale také další důležité součásti. Dekorace se v průběhu roku pravidelně 

obměňují a převážná část dekoračních předmětů je v pronájmu po dobu tří let, stanovená cena dekorací  

je vztažena pouze na jedno časové období. Důležitost nehmotného majetku a lidských zdrojů nelze 

cenově zhodnotit, jelikož jejich hodnota je pro chod obchodního a zábavního centra nevyčíslitelná. 

 

7.3 Popis obchodního a zábavního centra 

 Centrum má celkem pět podlaží – dvě podzemní podlaží, přízemí a dvě nadzemní patra. V druhém 

podzemním podlaží se nachází hypermarket s přidruženými drobnými obchody a podzemní parkoviště. 
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V prvním podzemním podlaží je umístěna druhá část podzemního parkoviště s automyčkou. Dohromady 

podzemní parkoviště poskytují asi 1500 parkovacích míst. V přízemí a prvním nadzemním patře můžeme 

najít mnoho maloobchodních jednotek a módních butiků nejrůznějších značek. Druhé nadzemní patro  

je převážně jídelní a relaxační zónou s nepřeberným množstvím restaurací, kaváren a rychlých 

občerstvení. Jsou zde také situovány další obchody, kino a dětský koutek. Z tohoto patra se dá vyjít  

do správy centra. 

 Vjezdy a výjezdy do podzemních garáží jsou v druhém podzemním patře dva – na severu a jihu. 

Do prvního podzemního patra se vyjíždí dvěma vjezdy umístěnými proti sobě opět na severu a jihu. 

Pěším způsobem se z druhého podzemního do prvního podzemního patra dostaneme třemi výtahy nebo 

eskalátorem. Výtahy protínají všechna patra multifunkčního centra. Do přízemí vede schodiště  

a eskalátor. Hlavní vchody pro veřejnost jsou tři a nachází se na severní, východní a jižní straně  

v přízemí. Z přízemí můžeme vystoupit do prvního a druhého nadzemního patra hlavním schodištěm, 

které je umístěno naproti východnímu vchodu nebo čtyřmi eskalátory, které jsou barevně rozlišené  

pro lepší orientaci v tak velkém prostoru.  

 

7.3.1 Popis druhého nadzemního patra 

Jelikož se budu zaměřovat pouze na druhé nadzemní patro, je nutný jeho podrobnější popis.  

Pro přehlednost je v příloze 2 uveden prostorový plán.   

Základy vnějších zdí druhého nadzemního patra jsou postaveny ze železobetonových konstrukcí, 

centrální část je montována z ocelových konstrukcí. Obvodové stěny jsou vyzděné. Prosklené střechy  

a skleněný obvodový plášť jsou ve vodotěsném provedení. Zvenku jsou stěny obloženy bílými 

sklocementovými panely. Jednotlivé obchodní jednotky jsou od ostatního prostoru odděleny skleněnými 

příčkami. 

Severní strana je tvořena rodinným centrem, jehož součástí je dětský koutek, a pěti obchody 

zaměřenými na sportovní zboží. Ve východní části začíná jídelní úsek, v němž se nachází restaurace, 

kavárna a tři rychlé občerstvení. Mezi restaurací a jedním z rychlých občerstvení je veden přístup 

k fitcentru a ke správě centra. Nejvyhlášenější rychlé občerstvení je umístěno v jihovýchodním rohu. Od 

něj se táhne po jižní straně šest fast foodů orientovaných na nejrůznější pokrmy. Veřejné záchody 

najdeme v chodbě za obchody s rychlým občerstvením. Součástí jižního bloku je pizzerie. 

V jihozápadním rohu je vybudováno kino. Dále podél západní stěny pokračuje pět prodejen jednotlivě 

specializovaných na knihy, elektroniku a oblečení. Střed OZC je reprezentován třemi seskupeními 

obchodů a relaxační zónou. Zde jsou instalovány stoly a místa k sezení, kde si lidé mohou sníst 

zakoupené jídlo a odpočinout si. 
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7.4 Charakteristika bezpečnostního prostředí 

 V současnosti jsou v obchodním a zábavním centru použity prostředky technické ochrany,  

je zajištěna fyzická ostraha a zavedena režimová ochrana. Popis bezpečnostních prvků se týká pouze 

druhého nadzemního patra.  

 

7.4.1 Mechanické zábranné systémy 

 Prostředky perimetrické ochrany v aplikaci na veřejně přístupné obchodní a zábavní centrum nelze 

použít. Nalézají se zde ovšem prvky plášťové ochrany. Vchod ke správě centra je zajištěn celokovovými 

dvouplášťovými protipožárními bezpečnostními dveřmi. Součástí ochrany vstupu do kina jsou ocelové 

rolovací mříže spolu s protipožárními roletami. Prodejny, obchody a butiky si zabezpečení svého zboží 

zajišťují samostatně, nicméně každá jednotka má instalovány své ocelové rolovací mříže s manuálním 

nebo motorovým otvíráním. Prvky předmětové ochrany závisí opět na jednotlivých obchodních 

jednotkách. 

 

7.4.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 K ochraně zboží využívají jednotlivé obchodní jednotky detekční brány pracující 

s radiofrekvenčními systémy (dále jen „RF systémy“). Detekční rámy jsou opatřeny počítadly zákazníků, 

které měří návštěvnost prodejny.  

 

7.4.3 Kamerové monitorovací systémy 

 Obchodní a zábavní centrum je vybaveno plně funkčním kamerovým systémem. Důvodem 

instalace kamerového systému je zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob. Upozornění na pořizování 

kamerového záznamu je umístěno u každého vchodu. Rovněž je u vchodu instalována LCD televize,  

na které se on-line promítají záběry z kamery. Kamerové záznamy se uchovávají po dobu sedmi dnů  

a poté jsou smazány. Bezpečnost kamerových záznamů je zajištěna tak, že přístup k nim má pouze 

vedoucí zaměstnanec SBS a ředitel centra a to v případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu. Každý 

vstup ke kamerovému záznamu je zaznamenán a uchován po dobu tří měsíců. Jsou tak splněny 

požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění 

pozdějších změn a doplnění. 

V druhém nadzemním patře je použito 25 vnitřních IP kamer s inteligentním videem, které samy 

spustí nahrávání a upozorní ostrahu na podezřelou aktivitu – pohyb osob ve veřejnosti nepřístupných 

částech nebo neoprávněné zacházení s kamerou. Rozmístěni kamer je zakresleno v prostorovém plánu 

v příloze 2. Kamerová místnost (dále jen „velín“) je součástí správy centra, probíhá zde sledování výstupu 

z kamer. Vzhledem k tomu, že analýza obrazu se odehrává již v kameře, do velínu jsou odesílány pouze 

potřebné snímky a tím je snížen počet obsluhujících zaměstnanců.  
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7.4.4 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je v objektu obchodního a zábavního centra zajištěna ve dne i přes noc externí 

nejmenovanou soukromou bezpečnostní agenturou. Každý zaměstnanec je oděn do služební uniformy 

(kalhoty, košile, kravata, sako či vesta), na které je připevněn na viditelném místě služební průkaz 

soukromé bezpečnostní služby (dále jen „SBS“) s identifikačním číslem a fotografií. Mezi vybavení patří 

ruční radiostanice sloužící ke vzájemné komunikaci mezi zaměstnanci ostrahy a osobní obranné 

prostředky – distanční tyč a slzotvorný prostředek. Činnost zaměstnanců SBS je zaměřena  

na monitorování funkcí technických prostředků a adekvátní reakce na zjištěné situace a ostrahu vnitřních  

i venkovních prostor obchodního a zábavního centra. 

 

7.4.5 Režimová ochrana 

 Otevírací doba obchodního a zábavního centra je rozdělena do několika kategorií, které jsou 

zobrazeny v tabulce 3.2. Nejdelší otevírací doba patří kinu, které se nalézá ve druhém nadzemním patře. 

Pro odchod z multifunkčního centra je používán východní vchod, případně je umožněna cesta  

do podzemního parkoviště. Severní a jižní vchody se uzamykají ve 21:00.  

 

 Pondělí – Neděle Pondělí – Pátek Sobota – Neděle 

Pasáže a obchody 09:00 – 21:00   

Hypermarket 07:00 – 22:00   

Kino  13:30 – 01:00 10:30 – 01:00 

Podzemní parkoviště 6:30 – 01:00   

 

Tab. 3.2 Otevírací doba obchodního a zábavního centra [Zdroj autor] 
 

 S otevírací dobou úzce souvisí doplňování zboží, jelikož centrum je vybaveno pouze malými 

skladovacími prostory. Dodávky zboží jsou přijímány v ranních hodinách před otevřením podzemního 

parkoviště a to dle potřeby jednotlivých obchodních jednotek. Následně je zboží expedováno vnitřním 

výtahovým systémem do jednotlivých pater a obchodů. Pro příjem očekávané objednávky je potřeba 

informovat správu centra prostřednictvím formuláře.   

Pohyb osob navštěvujících OZC za účelem nákupu či zábavy je omezen pouze na veřejné prostory 

centra. Nelze nastavit jakoukoli kontrolu vstupu, avšak pravidla chování si zákazníci mohou přečíst  

na každém vchodu. Režimová opatření pro pohyb zaměstnanců jsou specifikována v provozním řádu 

obchodního a zábavního centra. Směrnice pro činnost ostrahy je vytvořena soukromou bezpečnostní 

službou za spolupráce ředitele centra, jehož požadavky jsou sloučeny s možnostmi SBS. 
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7.5 Hodnocení současného stavu zabezpečení 

 V obchodním a zábavním centru jsou použity prostředky technické ochrany, fyzická ostraha a jsou 

nastavena režimová opatření. V rámci technického zabezpečení jsou použity pouze základní prvky 

mechanického zábranného systému. Dle mého názoru jsou rizikovým místem například výlohy obchodů  

a prosklené části budovy, které jsou relativně dostupné ze střechy, je tedy nutné jejich zabezpečení. 

Ochrana poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy je také na minimální úrovni. 

V podmínkách obchodního a zábavního centra by mělo být zabezpečení rozděleno na denní  

a noční režim. Při denním režimu je aplikace kamerového systému spolu s fyzickou ostrahou dostatečnou 

mírou ochrany. Ovšem v noci, tedy mimo provozní čas, by mělo být zavedeno střežení prostřednictvím 

PZTS.  Důkladná pozornost byla věnována vybudování kvalitního kamerového systému.  

 Nejslabší místo spatřuji v téměř nezabezpečené správě centra, jakožto sídla managementu. 

Nalézají se zde cenné informace, jejichž zneužití by značně poškodilo zájmy obchodního a zábavního 

centra. Kromě toho se v této části nachází velín, ve kterém jsou skladovány kamerové záznamy.  

 Co se týká mne, shledávám úroveň současného zabezpečení jako nízkou. Cílem tohoto projektu  

je navrhnout takový stav ochrany, který zajistí bezpečí především pro zaměstnance a osoby navštěvující 

centrum, jelikož ochrana života a zdraví je vždy na prvním místě. Současně je však pro efektivní provoz 

nutné zabezpečit majetek a zboží, protože bez těchto dvou složek neexistuje základní účel obchodního  

a zábavního centra. K dosažení stanoveného cíle bude nezbytné posílit technickou ochranu, především  

se zaměřením na plášťovou ochranu a navržení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

přijatelného jak finančně, tak zaručujícího dostatečné bezpečí chráněných aktiv. 
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8 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK OBCHODNÍHO A ZÁBAVNÍHO CENTRA 

Ve všech oblastech lidské činnosti můžeme najít rizika spojená s bezpečností. Proto je nutné 

zabývat se řízením rizik. Tento proces, znázorněný na obrázku 3.1, může předejít značným ztrátám.  

 

Identifikace rizik

Analýza rizik

Hodnocení rizik

Zvládání rizik

Posuzování rizik
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Obr. 3.1 Schéma řízení rizika [10] 

 

Základem úspěšného řízení rizik je komunikace a konzultace. Získáváme tak potřebné poznatky  

o tom, jak lidé vnímají rizika v podniku a dochází k efektivnímu předávání informací. Komunikace  

a konzultace je nedílnou součástí každé fáze řízení rizik. Posuzování rizik v sobě zahrnuje identifikaci, 

analýzu a hodnocení rizik. K identifikaci rizik se využívají metody graficky analytického modelování 

rizik. Účelem je sestavení seznamu rizik, které na organizaci působí a mohly by ohrozit její fungování. 

Rizika stanovujeme na základě procesního (lidský faktor) a strukturálního (technický faktor) hlediska. 

Nejdůležitějším krokem je samotná analýza rizik, která může být provedena kvalitativními, 

semikvalitativními nebo kvantitativními metodami. Výstupem analýzy rizik je číselné stanovení úrovně 

rizika. V závěru posuzování rizik se provádí hodnocení rizik, čímž určíme přijatelnost jednotlivých rizik. 

V rámci zvládání rizika minimalizujeme nejzávažnější rizika aplikací bezpečnostních opatření.  

Při snižování rizik zohledňujeme pravidlo ALARA, tedy výdaje na minimalizaci rizik nesmí přesáhnout 

10% – 15% hodnoty chráněných aktiv. V každé fázi je nezbytné monitorování a přezkoumání procesu. 

[10] 
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K analýze a hodnocení rizik obchodního a zábavního centra jsem se rozhodla použít tyto metody: 

 Ishikawův diagram – Výhodu Ishikawova diagramu oproti jiným metodám spatřuji  

v komplexnosti jeho pojetí. Můžu tak identifikovat všechna bezpečnostní rizika a jejich příčiny, 

která mohou způsobit narušení bezpečnosti OZC a to formou jednoduchého a především 

přehledného grafického výstupu. 

 Analýza příčin a následků poruch – Umožňuje bodově ohodnotit jednotlivá rizika z hlediska 

pravděpodobnosti výskytu, závažnosti jejich následků a zjištění jejich vzniku, čímž získám 

potřebné informace o závažnosti rizik pro obchodní a zábavní centrum. 

 Analýza souvztažnosti – Metoda souvztažnosti dává jednotlivá rizika do souvislostí a hodnotí 

jejich vzájemné vazby, tím mi poskytne hlubší pohled na závažnost rizik. Dojde k doplnění  

a verifikaci výsledků analýzy příčin a následků poruch.  

 

8.1 Identifikace rizik Ishikawovým diagramem 

K identifikaci rizik v obchodním a zábavním centru jsem zvolila Ishikawův diagram, jinak 

nazývaný také „diagram rybí kosti“.  Tato metoda umožňuje graficky určit příčiny sledovaného problému 

(následku). Za následek jsem pro účely diplomové práce určila narušení bezpečnosti obchodního  

a zábavního centra. Mezi hlavní příčiny, které mohou způsobit narušení bezpečnosti OZC jsou zařazeny 

z pohledu strukturálního technické havárie, selhání kamerového systému a selhání technické ochrany. 

Z pohledu procesního jsou jako hlavní příčiny stanoveny selhání zaměstnanců OZS, selhání ostrahy  

a napadení cizí osobou. Každá hlavní příčina je dále rozvětvena na další podpříčiny. Ishikawův diagram 

uplatněný na podmínky obchodního a zábavního centra je obsahem přílohy 3. [15] 

 

8.2 Výpočet rizika analýzou příčin a následků poruch 

 K výpočtu rizika jsem se rozhodla aplikovat analýzu příčin a následků poruch (dále jen „FMEA“). 

Metoda FMEA umožňuje sestavit přehlednou tabulku příčin a následků poruch a jejich kvantifikaci.  

Jde o systematický popis jednoduchých poruch v jednotlivých částech systému, které však mohou vést 

k závažnému selhání zabezpečovacího systému. Pro výpočet výsledné míry rizika (R) analýza vychází  

z rovnice 1. [10] 

 

Rovnice 1 Výpočet výsledné míry rizika R 

R = P x N x H 

R – Výsledná míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – Závažnost následků 

H – Odhalitelnost rizika 
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 K výpočtu výsledné míry rizika (R) jsou použity parametry, které jsou pro dané účely 

zjednodušeny na pětistupňovou hodnotící škálu. Výsledná míra rizika se pohybuje v intervalu (0;125>  

a určuje riziko od bezvýznamného po nepřijatelné. Pravděpodobnost vzniku rizika (P) stanoví četnost 

výskytu určitého rizika od velice nepravděpodobné po trvalou hrozbu. Závažnost následků (N) určuje,  

zda konkrétní riziko způsobí malý úraz, malou škodu či smrt osob a velmi vysokou škodu na majetku. 

Odhalitelností rizika (H) rozumíme, jak rychle můžeme zjistit, že nastala riziková situace. Hodnoty, 

kterých jednotlivé parametry nabývají, jsou viditelné v tabulkách 4.1 a 4.2. 

 

R Výsledná (porovnatelná) míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobná 

11 – 50 Mírné riziko 3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

51 – 100 Nežádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobný vznik 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

 

Tab. 4.1 Parametry výsledné míry rizika a pravděpodobnosti vzniku rizika [15] 
 

 

Tab. 4.2 Parametry závažnosti následků a odhalitelnosti rizika [15] 
 

8.2.1 Rizika z hlediska procesního 

Rizika z hlediska procesního jsou způsobena lidským faktorem. Jejich identifikace byla provedena 

Ishikawovým diagramem (viz příloha 3) a pro potřeby analýzy FMEA jsou zanesena do tabulky 4.3, jejíž 

součástí je stanovení míry rizika a výpočet kumulativních četností jednotlivých rizik. Kumulativní 

četnosti jsou vyjádřeny v procentech a jejich konečný součet tvoří 100 %. Podle rizikového čísla R 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 
Větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 
2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 
Střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 
3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 
4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 
Smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 
5 Neodhalitelné riziko 
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můžeme identifikovaná rizika zařadit do kategorií od bezvýznamného po nepřijatelné. Avšak až využitím 

Paretova principu 80/20 stanovíme rizika s nejvyšší důležitostí. Pro rizika, patřící do limitu 80 %, byla 

vypočtena riziková čísla R na hodnotách 27, 32, 40 a 60. Jsou tedy vyhodnocena jako nežádoucí, a proto 

pro ně budou navrhnuta nová bezpečnostní opatření. Grafické znázornění rizik je viditelné v grafu 2.1, 

jsou zde zaneseny hodnoty R procesních rizik seřazené od největšího po nejmenší a zobrazení 

kumulativních četností Lorenzovou křivkou. 

 

 
Tab. 4.3 Aplikace analýzy FMEA na rizika z hlediska procesního [Zdroj autor] 

Procesní rizika R 
Kumulativní 

četnost [%] 

1 Nedbalost 18 4,3 

2 Zdravotní obtíže 3 0,7 

3 Sabotáž 40 9,5 

4 Krádeže mezi zaměstnanci 12 2,9 

5 
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Nedodržení bezpečnostních pravidel 8 1,9 

6 Nedbalost 24 5,7 

7 Zdravotní obtíže 6 1,4 

8 Špatná komunikace mezi zaměstnanci 24 5,7 

9 

Se
lh

án
í 

os
tr

ah
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Špatné vyhodnocení nebezpečné situace 16 3,8 

10 Sprejerství 12 2,9 

11 Panika 20 4,8 

12 Výtržnictví 18 4,3 

13 Terorismus 20 4,8 

14 Napadení informačního systému 32 7,6 

15 Poškozování cizí věci 27 6,4 

16 Bezdomovci 6 1,4 

17 
Neoprávněný vstup do veřejnosti 

nepřístupných prostor 
60 14,3 

18 Krádeže na osobě 6 1,4 

19 Krádeže při osobě 6 1,4 

20 Fyzické napadení osob 2 0,5 

21 

N
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ad
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Vloupání do obchodních jednotek 60 14,3 
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Paretova analýza - Procesní hledisko
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Graf 2.1 Grafické vyjádření Paretova principu 80/20 a Lorenzova křivka pro rizika z hlediska procesního 

[Zdroj autor] 

 

8.2.2 Rizika z hlediska strukturálního 

 Rizika z hlediska strukturálního jsou zapříčiněna selháním technických zařízení. Tato rizika jsou 

identifikována Ishikawovým diagramem v příloze 3, pro účely analýzy FMEA jsou zaznamenány 

v tabulce 4.4. Pro rizika, patřící do limitu 80 % podle Paretova principu 80/20, bylo stanoveno rizikové 

číslo R na hodnotě 60. Grafický výstup, který zahrnuje míru jednotlivých rizik a zobrazení kumulativních 

četností Lorenzovou křivkou, je znázorněn v grafu 2.2. 
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Strukturální rizika R Kumulativní četnost [%] 

1 Požár 10 3,10 

2 Přerušení dodávek el. energie 16 4,95 

3 Závada na osvětlení 9 2,79 

4 Závada na elektroinstalaci 24 7,43 

5 T
ec

hn
ic

ké
 h
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ár

ie
 

Závada na vodoinstalaci 24 7,43 

6 Nedostatečné revize 12 3,72 

7 Nedostatečná údržba 24 7,43 

8 Vyřazení kamery z provozu 8 2,48 
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Výpadek proudu 16 4,95 

10 Rozbití prosklených částí budovy 60 18,58 

11 Překonání mříží 60 18,58 

12 Se
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Nízká úroveň použitých prostředků 60 18,58 

 

Tab. 4.4 Aplikace analýzy FMEA na rizika z hlediska strukturálního [Zdroj autor] 
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Graf 2.2 Grafické vyjádření Paretova principu 80/20 a Lorenzova křivka pro rizika z hlediska strukturálního 

[Zdroj autor] 
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8.3 Verifikace rizik analýzou souvztažnosti 

 K verifikaci rizik stanovených analýzou FMEA jsem se rozhodla použít metodu souvztažnosti. 

Tato metoda se nejčastěji používá pro hodnocení celého objektu, proto je její aplikace vhodná  

na obchodní a zábavní centrum. Analýza souvztažnosti vyhledává vzájemné vazby mezi jednotlivými 

riziky.  

 Pro uplatnění metody souvztažnosti jsem zvolila rizika stanovená metodou FMEA jako mírná, 

nežádoucí a nepřijatelná a to jak z procesního, tak strukturálního hlediska. Pro přehlednost jsou rizika 

zanesená na tabulky 4.5 na svislou a vodorovnou osu. Hodnocení vazeb mezi riziky probíhá tak,  

že vzájemně se ovlivňující rizika značíme jedničkou a jestliže se rizika nijak neovlivňují, značíme  

je nulou. V každém řádku i sloupci jsou sečteny zanesené hodnoty. Uplatněním rovnic 2 a 3 získáme 

koeficienty Kar a Kpr, které jsou zaznamenány v tabulce 4.6 a slouží k dalšímu zpracování pro grafický 

výstup. Pro grafické zobrazení je nutné určit polohu os O1 a O2, čehož docílíme aplikací rovnic 4 a 5. 

Spolehlivost systému uvažujeme 80 %. Výsledný graf (viz graf 2.3) je osami rozdělen do čtyř kvadrantů, 

které značí závažnost rizik. Význam jednotlivých oblastí závažnosti je zpřehledněn v tabulce 4.7. 

 

 
Tab. 4.5 Hodnocení vazeb mezi riziky metodou souvztažnosti [Zdroj autor] 

 

Rovnice 2 Výpočet koeficientů Kar  

Kar = [(∑Kar / (x – 1))] . 100 
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Rovnice 3 Výpočet koeficientů Kpr  

Kpr = [(∑Kpr / (x – 1))] . 100 

 

Tab. 4.6 Stanovení koeficientů Kar a Kpr [Zdroj autor] 
 

Rovnice 4 Výpočet polohy osy O1 

O1 = 100 – [(Kar max - Kar min) / 100] . S [%] 

 

Rovnice 5 Výpočet polohy osy O2 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min) / 100] . S [%] 

 

Maximální hodnota koeficientu Kar :  Kar max = 68   

Minimální hodnota koeficientu Kar :  Kar min = 5   

Maximální hodnota koeficientu Kpr :  Kpr max = 86   

Minimální hodnota koeficientu Kpr :  Kpr min = 9     

 

Rovnicemi 4 a 5 byly vypočteny polohy os: O1 = 49 %, O2 = 38 %. Osy O1 a O2 jsou vyznačeny 

v grafu 2.3, který zobrazuje výslednou matici rizik. 

 

 

 

Graf 2.3 Grafické zobrazení rizik zařazených do jednotlivých kvadrantů [Zdroj autor] 
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Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech 

I. kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

III. kvadrant Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. kvadrant Relativní bezpečnost 

 

Tab. 4.7 Význam závažnosti rizik v jednotlivých kvadrantech [15] 
 

8.4 Zhodnocení výsledků analýzy rizik 

K analýze bezpečnostních rizik obchodního a zábavního centra jsem použila Ishikawův diagram 

k identifikaci rizik. Na základě takto identifikovaných rizik jsem použila metodu výpočtu rizika 

z procesního i strukturálního hlediska analýzou FMEA. Stanovená rizika analýzou FMEA jako nežádoucí 

jsem verifikovala metodou souvztažnosti. Z výsledků výše uvedených analýz rizika jsem vyhodnotila 

závažnost rizik, která obchodnímu a zábavnímu centru hrozí. 

Z tabulky 4.8, ve které jsou přehledně zpracována výsledná rizika, vyplývá, že svou pozornost 

budu dále zaměřovat na znemožnění neoprávněného vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor, vloupání 

do obchodních jednotek, rozbití prosklených částí budovy a na zkvalitnění úrovně současných 

technických prostředků. Tato rizika byla vyhodnocena jak analýzou FMEA, tak i analýzou souvztažnosti 

jako nežádoucí. V následující části diplomové práce budou navržena bezpečnostní opatření, která vytvoří 

účinný systém zabezpečení a minimalizují rizika na přijatelnou míru. 
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Identifikovaná rizika 

Analýza FMEA R Závažnost rizik 

1 Sabotáž zaměstnanci 40 

2 Napadení informačního systému 32 

3 Poškozování cizí věci 27 

Mírné riziko 

4 
Neoprávněný vstup do veřejnosti 

nepřístupných prostor 
60 

5 

Rizika z hlediska 

procesního 

Vloupání do obchodních jednotek 60 

6 Rozbití prosklených částí budovy 60 

7 Překonání mříží 60 

8 

Rizika z hlediska 

strukturálního 
Nízká úroveň použitých prostředků 60 

Nežádoucí riziko 

Analýza souvztažnosti 

9 
Neoprávněný vstup do veřejnosti 

nepřístupných prostor 

10 Vloupání do obchodních jednotek 

Primárně a sekundárně 

nebezpečná rizika 

11 Nedbalost zaměstnanců OZC 

12 Nedbalost zaměstnanců ostrahy 

13 Špatná komunikace mezi zaměstnanci ostrahy 

14 

Rizika z hlediska 

procesního 

Terorismus 

Sekundárně nebezpečné 

riziko 

15 Rozbití prosklených částí budovy 

16 

Rizika z hlediska 

strukturálního Nízká úroveň použitých prostředků 

Primárně a sekundárně 

nebezpečná rizika 

 

Tab. 4.8 Přehled nežádoucích rizik obchodního a zábavního centra [Zdroj autor] 
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9 NÁVRH VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍHO ZABEZPEČENÍ  

Návrh jednotlivých variant řešení inovativního komplexního zabezpečení obchodního a zábavního 

centra se opírá o výsledky statistiky v kapitole 6 a o závěry provedené analytickými metodami v kapitole 

8. Nově navržený bezpečnostní systém musí minimalizovat všechna nežádoucí rizika (neoprávněný vstup 

do veřejnosti nepřístupných míst, vloupání do obchodních jednotek, rozbití prosklených částí budovy  

a nízká úroveň použitých prostředků), k čemuž bude nutné zaměřit se na technickou ochranu. Návrh bude 

zpracován ve třech kvalitativně odlišných variantách především proto, aby poskytl zadavateli různorodý 

pohled na možnosti zabezpečení a měl tak možnost volby pro něj nejvhodnějšího přístupu k bezpečnosti.  

Nezbytným krokem před samotným navržením variant zabezpečení je přihlédnutí k nárokům 

zadavatele a jejich srovnání s požadavky kladenými technickou normou ČSN EN 50131-1 ED.2, která 

stanovuje stupně zabezpečení objektu a s tím spjatý rozsah střežení v tabulce 5.1. Doporučený způsob 

signalizace poplachu je uveden v tabulce 5.2. Obchodní a zábavní centrum je zařazeno do stupně 

zabezpečení 2, což značí mírné až střední riziko a předpokládá se, že pachatel bude mít určité znalosti  

o PZTS a použije omezený sortiment základních přenosných přístrojů. Přáním zadavatele je zejména 

minimální zásah do provozu obchodního a zábavního centra při realizaci bezpečnostních opatření  

a to z důvodu ušlého zisku při omezení chodu OZC. Velkou roli hraje samozřejmě výše investice,  

do které je nutno zahrnout: 

 vynaložené náklady na pořízení jednotlivých komponent zabezpečovacího systému,  

 náklady na provedení prací,  

 náklady na provoz bezpečnostního systému do budoucna (údržba, servis, revize), 

 návratnost investice.  

 

Podle principu ALARA by se vynaložené výdaje na snížení rizik mohly pohybovat maximálně 

v rozmezí 41 700 071 Kč a 62 550 107 Kč. Veškeré požadavky zadavatele budou zohledněny formou 

kritérií, kterými se bude hodnotit vhodnost navržených variant.  
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Ochrana objektu Detekce Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

1 Vstupy – otevření Kontakt Ano Ano Ano Ano 

2 Vstupy – průnik Prostorový detektor Vhodné Vhodné Ano Ano 

3 Vstupy – uzamčení El. zámek Ne Ne Vhodné Ano 

4 Chodby prostor Prostorový detektor Ano Ano Ano Ano 

5 Otevření oken Kontakt Ne Ano Ano Ano 

6 Průraz oken Akustické čidlo Ne Ano Ano Ano 

7 Prostor místnosti Prostorový detektor Vhodné Přednostně Ano  Ano 

8 Stěny, stropy, podlahy Vibrační apod. Ne Ne Volba Ano 

 
Tab. 5.1 Doporučená ochrana objektu [26] 

 
Signalizace poplachu Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

1 Vnitřní siréna Ano Ano Ano Ano 

2 Venkovní siréna Ano Ano + volba Ano + volba Volba 

3 Telefonní zpráva Doporučeno Volba Volba Volba 

4 Telefonní PCO Volba Doporučeno Ano + volba Ano + volba 

5 RST přenos PCO Volba Doporučeno Ano + volba Ano + volba 

6 Fyzická ostraha – – Volba Ano + volba 

7 Přivolání pomoci Ano Doporučeno Ano Ano 

 
Tab. 5.2 Doporučená signalizace poplachu [26] 

 

9.1 Stanovení vah kritérií metodou kvantitativního párového srovnávání 

 Metoda kvantitativního párového srovnávání, jiným názvem také Saatyho metoda, stanovuje 

velikost preference jednotlivých kritérií. Využitím této metody určím důležitost kritérií, která budou 

muset být zohledněna při vypracování variant zabezpečení. Hodnotící kritéria jsou uvedena v tabulce 5.3.  

 Srovnávání probíhá vždy pro dvojici kritérií a výsledky se zapisují do Saatyho matice S = (sij) 

podle následující bodové stupnice: 

1 – kritéria (i,j) jsou rovnocenná 

3 – první kritérium (i) je slabě preferováno před druhým kritériem (j) 

5 – první kritérium (i) je silně preferováno před druhým kritériem (j) 

7 – první kritérium (i) je velmi silně preferováno před druhým kritériem (j) 

9 – první kritérium (i) je absolutně preferováno před druhým kritériem (j) 

Hodnoty 2, 4, 6 a 8 slouží k hodnocení mezistupňů, aby došlo k jemnějšímu rozdělení preferencí. 
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Označení kritéria Kritérium 

K1 Pořizovací náklady 

K2 Výdaje spojené s provozem 

K3 Doba trvání realizace 

K4 Zásah do provozu během realizace 

K5 Efektivita 

K6 Kvalita 

K7 Obslužnost 

K8 Životnost 

K9 Dostupnost 

 

Tab. 5.3 Kritéria hodnocení variant zabezpečení [Zdroj autor] 
 

Matice je reciporční, proto jsou na diagonále vždy hodnoty 1, jelikož každé kritérium je samo 

sobě rovnocenné. Jestliže je i-té kritérium preferováno před j-tým kritériem, zapisuje se do matice celé 

číslo podle bodové stupnice. Jestliže je však preferováno j-té kritérium před i-tým, pak se zapisuje 

převrácená hodnota čísla podle bodové stupnice. Výsledná matice je vyobrazena v tabulce 5.4. 

 

sij K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

K1 1 1/7 2 2 1/3 3 1/8 3 7 

K2 7 1 1/5 8 7 8 1/5 1 1/5 

K3 7 3 1 5 4 4 1/7 1/5 1/7 

K4 5 1/8 5 1 3 5 1/9 2 1/5 

K5 2 2 1/4 3 1 1/2 1/8 5 3 

K6 1/7 1/6 1/3 1/2 4 1 1/8 5 5 

K7 1/3 1 2 3 1/2 3 1 2 1/7 

K8 1/5 1 1/7 3 1/5 6 1/4 1 1/5 

K9 1/2 7 1 1/5 1/5 8 1/7 1 1 

 

Tab. 5.4 Saatyho matice [47, Zdroj autor] 
 

Váhy jednotlivých kritérií spočítáme určením normalizovaného geometrického průměru každého 

řádku podle rovnic 6, 7 a 8. Výsledné hodnoty a tedy pořadí preferencí kritérií jsou zaznamenány 

v tabulce 5.5. 
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K2 Výdaje spojené s provozem 25,09 1,43 0,16 

K3 Doba trvání realizace  6,86 1,24 0,14 

K5 Efektivita 2,81 1,12 0,12 

K4 Zásah do provozu během realizace 2,08 1,08 0,12 

K1 Pořizovací náklady  1,50 1,05 0,12 

K7 Obslužnost  0,86 0,98 0,11 

K9 Dostupnost 0,16 0,82 0,09 

K6 Kvalita  0,05 0,72 0,08 

K8 Životnost 0,01 0,56 0,06 

∑ 39,41 8,99 1,00 

 

Tab. 5.5 Váhy kritérií [Zdroj autor] 
 

Z výsledků metody kvantitativního párového srovnávání vyplývá, že při navržení inovativního 

komplexního zabezpečení obchodního a zábavního centra musí být splněny především požadavky 

zadavatele na:  

 přiměřené výdaje spojené s provozem zabezpečovacího systému,  

 co nejkratší trvání realizace, 

 efektivitu použitých prostředků, 

 zásah do provozu obchodního a zábavního centra v co nejmenší míře, 

 pořizovací náklady. 
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9.2 Návrh zabezpečení – varianta A 

 První varianta návrhu zabezpečení se bude zaměřovat na kombinaci mechanických zábranných 

systémů a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Prvky MZS jsou vybrány od firmy NEXT 

a prvky PZTS od společnosti Jablotron. Je zvolena hybridní verze PZTS, která spojuje drátové  

i bezdrátové prvky. Při instalaci PZTS bude proveden minimální zásah do konstrukce OZC. Tato varianta 

počítá s fyzickou ostrahou obchodního a zábavního centra nejen ve dne, ale zejména v noci. Návrh 

zabezpečení je proto zaměřen na prostory veřejnosti nepřístupné. 

Druhé nadzemní patro obchodního a zábavního patra je pro potřeby navržení zabezpečovacího 

systému rozděleno do čtyř zón. Přehled zón je zaznamenán v tabulce 5.6. 

 

Zóna Přístup Prostory 

Zóna 1 Všechny osoby Pasáž 

Zóna 2 Všechny osoby Obchodní jednotky 

Zóna 3 Zaměstnanci Neveřejné prostory 

Zóna 4 Zaměstnanci, management Správa centra 

 

Tab. 5.6 Rozdělení zón [Zdroj autor] 
 

 9.2.1 Mechanické zábranné systémy 

 K zamezení rozbití prosklených části budovy bych v oblasti MZS doporučila použití 

bezpečnostních fólií a to jak na skleněný plášť budovy, tak na skleněné příčky oddělující obchodní 

jednotky od ostatního prostoru. Tímto bezpečnostním prvkem se rovněž minimalizuje riziko vloupání  

do obchodních jednotek. 

 Bezpečnostní fólie SCX 

• Barva – čirá 

• Třívrstvá, tloušťka – 350 µm 

• Kategorie odolnosti – EN 356 P2A 

• Záruka 5 let [49] 

 

9.2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Ústředna doplněná o rádiový modul pro komunikaci s bezdrátovými prvky, bezdrátová klávesnice 

a interní siréna nastavená na funkci zvukového upozornění při aktivaci detektorů jsou umístěny ve správě 

centra, konkrétně ve velínu. Z důvodu velikosti OZC je do systému přidán opakovač radiového signálu, 

který prodlouží komunikační dosah bezdrátových periferií.  
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Do vchodových dveří vedoucích do zón 3 a 4 budou nainstalovány magnetické detektory otevření 

dveří, které budou napojeny na klávesnici stíněným kabelem. Prostory zón 3 a 4 budou střeženy 

bezdrátovými PIR + MW detektory a stropními PIR detektory k detekci narušení, čímž se vyloučí pohyb 

nežádoucích osob ve veřejnosti nepřístupném prostoru. PIR + MW detektory budou doplněny  

o chodbovou čočku, čímž se zvýší detekční pokrytí PIR čidla. Magnetické detektory, PIR + MW 

detektory a PIR detektory budou reagovat s 60-ti sekundovým zpožděním na narušení střeženého 

prostoru. Zaměstnanci s přístupem do zóny 3 budou vybaveni přístupovými kartami, kterými po vstupu 

do chráněných zón deaktivují systém přiložením karty na klávesnici pro bezproblémový pohyb 

v prostoru. Při odchodu musí systém opět aktivovat přiložením karty. Přístup do zóny 4 bude podmíněn 

přístupovou kartou s potvrzením kódem. Rozmístění prvků PZTS je vyobrazeno v příloze 4. 

 

Použité prvky 

 Ústředna JA-82 K 

• Napájení ústředny – 230 V / 50 Hz 

• Zálohovací akumulátor – 12 V, 2,6 Ah 

• Počet adres pro bezdrátové periferie – až 50 (s modulem JA-82R) 

• Počet drátových vstupů – 4 na základní desce 

• Pracovní frekvence – 868 MHz [38] 

 Radiový modul JA-82R [39] 

 Opakovač rádiového signálu JA-80Z 

• Napájení – 230 V / 50 Hz 

• Zálohovací akumulátor – 12 V, 2,2 Ah 

• Počet adres pro bezdrátové periferie – 40 [36]   

 Zálohovací akumulátor SA 214-2,6 

• Jmenovité napětí (V) – 12 

• Kapacita (Ah) – 2,6 [25] 

 Bezdrátová klávesnice JA-81F 

• Napájení – 2 lithiové baterie typ CR123A 

• Typická životnost baterie – cca 2 roky 

• Komunikační dosah – cca 100 m 

• Vstup pro detektor otevření dveří [37] 

 Bezdotyková RFID karta PC-01 [50] 

 Bezdrátová interní siréna JA-80L 

• Napájení – 230 V / 50 Hz [31] 
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 Bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW JA-80W + chodbová čočka JS-7904  

• Napájení – Lithiová baterie typ LS(T)14500 

• Typická životnost baterie – cca 2 roky 

• Komunikační dosah – cca 300 m 

• Úhel detekce / detekční pokrytí PIR – 110°/ 12 m (se základní čočkou),  

25 m (s chodbovou čočkou) 

• Detekční pokrytí / pracovní frekvence MW – 0,5 až 20 m, 9,35 GHz [35] 

 Bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-85P 

• Napájení – Lithiová baterie typ LS(T)14500 

• Typická životnost baterie – cca 3 roky 

• Komunikační dosah – cca 100 m 

• Úhel detekce / délka záběru – 30° / 5 m 

• Miniaturní provedení, stropní [44] 

  Magnetický dveřní kontakt SA-201-A 

• Miniaturní provedení [27] 

 

9.2.3 Ostatní prvky zabezpečení 

 Účinnost celého zabezpečovacího systému bude podpořena nočním osvětlením pasáže obchodního 

a zábavního centra a to z důvodu přehlednosti prostoru kamerovým systémem a odrazujícího účinku  

na pachatele. 

 

9.2.4 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha druhého nadzemního patra obchodního a zábavního centra bude nadále 

vykonávána dle původního ustanovení. Náplň činnosti bude pouze doplněna o návaznost na PZTS, tedy 

reakce na aktivaci detektorů ve střežených zónách. 

 
9.2.5 Režimová ochrana 

 V rámci režimových opatření bude vypracována směrnice určující oprávněnost vstupu  

do neveřejných zón 3 a 4. Na základě této směrnice budou vydány přístupové karty sloužící k aktivaci  

a deaktivaci PZTS. Zaměstnancům oprávněným ke vstupu do zóny 4 bude vedle přístupových karet 

vydán číselný kód, který bude jednou týdně měněn.  

 

9.2.6 Finanční vyčíslení zabezpečení – varianta A 

 Přehled jednotlivých prvků zabezpečení a finanční zhodnocení varianty A je zpřehledněno 

v tabulce 5.7. 
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Název Označení Počet ks 
Cena / ks [Kč]  

s DPH 

Cena [Kč]  

s DPH 

Bezpečnostní fólie SCX 1312 m2 690,00  905 280,00 

Ústředna JA-82 K 1 1 561,00 1 561,00 

Radiový modul  JA-82R 1 3 049,00 3 049,00 

Opakovač rádiového signálu  JA-80Z 1 4 066,00 4 066,00 

Zálohovací akumulátor  SA 214-2,6 2 424,00 848,00 

Bezdrátová klávesnice  JA-81F 8 2 928,00 23 424,00 

Bezdotyková RFID karta  PC-01 50 54,00 2 700,00 

Bezdrátová interní siréna  JA-80L 1 1 348,00 1 348,00 

Kombinovaný detektor PIR + MW  JA-80W 9 2 373,00 21 357,00 

Chodbová čočka JS-7904 9 61,00 549,00 

Bezdrátový PIR detektor pohybu osob  JA-85P 5 1 331,00 6 655,00 

Magnetický dveřní kontakt  SA-201-A 13 87,00 1 131,00 

Lithiová baterie  LS(T)14500 18 90,00 1 620,00 

Lithiová baterie  CR123A 16 87,00 1 392,00 

Kabely SYKFY-3 31 m1 9 Kč / m 279,00 

Odhadovaná cena instalace 77 783,00 

Celkem 1 053 042,00  
 

Tab. 5.7 Finanční vyčíslení varianty A [25, 49, Zdroj autor] 
 
9.3 Návrh zabezpečení – varianta B 

 Varianta B se oproti předchozí variantě specializuje především na zabezpečení prostřednictvím 

PZTS. Je zvolena bezdrátová verze, která je sice dražší, ale vyhne se konstrukčním úpravám. Navržené 

prvky jsou od společnosti Jablotron. Tato varianta umožní přes noc vynechat fyzickou ostrahu  

a při napadení obchodního a zábavního centra bude využita služba PCO.  

 

9.3.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Ve velínu, jenž je součástí správy centra, budou umístěny základní prvky PZTS. Ústředny jsou 

rozšířeny o rádiový modul pro komunikaci s bezdrátovými prvky systému a GSM modul, který slouží  

pro předávání informací na pult centralizované ochrany. Klávesnice instalovaná u vchodu do správy 

centra slouží k programování a ovládání celého systému. Interní siréna vydává zvukové upozornění  

při každé aktivaci detektorů. 
                                                 
1 K délce kabeláže je připočtena 20% rezerva z celkové délky z důvodu odchylek při instalaci.  
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V zóně 1 budou nainstalovány detektory pohybu osob a rozbití skla doplněné o chodbovou čočku 

k zvýšení plochy pokrytí, které budou aktivní při nočním režimu a budou vyhodnocovat destrukci 

skleněných příček oddělujících obchodní jednotky od pasáže a současně pohyb pachatele v prostoru.  

Prosklené části obvodového pláště v zóně 2 budou v rámci nočního režimu střeženy detektory 

rozbití skla, čímž dojde k okamžité detekci napadení objektu ze střechy.  Majitelům obchodních jednotek, 

které jsou umístěny u prosklené části pláště budovy, bude doporučena instalace pohybových PIR čidel, 

aby byl zabezpečen také prostor obchodních jednotek.  

Zabezpečení zóny 3 a 4 nebude oproti variantě A změněno, nastavení PZTS je stejné jak v denním 

tak nočním režimu. Dveře vedoucí do chráněných zón budou doplněny o magnetický detektor otevření  

a prostory budou střeženy PIR detektory. Prostory se skleněným obvodovým pláštěm budou hlídány 

detektory pohybu osob a rozbití skla. Opět bude nastavena reakce magnetických detektorů, PIR čidel  

a kombinovaných detektorů PIR a GBS s 60-ti sekundovým zpožděním z důvodu možnosti deaktivace 

systému osobou s povoleným přístupem. Do prostor OZC je rozmístění prvků zakresleno v příloze 5. 

Společnost Jablotron v rámci instalace alarmu Jablotron poskytuje dotaci na prvních šest měsíců 

celkové ochrany zdarma. V rámci celkové ochrany je mimo jiné zvýšené pojištění škody při selhání 

alarmu, rozšíření záruky na sedm let bezplatných oprav alarmu Jablotron a výjezd asistenční zásahové 

služby. Následně je cena služeb bezpečnostního centra Jablotron přibližně 850 Kč za měsíc.  

 

Použité prvky 

 Ústředna JA-83 K 

• Napájení ústředny – 230 V / 50 Hz 

• Zálohovací akumulátor – 12 V, 7 – 18 Ah 

• Počet adres pro bezdrátové periferie – 50  

• Počet drátových vstupů – 10, rozšiřitelné na 30 

• Pracovní frekvence – 868 MHz [41] 

 Radiový modul JA-82R [39] 

 GSM komunikátor JA-82Y 

• Napájení – 12 V DC (z ústředny) 

• Proudový odběr – cca 35 mA [40] 

 Zálohovací akumulátor SA 214-7 

• Jmenovité napětí (V) – 12 

• Kapacita (Ah) – 7 

• Maximální vybíjecí proud 5s (A) – 80 [54] 

 Opakovač rádiového signálu JA-80Z 

• Napájení – 230 V / 50 Hz 
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• Zálohovací akumulátor – 12 V, 2,2 Ah 

• Počet adres pro bezdrátové periferie – 40 [36] 

 Zálohovací akumulátor SA 214-2,6 

• Jmenovité napětí (V) – 12 

• Kapacita (Ah) – 2,6 [25] 

 Bezdrátová klávesnice JA-81F 

• Napájení – 2 lithiové baterie typ CR123A 

• Typická životnost baterie – cca 2 roky 

• Komunikační dosah – cca 100 m [37] 

 Bezdotyková RFID karta PC-01 [50] 

 Bezdrátová interní siréna JA-80L 

• Napájení – 230 V / 50 Hz [31] 

 Bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-80P  

• Napájení – Lithiová baterie typ LS(T)14500 

• Typická životnost baterie – cca 3 roky 

• Komunikační dosah – cca 300 m 

• Úhel detekce / délka záběru – 120°/ 12 m (se základní čočkou) 

• Vstup pro připojení senzoru otevření dveří [33] 

 Bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-85P 

• Napájení – Lithiová baterie typ LS(T)14500 

• Typická životnost baterie – cca 3 roky 

• Komunikační dosah – cca 100 m 

• Úhel detekce / délka záběru – 30° / 5 m 

• Miniaturní provedení, stropní [44] 

 Bezdrátový detektor rozbití skla JA-85B 

• Napájení – Lithiová baterie typ LS(T)14500 

• Typická životnost baterie – cca 3 roky 

• Komunikační dosah – cca 100 m 

• Detekční vzdálenost – až 9 m [43] 

 Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB + chodbová čočka JS-7904 

• Napájení PIR části – Lithiová baterie typ LS(T)14500 

• Napájení GBS části – Lithiová baterie LS(T)14250 

• Typická životnost baterií – cca 3 roky 

• Komunikační dosah – cca 300 m 
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• Úhel detekce / délka záběru PIR senzoru – 120°/ 12 m (se základní čočkou),  

25 m (s chodbovou čočkou) 

• Detekční vzdálenost rozbíjení skla – 9 m [34] 

 Bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M 

• Napájení – 2 lithiové baterie typ CR-123A 

• Typická životnost baterie – cca 3 roky 

• Komunikační dosah – cca 300 m [42] 

 

9.3.2 Ostatní prvky zabezpečení 

 Ve variantě B je opět pro odrazující účinek na pachatele použito bezpečnostní noční osvětlení 

pasáže druhého nadzemního patra obchodního a zábavního centra. 

 
9.3.3 Režimová ochrana 

 Režimová opatření budou zahrnovat vypracování směrnice pro oprávněnost vstupu do zón 3 a 4. 

V souladu s touto směrnicí budou vydány přístupové karty zaměstnancům s oprávněním vstupu do zóny 

3. Zaměstnancům s oprávněním vstupu do zóny 4 budou vedle přístupových karet vydány také 

bezpečnostní kódy potvrzující oprávněnost přístupové karty. Bezpečnostní kódy budou jednou týdně 

měněny. 

 

9.3.4 Finanční vyčíslení zabezpečení – varianta B 

 Přehled navržených prvků zabezpečení a finanční zhodnocení varianty B je zobrazeno v tabulce 
5.8. 
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Název Označení Počet ks 
Cena / ks [Kč]  

s DPH 

Cena [Kč]  

s DPH 

Ústředna  JA-83 K 2 2 662,00 5 324,00 

Radiový modul  JA-82R 2 3 049,00 6 098,00 

GSM komunikátor JA-82Y 1 7 054,00 7 054,00 

Zálohovací akumulátor  SA 214-7 2 436,00 872,00 

Opakovač rádiového signálu  JA-80Z 1 4 066,00 4 066,00 

Zálohovací akumulátor  SA 214-2,6 1 424,00 424,00 

Bezdrátová klávesnice  JA-81F 8 2 928,00 23 424,00 

Bezdotyková RFID karta  PC-01 50 54,00 2 700,00 

Bezdrátová interní siréna  JA-80L 1 1 348,00 1 348,00 

Bezdrátový PIR detektor pohybu osob  JA-80P 7 1 595,00 11 165,00 

Bezdrátový PIR detektor pohybu osob  JA-85P 9 1 331,00 11 979,00 

Bezdrátový detektor rozbití skla  JA-85B 5 1 198,00 5 990,00 

Bezdrátový detektor pohybu osob a 

rozbití skla  
JA-80PB 15 2 178,00 32 670,00 

Chodbová čočka  JS-7904 15 61,00 915,00 

Bezdrátový magnetický detektor 

otevření 
JA-83M 13 1 014,00 13 182,00 

Lithiová baterie  LS(T)14500 36 90,00 3 240,00 

Lithiová baterie  LS(T)14250 15 82,00 1 230,00 

Lithiová baterie  CR-123A 42 87,00 3 654,00 

Odhadovaná cena instalace 67 812,00 

Celkem 203 147,00 

 

Tab. 5.8 Finanční vyčíslení varianty B [25, Zdroj autor] 
 

9.4 Návrh zabezpečení – varianta C 

Poslední varianta bude využívat kombinaci předcházejících dvou alternativ, s odlišností v kontrole 

vstupu do neveřejných prostor. Opět budou voleny prvky zabezpečovacího systému od společnosti 

Jablotron. Fyzická ostraha bude dále působit dle původního uspořádání ve dne i v noci.  
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9.4.1 Mechanické zábranné systémy 

 Na ochranu proskleného obvodového pláště budou použity bezpečnostní fólie od firmy NEXT. 

Tímto bezpečnostním prvkem se docílí ochrany proti vniknutí do obchodního centra přes střechu. 

 Bezpečnostní fólie SCX 

• Barva – čirá 

• Třívrstvá, tloušťka – 350 µm 

• Kategorie odolnosti – EN 356 P2A 

• Záruka 5 let [49] 

 

9.4.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Umístění základních prvků PZTS bude stejné jako v předchozích variantách, tedy ve velínu, jenž 

je součástí správy centra. 

Skleněné příčky oddělující obchodní jednotky od pasáže OZC v zóně 1 budou střeženy 

kombinovaným detektorem PIR + GBS. Detektory jsou rozmístěny tak, aby střežily rovněž schodiště  

a eskalátory jako jediný přístup do druhého nadzemního patra.  

V prostorách obchodních jednotek, tedy v zóně 2, bude zabezpečení ponecháno individuálně  

na nájemcích obchodních jednotek.   

Vstupy do neveřejných prostor zóny 3 budou opatřeny čtečkou RFID karet, která bude sloužit 

k ovládání elektrického dveřního zámku, čímž se zajistí kontrola vstupu. K zvýšení bezpečnosti budou 

vedle bezpečnostních fólií k zajištění obvodových skleněných výplní nainstalovány také detektory rozbití 

skla. 

Přístup do zóny 4 bude ponechán beze změny. Vstupní dveře budou vybaveny magnetickým 

detektorem otevření, prostory správy centra budou střeženy kombinovanými detektory pohybu osob  

a rozbití skla. Reakce magnetického detektoru a PIR + GBS detektoru bude nastavena s 60-ti 

sekundovým zpožděním pro deaktivaci systému pomocí přístupové karty a současně číselného kódu. 

Rozmístění navržených prvků varianty C je zakresleno v příloze 6. 

 
Použité prvky 

 Ústředna JA-83 K 

• Napájení ústředny – 230 V / 50 Hz 

• Zálohovací akumulátor – 12 V, 7 – 18 Ah 

• Počet adres pro bezdrátové periferie – 50  

• Počet drátových vstupů – 10, rozšiřitelné na 30 

• Pracovní frekvence – 868 MHz [41] 
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 Zálohovací akumulátor SA 214-7 

• Jmenovité napětí (V) – 12 

• Kapacita (Ah) – 7 

• Maximální vybíjecí proud 5s (A) – 80 [54] 

 Radiový modul JA-82R [39] 

 Bezdrátová interní siréna JA-80L 

• Napájení – 230 V / 50 Hz [31] 

 Bezdrátová klávesnice JA-81F 

• Napájení – 2 lithiové baterie typ CR123A 

• Typická životnost baterie – cca 2 roky 

• Komunikační dosah – cca 100 m [37] 

 Bezdotyková RFID karta PC-01 [50] 

 Opakovač rádiového signálu JA-80Z 

• Napájení – 230 V / 50 Hz 

• Zálohovací akumulátor – 12 V, 2,2 Ah 

• Počet adres pro bezdrátové periferie – 40 [36]   

 Zálohovací akumulátor SA 214-2,6 

• Jmenovité napětí (V) – 12 

• Kapacita (Ah) – 2,6 [25] 

 Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB + chodbová čočka JS-7904 

• Napájení PIR části – Lithiová baterie typ LS(T)14500 

• Napájení GBS části – Lithiová baterie LS(T)14250 

• Typická životnost baterií – cca 3 roky 

• Úhel detekce / délka záběru PIR senzoru – 120°/ 12 m (se základní čočkou),  

25 m (s chodbovou čočkou) 

• Detekční vzdálenost rozbíjení skla – 9 m [34] 

 Elektrický dveřní zámek Z8-12V 

• Napětí – 8-12 V / 300 mA [28] 

 Čtečka RFID karet JA-80N 

• Antivandal 

• Napájení – 10-16 V 

• Klidový odběr – cca 60 mA [32] 

 Rozhraní WJ-80  

• Napájení – ze sběrnice ústředny 
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• Klidový odběr – cca 60 mA 

• Zatížitelnost kontaktů výstupního relé – max. 5 A / 60 V [57] 

 Bezdotykový RFID přívěšek PC-02 [51] 

 Bezdrátový detektor rozbití skla JA-85B 

• Napájení – Lithiová baterie typ LS(T)14500 

• Typická životnost baterie – cca 3 roky 

• Komunikační dosah – cca 100 m 

• Detekční vzdálenost – až 9 m [43] 

 Bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M 

• Napájení – 2 lithiové baterie typ CR-123A 

• Typická životnost baterie – cca 3 roky 

• Komunikační dosah – cca 300 m [42] 

 

9.4.3 Ostatní prvky zabezpečení 

 Ve variantě C bude rovněž doporučeno bezpečnostní noční osvětlení pasáže obchodního  

a zábavního centra. Tento prvek výrazně usnadní činnost fyzické ostrahy. Přínosem je také odrazující 

efekt pro případného pachatele. 

 
9.4.4 Fyzická ostraha 

 Do činnosti fyzické ostrahy nebude nijak zasahováno, dojde pouze ke změnám v návaznosti  

na instalovanou PZTS. Při nočním režimu fyzická ostraha střežení v zóně 1 deaktivuje na dobu nezbytně 

nutnou pro obchůzku pasáže. 

 
9.4.5 Režimová ochrana 

 Režimová opatření budou doplněna o směrnici oprávněnosti vstupu do zóny 3. V rámci této 

směrnice budou zaměstnancům vydány přístupové RFID přívěšky, kterými se budou otevírat dveře  

do zóny 3. Rovněž bude vypracována směrnice oprávněnosti vstupu do zóny 4, kdy zaměstnanci 

s oprávněním obdrží přístupové RFID karty a číselný kód, kterými při zadání do klávesnice ověří 

oprávněný přístup a deaktivují tak zabezpečení zóny 4. Číselný kód bude měněn dvakrát týdně. 

 

9.4.6 Finanční vyčíslení zabezpečení – varianta C 

V tabulce 5.9 je přehledně zpracován výčet navržených prvků zabezpečovacího systému 

s finančním vyčíslením varianty C. 
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Název Označení Počet ks 
Cena / ks [Kč] 

s DPH 

Cena [Kč] 

s DPH 

Bezpečnostní fólie SCX 609 m2 690,00  420 210,00 

Ústředna  JA-83 K 1 2 662,00 2 662,00 

Zálohovací akumulátor  SA 214-7 1 436,00 872,00 

Radiový modul  JA-82R 1 3 049,00 3 049,00 

Bezdrátová interní siréna  JA-80L 1 1 348,00 1 348,00 

Bezdrátová klávesnice  JA-81F 1 2 928,00 2 928,00 

Bezdotyková RFID karta  PC-01 15 54,00 810,00 

Opakovač rádiového signálu  JA-80Z 1 4 066,00 4 066,00 

Zálohovací akumulátor  SA 214-2,6 1 424,00 424,00 

Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla  JA-80PB 8 2 178,00 17 424,00 

Chodbová čočka  JS-7904 8 61,00 488,00 

Elektrický dveřní zámek  Z8-12V 7 649,00 4 543,00 

Čtečka RFID karet  JA-80N 7 1 694,00 11 858,00 

Rozhraní  WJ-80 7 1 210,00 8 470,00 

Bezdotykový RFID přívěšek  PC-02 35 61,00 2 135,00 

Bezdrátový detektor rozbití skla  JA-85B 6 1 198,00 7 188,00 

Bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M 1 1 014,00 1 014,00 

Lithiová baterie LS(T)14500 14 90,00 1 260,00 

Lithiová baterie  LS(T)14250 8 82,00 656,00 

Lithiová baterie CR123A 4 87,00 348,00 

Odhadovaná cena instalace 87 382,00 

Celkem 579 135,00 

 

Tab. 5.9 Finanční vyčíslení varianty C [25, 28, 49, Zdroj autor] 
 

9.5 Výběr nejvhodnější varianty zabezpečení bodovací metodou 

 Pro výběr nejvhodnějšího návrhu zabezpečení jsem zvolila bodovací metodu. Hodnotící škála  

je stanovena v rozmezí 1 – 10, kdy hodnota 1 značí nejhorší variantu vzhledem k hodnotícímu kritériu  

a hodnota 10 nejlepší variantu. Kritéria a jejich váhy byly určeny v kapitole 9.1. Hodnocení varianty  

je vynásobeno váhou kritéria, čímž určím váhy variant a následným součtem vah jednotlivých variant 

dospěji k pořadí vhodnosti variant. Nejvhodnější varianta má nejvyšší součet vah. Aplikace bodovací 

metody je zanesena do tabulky 5.10. [56] 
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Hodnocení varianty Váha varianty Označení 

kritéria 

Váha 

kritéria A B C A B C 

K1 0,12 4 9 7 0,48 1,08 0,84 

K2 0,16 8 5 7 1,28 0,8 1,12 

K3 0,14 3 7 6 0,42 0,98 0,84 

K4 0,12 7 9 7 0,84 1,08 0,84 

K5 0,12 8 8 10 0,96 0,96 1,2 

K6 0,08 5 5 5 0,4 0,4 0,4 

K7 0,11 5 4 6 0,55 0,44 0,66 

K8 0,06 5 4 5 0,3 0,24 0,3 

K9 0,09 7 7 7 0,63 0,63 0,63 

∑ 52 58 60 5,86 6,61 6,83 

Pořadí variant 3. 2. 1. 

 

Tab. 5.10 Posouzení variant zabezpečení bodovací metodou [Zdroj autor] 
 

Nejvyššího součtu vah dosáhla varianta C a je tedy zvolena jako nejvhodnější varianta 

zabezpečení druhého nadzemního patra obchodního a zábavního centra. Varianta C splňuje požadavky 

zadavatele – pořizovací náklady jsou přiměřené způsobu zabezpečení a jsou nižší než maximální výdaje 

stanovené principem ALARA, výdaje spojené s provozem zabezpečovacího systému, doba trvání 

realizace a zásah do provozu OZC jsou minimální a efektivita komplexního systému zabezpečení naopak 

maximální. 
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10 ROZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉHO NÁVRHU ZABEZPEČENÍ – VARIANTA C  

Za nejvhodnější návrh inovativního komplexního zabezpečení obchodního a zábavního centra 

byla na základě bodovací metody vybrána varianta C. V této kapitole bude podrobně rozpracován způsob 

realizace zabezpečovacího systému. 

 

10.1 Mechanické zábranné systémy 

 Prosklený obvodový plášť je nejjednodušší překážkou pro vniknutí pachatele ze střechy, případně 

pro prohození nebezpečného předmětu. Proto budou na tyto skleněné části instalovány bezpečnostní fólie, 

které zamezí rozbití pláště OZC a zpomalí či znemožní tak proniknutí pachatele. Bezpečnostní fólie  

i při rozbití zůstává neprostupná a chrání okolí před úrazem skleněnými střepy. Výhodou je také to,  

že fólie zadrží 98 % UV záření, které má nepříznivé účinky na stárnutí interiéru a vystaveného zboží. [49] 

V příloze 6 jsou vyznačeny všechny skleněné části obvodového pláště, na které je použití 

bezpečnostních fólií doporučeno. 

 

10.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

K zabezpečení obchodního a zábavního centra je použit bezdrátový systém OASiS. Bezdrátové 

prvky komunikují s ústřednou kryptovaným protokolem OASiS na frekvenci 868 MHz.  

Technické parametry prvků zabezpečení jsou zaznamenány v kapitole 9.4.2. Počet použitých 

prvků a jejich finanční vyčíslení je viditelné v tabulce 5.8 v kapitole 9.4.6. Rozmístění jednotlivých prvků 

je zakresleno v příloze 6.  

 

10.2.1 Ústředna PZTS 

Je zvolena ústředna JA-83 K, která na základní desce umožňuje použití 10 drátových vstupů  

a vytvoření dvou podsystémů. Ústředna je rozšířená o rádiový modul JA-82R, pomocí kterého lze  

do ústředny naučit 50 adres pro bezdrátové periferie řady JA-8x. V návrhu je využito 32 bezdrátových 

adres. Napájecí zdroj ústředny je typu A, tedy ústředna je napájena základním síťovým zdrojem 230 V / 

50 Hz a zálohovacím akumulátorem SA 214-7 s napětím 12 V a kapacitou 7 Ah. Ústředna je v rozvodné 

skříni napojena pevným dvoužilovým kabelem s dvojitou izolací a průřezem 1,5 mm2 (CYKY 3 x 1,5)  

na samostatný jistič 10 A. Zálohovací akumulátor je ústřednou automaticky dobíjen a poskytuje 12 hodin 

zálohování systému při výpadku sítě. Z důvodu různých komunikačních dosahů jednotlivých 

bezdrátových prvků a velikosti OZC je využit opakovač rádiového signálu JA-80Z, který poskytuje  

40 adres pro bezdrátové periferie a jednu adresu pro ústřednu. Je napájen stejně jako ústředna (typ A)  

ze sítě 230 V / 50 Hz a v rozvodné skříni bude napojen kabelem CYKY 3 x 1,5 na samostatný jistič 10 A, 

který slouží také jako vypínač. Zálohovací akumulátor typu SA 214-2,6 má napětí 12 V a kapacitu  

2,6 Ah. [25, 36, 39, 41, 54] 



 53 
 

Ústředna je znázorněna na obrázku 4.1, rádiový modul na obrázku 4.2, zálohovací akumulátor  

na obrázku 4.3 a opakovač rádiového signálu na obrázku 4.4. 

 

      
Obr. 4.1 Ústředna JA-83 K [41]      

Obr. 4.2 Rádiový modul JA-82R [39] 

 

 
Obr. 4.3 Zálohovací zdroj SA214-7 [54] 

 

 
 

Obr. 4.4 Opakovač rádiového signálu JA-80Z [36] 

 

10.2.2 Signalizační zařízení 

Je využita autonomní signalizace poplachu interní sirénou JA-80L, která je napájena ze sítě 230 V 

/ 50 Hz. Je nastavena na zvukové upozornění při každé aktivaci detektorů, lze si vybrat z osmi melodií. 

Siréna je viditelná na obrázku 4.5. [31] 
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Obr. 4.5 Interní siréna JA-80L [31] 

 

10.2.3 Ovládací zařízení 

Ústředna je ovládána bezdrátovou klávesnicí JA-81F, jež je napájena dvěma lithiovými bateriemi 

typu CR123A s životností asi 2 roky. Klávesnice slouží k programování celého systému a obsahuje 

čtečku přístupových karet PC-01. Na klávesnici je napojen bezdrátový detektor otevření dveří, jenž  

při stálém provozu úměrně zkracuje životnost baterií. Na obrázku 4.6 je zobrazena klávesnice  

a na obrázku 4.7 přístupová karta. [37, 50] 

     
Obr. 4.6 Bezdrátová klávesnice JA-81F [37]   

Obr. 4.7 Přístupová RFID karta PC-01 [50] 

 

Elektrický dveřní zámek Z8-12V  

Elektrické dveřní zámky jsou montovány do zárubně jednokřídlých dveří a do zakotvené části 

dvoukřídlých dveří. Na připojovací svorky umístěné na vrchní straně zámku je napojeno rozhraní WJ-80. 

Napájeny jsou ze sběrnice ústředny. Elektrický dveřní zámek je vyobrazen na obrázku 4.8. [28, 29, 58] 

 
 

Obr. 4.8 Elektrický dveřní zámek Z8-12V [28] 

 

Čtečka RFID karet JA-80N 

Jsou použity k ovládání dveřního zámku, proto jsou nastaveny na režim ON. Relé je sepnuto 

přiložením RFID přívěsku, doba sepnutí je 6 s. Klávesnice akusticky signalizují otevření a zavření dveří. 
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Z těchto klávesnic není možné systém aktivovat, deaktivovat či programovat. Čtečka je viditelná  

na obrázku 4.9 a přívěsek na obrázku 4.10. [32, 51] 

     
Obr. 4.9 Čtečka RFID karet JA-80N [32]    

Obr. 4.10 Přístupový RFID přívěsek PC-02 [51] 

 

K ústředně jsou připojeny pomocí rozhraní WJ-80 a poskytují data v protokolu Wiegand 26b. 

Rozhraní je napájeno ze sběrnice ústředny a je zobrazeno na obrázku 4.11. Na obrázku 4.12 je vystižen 

příklad zapojení elektrického dveřního zámku a čtečky RFID karet k rozhraní. [57] 

 
Obr. 4.11 Rozhraní WJ-80 [57] 

 

 

 
 

Obr. 4.12 Příklad zapojení elektrického dveřního zámku a čtečky RFID karet na rozhraní WJ-80 [57] 

 



 56 
 

10.2.4 Prvky prostorové ochrany 

Prvky prostorové ochrany jsou využity v pasáži druhého nadzemního patra obchodního  

a zábavního centra a neveřejných prostorách označených jako zóna 3 a zóna 4. 

 

Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB 

 Je složen ze dvou nezávislých detektorů, proto obsazuje v ústředně dvě adresy. Detekce pohybu  

je zajištěna PIR senzorem, rozbití skla detekuje duálně – vyhodnocuje změny tlaku vzduchu a zvuk 

tříštění skla. Detektory jsou instalovány do rohu pasáže nebo na stěnu ve výšce 2,5 m a ve správě centra 

také do rohu místnosti ve výšce 2,5 m. PIR detektory jsou osazeny alternativní chodbou čočkou,  

čímž dojde k protažení detekční charakteristiky na 25 m, zorné pole se však zúží na 3 m. PIR část  

je napájena lithiovou baterií typu LS(T)14500 a GBS část je napájena lithiovou baterií typu LS(T)14250. 

Reakce detektoru umístěného ve správě centra je nastavena s 60-ti sekundovým zpožděním.  

Detektor pohybu osob a rozbití skla je znázorněn na obrázku 4.13. Obrázek 4.14 udává detekční 

charakteristiku PIR detektoru se základní čočkou, na obrázku 4.15 je vidět detekční charakteristika GBS 

detektoru. Obrázek 4.16 ukazuje detekční charakteristiku PIR detektoru s chodbovou čočkou a na obrázku 

4.17 je znázorněna chodbová čočka. [34, 47] 

 
Obr. 4.13 Detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB [34] 

 

 
Obr. 4.14 Detekční charakteristika PIR části osazené 

základní čočkou [34] 

 

 
Obr. 4.15 Detekční charakteristika GBS části [34]
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Obr. 4.16 Detekční charakteristika PIR části osazené 

chodbovou čočkou [46] 

 
Obr. 4.17 Chodbová čočka JS-7904 [45] 

 

Bezdrátový detektor rozbití skla JA-85B 

Detektory rozbití skla vyhodnocují změny tlaku vzduchu doprovázené zvukem tříštění skla. Mají 

téměř kulovou detekční charakteristiku, proto jsou instalovány na strop místností v zóně 3. Každý  

z detektorů je napájen lithiovou baterií typu LS(T)14500. Detektor rozbití skla je zobrazen 

na obrázku 4.18 a jeho detekční charakteristika je vystižena na obrázku 4.15. [43] 

 
Obr. 4.18 Detektor rozbití skla JA-85B [43] 

 

Bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M 

Detektor reaguje na oddálení magnetu při otevření dveří. Vysílací část je instalována na pevnou 

část dveří a magnet se montuje na pohyblivou část dveří vedoucích do správy centra. Detektor je nastaven 

na režim, ve kterém hlásí otevření i zavření dveří a to jedním bliknutím signálky. Je napájen dvěma 

lithiovými bateriemi typu CR-123A. Odchodové a příchodové zpoždění je nastaveno na 60 sekund. 

Magnetický detektor otevření je znázorněn obrázkem 4.19. [42] 

 

 
Obr. 4.19 Magnetický detektor otevření JA-83M [42] 
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10.3 Ostatní prvky zabezpečení 

K bezpečnostnímu nočnímu osvětlení budou využity původní prvky osvětlení obchodního  

a zábavního centra. Noční osvětlení pasáže je zvoleno za účelem odrazujícího účinku na pachatele  

a z důvodu přehlednosti pasáže při použití kamerového systému.  

 

10.4 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha obchodního a zábavního centra bude dále vykonávána ve dne i v noci externí 

soukromou bezpečnostní agenturou. Činnost zaměstnanců ostrahy bude doplněna o monitorování  

a vyhodnocování navržené PZTS, především půjde o reakce v souvislosti s nepovoleným vstupem  

do neveřejných zón 3 a 4. Pro možnost obchůzek pasáže v nočním režimu budou zaměstnanci fyzické 

ostrahy vybaveni přístupovými kartami pro deaktivaci zabezpečovacího systému v zóně 1. 

 

10.5 Režimová ochrana 

Druhé nadzemní patro obchodního a zábavního centra je vedle rozčlenění do zón také rozděleno 

na dva podsystémy navrženým systém PZTS. První podsystém je shodný se zónou 1, ve které bude 

zabezpečovací systém aktivní pouze v nočním režimu. Aktivace a deaktivace prvků prvního podsystému 

se provádí přiložením přístupové karty ke klávesnici umístěné ve správě centra. Pro činnost fyzické 

ostrahy budou jejím zaměstnancům vydány přístupové karty a číselný kód, kterými systém deaktivují 

pouze na dobu nezbytně nutnou k pravidelné obchůzce pasáže. 

Oprávněnost vstupu do zóny 3 je podmíněna vydáním přístupových RFID přívěsků, kterými  

po přiložení ke čtečce dojde k otevření dveří. 

Druhý podsystém vytvořený navrženým systémem PZTS je shodný se zónou 4. Zaměstnanci 

s oprávněností vstupu do zóny 4 musí zabezpečovací systém deaktivovat při příchodu a aktivovat  

při odchodu. Z tohoto důvodu budou zaměstnancům vydány přístupové karty, jejichž platnost musí být 

potvrzena zadáním číselného kódu na klávesnici ve správě centra. Číselný kód bude pro zajištění 

bezpečnosti dvakrát týdně změněn.  

Klíčový režim je tedy zajištěn prostřednictvím přístupových RFID karet a přístupových RFID 

přívěsků a je přehledně zpracován v tabulce 6.1. 
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Oprávněnost 
Zóna Přístup 

Fyzická ostraha Zaměstnanci Management 

1 – Ano Ano Ano 

2 – Ano Ano Ano 

3 Přístupová RFID karta Ano Ano Ano 

4 Přístupový RFID přívěsek Ano Ne Ano 

Podsystém 1, 2 – 1, 2 

 

Tab. 6.1 Klíčový režim [Zdroj autor] 
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11 ZÁVĚR 

Dnešní moderní doba je typická rychlostí a dostupností všech služeb potřebných k životu. Proto  

se obchodní a zábavní centra stávají stále rozšířenějším cílem mnoha lidí, což s sebou nese také velké 

riziko v podobě ohrožení života a zdraví osob. Neméně důležitá je pro provoz obchodních a zábavních 

center ochrana jejich majetku a zboží. Právě z důvodu vysoké návštěvnosti těchto multifunkčních center  

a z důvodu poměrně snadného narušení bezpečnosti jejich zájmů jsem si jako téma své diplomové práce 

zvolila bezpečnostní projekt obchodního a zábavného centra. 

Cílem diplomové práce bylo navržení inovativního komplexního zabezpečení obchodního  

a zábavního centra a to za účelem ochrany osob a majetku. Jelikož se jedná o rozlehlé obchodní a zábavní 

centrum, pro účely bezpečnostního projektu jsem zvolila druhé nadzemní patro, které je, dle mého 

názoru, nejkritičtějším místem obchodního a zábavního centra. K dosažení stanoveného cíle bylo 

zapotřebí několika kroků, jež jsou v diplomové práci rozpracovány do jednotlivých kapitol. 

Úvodní kapitoly jsou věnovány rešerši odborné literatury, definicím odborných pojmů a teoretické 

části ochrany osob a majetku, především právnímu vymezení této problematiky a charakteristice 

komplexní fyzické ochrany a bezpečnostního projektu. Nedílnou součástí je statistika protiprávních činů, 

jež je důležitá k poznání prostředí, ve kterém je obchodní a zábavní centrum umístěno. 

Zásadní část práce se zabývá bezpečnostním projektem obchodního a zábavního centra. Nejprve 

jsem popsala okolí obchodního a zábavního centra a jeho celkové uspořádání. Pro potřeby 

bezpečnostního projektu jsem podrobněji rozebrala uspořádání druhého nadzemního patra  

a charakterizovala bezpečnostní prostředí. Obchodní a zábavní centrum je v současnosti zabezpečeno 

mechanickými zábrannými systémy a kamerovým systémem, je zde zajištěna fyzická ostraha a jsou 

zavedena režimová opatření. V komplexním pojetí jsem však stav zabezpečení shledala na nízké úrovni. 

V této kapitole jsem také orientačně vyčíslila hodnotu aktiv druhého nadzemního patra OZC na celkovou 

částku 417 000 714 Kč. 

V kapitole Analýza a hodnocení rizik obchodního a zábavního centra jsem na OZC aplikovala tři 

analytické metody. Metodou Ishikawova diagramu jsem identifikovala bezpečnostní rizika ve formě 

přehledného grafu. Identifikovaná rizika jsem dále hodnotila analýzou FMEA z hlediska strukturálního  

a procesního. Výstupem této metody je rozdělení rizik dle jejich závažnosti. K verifikaci rizik jsem 

použila analýzu souvztažnosti, která mi poskytla pohled na rizika z hlediska jejich vzájemných vazeb. 

Metodou FMEA i metodou souvztažnosti jsem vyhodnotila jako nežádoucí rizika neoprávněného vstupu 

do veřejnosti nepřístupných prostor, vloupání do obchodních jednotek, rozbití prosklených částí budovy  

a nízké úrovně stávajícího zabezpečení. 

V následujícím kroku jsem přihlédla k požadavkům zadavatele projektu, které se týkaly především 

minimálního zásahu do provozu obchodního a zábavního centra, výše investice na pořízení 

bezpečnostního systému a samozřejmě na efektivnost systému. Na základě těchto požadavků jsem 
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stanovila hodnotící kritéria, na která jsem aplikovala metodu kvantitativního párového srovnávání. Touto 

metodou jsem určila velikost preference jednotlivých kritérií, přičemž kritéria s největší preferencí byla 

zohledněna při návrhu zabezpečení. 

Návrh inovativního komplexního zabezpečení obchodního a zábavního centra jsem vypracovala 

ve třech variantách, které se odlišují v použití jednotlivých složek fyzické ochrany. Každá varianta 

zahrnuje také finanční vyčíslení použitých prvků. K výběru nejvhodnější varianty zabezpečení jsem 

použila bodovací metodu s kardinální informací o preferenci kritérií a na základě této metody jsem  

za nejvhodnější variantu zabezpečení zvolila variantu C.  

Varianta C využívá k zabezpečení druhého nadzemního patra obchodního a zábavního centra 

prvky mechanického zábranného systému v kombinaci s bezdrátovými prvky poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. Odlišnost od ostatních variant tkví v rozdílném přístupu  

ke kontrole vstupu do neveřejných prostor. Činnost fyzické ostrahy jsem v současném režimu shledala 

dostatečnou. Jestliže dojde k instalaci navrženého zabezpečení, budou činnosti fyzické ostrahy pouze 

doplněny o návaznost na instalovaný poplachový zabezpečovací a tísňový systém. V rámci režimové 

ochrany je nutností vypracovat směrnice oprávněnosti vstupu, které zahrnují také klíčový režim. 

Podrobné rozpracování způsobu realizace navrženého zabezpečovacího systému je obsahem následující 

kapitoly. Rozmístění jednotlivých prvků je zakresleno do prostorů druhého nadzemního patra obchodního 

a zábavního centra v příloze. 

Výdaje spojené s realizací zabezpečovacího systému jsem stanovila na částku 579 135 Kč. 

Vzhledem k orientační hodnotě aktiv netvoří výdaje na zabezpečovací systém ani 1%, došlo tedy 

k dodržení principu ALARA. Navržený systém je dle mého názoru v současných podmínkách dostačující 

a splňuje cíl diplomové práce, do budoucna však poskytuje dostatek prostoru pro nová bezpečnostní 

opatření reagující na aktuální situaci. 

Diplomová práce může být přínosem pro obchodní a zábavní centrum, které implementací 

navrženého bezpečnostního systému docílí zvýšení bezpečnosti nejen pro své zaměstnance a návštěvníky, 

ale také efektivně ochrání věcné hodnoty a nehmotný majetek. Diplomová práce může rovněž sloužit jako 

výchozí podklad pro zabezpečení dalších pater obchodního a zábavního centra. 
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FMEA    (Failure Mode and Effect Analysis) Analýza příčin a následků poruch 
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MZS     Mechanické zábranné systémy 
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RF systémy    (Radio Frequency) Radiofrekvenční systémy 
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