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ANOTACE 

KAŇOKOVÁ, Tereza. Inovativní zabezpečení fyzické ochrany OD Kaufland města 

Frýdek – Místek. Bakalářská práce. Ostrava, 2014. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Stanislav 

Lichorobiec, Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení obchodního domu 

Kaufland ve Frýdku – Místku na základě analýzy současné situace. Součástí práce je 

právní posouzení zkoumaného problému. Hlavní část je zaměřena na analýzu a 

vyhodnocení statistických údajů a návrh inovativního zabezpečení, včetně finančního 

vyčíslení aktiv OD Kaufland. Výsledkem je návrh inovativního zabezpečení za účelem 

minimalizace rizik současného zabezpečení. 

 

Klíčová slova: fyzická bezpečnost, analýza rizika, objekt, zabezpečení 

ANNOTATION 

KAŇOKOVÁ, Tereza. Innovative physical security protection of Kaufland in Frýdek – 

Místek. Bachelor thesis. Ostrava 2014. VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering. Head of thesis: Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 

Bachelor thesis deals with the security of Kaufland in Frýdek – Místek based on an 

analysis of the present situation. Law assessment of the problem is included in thesis. The 

main part is concentrating on analysis and evaluation of statistical data and design of the 

innovative security also including financial quantification of assets of Kaufland. The result 

is proposal of innovative security to minimalism risks of the present situation.  

 

Keywords: physical security, risk analysis, object, security 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky: 

ČR  Česká republika 

Např.  Například 

TČ  Trestný čin 

NP  Nadzemní podlaží 

 

Cizojazyčné zkratky: 

CCTV  (Closed circuit television) Uzavřený televizní okruh 

FMEA  (Failure Mode and Effect Analysis) Analýza příčin a následků poruch 



 
 

Definice odborných pojmů 

V této kapitole jsou uvedeny odborné pojmy spojené s ochranou osob a majetku, 

které jsou nutné k porozumění této tématiky. 

Aktivum 

 vše, co je třeba v rámci podniku chránit a má to hodnotu pro podnik – lidé, hmotný 

i nehmotný majetek 

Analýza rizika 

 soubor činností, které směřují k odhadu rizik, lze provést několik analýz rizika, 

které se někdy nazývají měření rizika 

Bezpečnostní analýza 

 analýza, která podrobuje zkoumání jevy, informace, předměty, skutečnosti, které se 

vztahují k bezpečnosti s cílem navrhnout optimální systém bezpečnosti 

Bezpečnostní management 

 shromažďuje výsledky policejního managementu, krizového řízení, řízení a velení 

civilních a vojenských operací. Zahrnuje řízení bezpečnosti informačních systémů, 

řízení vnější a vnitřní bezpečnosti včetně funkcí a činností, které manažeři v oblasti 

bezpečnosti speciálně vykonávají 

Bezpečnostní politika organizace 

 označuje souhrn pravidel, norem, praktik, které definují způsoby ochrany, 

distribuce a správy citlivých dat a činností 

Bezpečnost 

 soubor opatření k rozvoji a ochraně chráněných zájmů 

  



 
 

Bezpečnostní třídy 

 kategorizace jednotlivých složek ochrany podle bezpečnostní odolnosti a 

spolehlivosti 

Bezpečnostní vzdálenost 

 vzdálenost, která byla vypočtená mezi objektem nebo místem, v němž se skladují, 

vyrábějí, nebo zpracovávají výbušniny, nebo ohroženým objektem a pomezím 

místa manipulace s výbušninami 

Elektrický zabezpečovací systém 

 systém detektorů (čidel), sirén, pultů centralizované ochrany, ústředen a dalších 

technických zařízení, které slouží k zabezpečení různých prostorů a objektů 

Fyzická ochrana 

 ochrana prováděná hlídači, strážnými, vrátnými, hlídací službou či policisty 

Havárie 

 havárie, jež má dopady vně chráněného technologického zařízení nebo vně 

infrastruktury 

Hrozba 

 míra výskytu útoku v daném místě, která je určena zranitelnosti chráněných zájmů 

státu, schopností a úmyslem útočníka  

Mechanický zábranný systém 

 soustava mechanických prostředků, jejichž funkcí je vytvořit bariéru pro pachatele 

a co nejvíce zdržet pachatele mezi zahájením a skončením napadení objektu 

Nebezpečí 

 stav, u kterého může vzniknout, nebo vzniká újma na chráněném zájmu 



 
 

Ohrožení 

 soubor maximálních vlivů havárie, jež lze očekávat na stanoveném místě za daný 

časový interval s pravděpodobností, která se rovná stanovené hodnotě. V souladu 

s normami je běžně určeno velikostí havárie, jež se vyskytne s pravděpodobností, 

která je větší, nebo rovna 0.05 s ohledem na rozdělení četnosti pro časový úsek 

podle povahy deset či sto let 

Prevence 

 souhrn opatření pro pokles pravděpodobnosti výskytu havárie, vzniku nouzové 

situace a popř. pro vykonávání opatření pro snížení dopadů pohromy 

Režimová ochrana 

 soubor organizačně administrativních postupů a opatření směřujících k zajištění 

požadovaných předpokladů pro správnou funkci zabezpečovací soustavy a jeho 

sladění s chodem chráněného objektu 

Riziko 

 pravděpodobná velikost ztráty vzniklé příjemci rizika, nebo nositeli uskutečněním 

scénáře nebezpečí, které se vyjadřuje v penězích, nebo v jiných jednotkách 

Zdroj nebezpečí 

 antropogenní, nebo přírodní činitel, jenž je tvůrcem nebezpečí, z jehož činnosti, 

nebo nečinnosti vyplývají nebezpečí, jež ohrožují projekt
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Úvod 

Člověka provází od počátku věků potřeba chránit sebe a svůj majetek. Ochrana 

majetku se vyvíjí s vývojem lidstva. Stálým problémem je neustálé vloupávání do objektů i 

přes neustálý vývoj techniky v oblasti zabezpečení objektu, jelikož pachatelé trestných 

činů se přizpůsobují modernímu zabezpečení a zdokonalují své techniky, i toto je důvod 

neustálého zlepšování v zabezpečovací technice. 

Zabezpečit objekt lze pomocí technických prostředků i pomocí soukromých 

bezpečnostních agentur, jelikož obchodní domy nemají dostatek klíčových pracovníků, 

uchylují se k řešení pomocí těchto agentur. Samostatné užití technických prostředků pro 

zabezpečení objektu mnohdy nedokáže snížit míru rizika na přijatelnou míru, ačkoli jsou 

užity mechanické prostředky, zařízení a komponenty, jež svou konstrukcí znemožňují 

jejich snadné překonání, ani ve spolupráci s elektrickými zabezpečovacími systémy, které 

jsou souborem detektorů, hlásičů a ústředen. 

 Pracovníci bezpečnostních agentur by měli bezprostředně hlídat objekt, vnitřní 

prostor i předměty uvnitř objektu a jiných chráněných zájmů. Tito pracovníci spolu 

s technickým zabezpečením zabraňují rozkrádání, zneužití, poškození či zničení majetku, 

neoprávněnému vstupu osob do objektu či neoprávněnému vynášení majetku z objektu. 

Pracovníci ochrany se podílí na zmaření záměrů osob páchajících trestné činy a vykonávají 

opatření pro jeho dopadení. 

Účelem této bakalářské práce je inovativní zabezpečení fyzické ochrany 

obchodního domu Kaufland ve Frýdku – Místku. Cílem je tedy popis stávajícího 

zabezpečení obchodního domu, zjištění nedostatků dosavadního zabezpečení a návrh 

nového zabezpečení, jež by minimalizovalo rizika na přijatelnou míru. Inovativní 

zabezpečení bude v této bakalářské práci odůvodněno a zhodnoceno z ekonomického 

hlediska. 

Inovativní zabezpečení bude navrženo v souladu s právními předpisy, normami 

upravujícími tuto problematiku a ekonomickým zatížením po provedení dosavadního 

zabezpečení, které má za účel odhalit slabá místa. Postupy a výsledky této bakalářské 

práce budou shrnuty v závěru.  
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1 Právní posouzení zabezpečení objektu 

Zabezpečení fyzické ochrany se věnuje několik technických norem a právních 

předpisů, které se týkají ochrany osob a majetku, avšak v České republice dosud neexistuje 

komplexní právní řád, který by upravoval tuto problematiku. 

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

Ústava České republiky je základním a nevyšším právním předpisem České 

republiky. Skládá se z preambule a osmi hlav zahrnujícími základní ustanovení, moc 

zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní 

banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení.  

Pojednává o svrchovanosti, jednotě a demokratičnosti České republiky, o právech a 

svobodách občana a člověka, o státních hranicích, hlavním městě a státních symbolech. 

Součástí je Listina základních práv a svobod. 

Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky  

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Základní 

práva a svobody uvedené v Listině se týkají především vztahu mezi občanem a státem. 

Tento zákon vychází z předpokladu rovnosti všech lidí bez jakýchkoli rozdílů a 

způsobilosti člověka mít práva a svobody. Pro účely této bakalářské práce je důležité 

ustanovení, že každý má právo vlastnit a chránit svůj majetek.  

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Tento zákoník deklaruje občanskoprávní oprávnění vlastníka objektu. Vlastnická 

práva opravňují k držení, užívání, nakládání vlastnictví majitele objektu, případně k využití 

výdělků plynoucích z provozu tohoto objektu. Vlastník objektu má právo na ochranu své 

osoby, je – li do těchto vlastnických práv zasahováno.  

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

Trestní zákoník upravuje oblasti trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných, 

obecně nebezpečných činů, činů hrubě narušujících občanské soužití, trestných činů proti 
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rodině a mládeži, životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti, proti majetku a dalším 

trestným činům. Zákoník také určuje podmínky a sankce, jež mohou být uloženy za 

protiprávní jednání. 

Pro účely této práce je podstatná část zákoníku hlava V, v níž jsou řešeny trestné 

činy proti majetku, odstavec 205 obsahuje definici krádeže, odstavec 208 se týká 

neoprávněného zásahu do práva domu, bytu nebo nebytového prostoru. 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Tento zákon se věnuje trestnímu právu procesnímu, upravuje postup orgánů 

činných v trestním řízení. K ochraně objektu se vztahuje především § 76 Zadržení osoby 

podezřelé odstavec 2, který se týká omezení osobní svobody osoby, jež byla přistižena 

během trestného činu nebo ihned poté, pro zjištění její totožnosti či zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů. Avšak osoba, která tuto osobu omezila na osobní svobodě, je povinna 

bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit policejnímu orgánu a předat ji. 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

Tento zákon se specializuje na podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad 

jejich dodržováním. Jelikož živnostenský zákon upravuje činnost soukromých 

bezpečnostních služeb, je zde z tohoto důvodu uváděn. Ostraha osob a majetku jakožto i 

služby soukromých detektivů a poskytování služeb k ochraně osob a majetku jsou vedeny 

jako živnosti koncesované. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon upravuje vztahy v oblasti práva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

určuje povinnosti především zaměstnavatele, ale také zaměstnance. Podle tohoto zákona je 

zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu 

práce. Roku 2005 bylo nařízeno zaměstnavatelům, aby při uvedení pracoviště do provozu a 

používání měli zajištěna opatření pro zdolávání mimořádných událostí a zabezpečeno 

pracoviště proti vstupu nepovolaných osob i po pracovní době. 
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Tento zákon upravuje práva osob na ochranu soukromí, práva a povinnosti při 

zpracování osobních údajů, při jejich shromažďování či jiném nakládání s nimi. Zákon 

podává definici pojmu osobní údaj a citlivý údaj. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Účelem tohoto zákona je zajistit vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a 

zdraví občanů a majetku před požáry. Stanovuje postavení a povinnosti právnických i 

fyzických osob na úseku požární ochrany v oblasti prevence i při zdolávání mimořádných 

událostí. 

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

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako utajovaných informací, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. Zákon 

uceleně řeší bezpečnost mimořádného druhu informace. Bezpečnost informace je zajištěna 

díky průmyslové, personální, fyzické, administrativní bezpečnosti, bezpečnosti 

informačních systémů a kryptografickou ochranou. 
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2 Technické normy 

Technická norma vyjadřuje požadavky na výrobek, proces nebo službu, aby byly 

vhodné pro daný účel. Stanovuje základní požadavky na kvalitu, bezpečnost, 

zaměnitelnost, slučitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Technická norma není 

závazná, je to kvalifikované doporučení, veřejně dostupný dokument. 

2.1 Vztahující se k použití mechanických zábranných systémů 

V této kapitole jsou uvedeny normy stanovující požadavky na aplikaci 

mechanických zábranných systémů pro aplikaci především na dveře, okna a proti 

násilnému narušení celistvosti prvků.  

ČSN 73 0810 

 česká technická norma z roku 2009 obsahuje normativní nároky na stavební 

konstrukce a stavební výrobky požární bezpečnosti staveb 

ČSN 74 6501 

 tato norma se týká zkoušení, dodávání, výroby ocelových zárubní 

ČSN 74 7731  

 v této normě se stanovují požadavky jednokřídlých vnějších dveří a způsoby jejich 

zkoušení na odolnost proti vloupání 

ČSN EN 949 

 tato evropská norma platí pro stanovení odolnosti proti nárazu měkkým a těžkým 

tělesem pro dveře, okna, rolety, lehké obvodové pláště a okenice 

ČSN EN 950 

 platí pro dveřní křídla a vymezuje postup zkoušení ke zjištění poškození na 

dveřním křídle, které vzniká nárazem tvrdého tělesa 
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ČSN EN 1143 – 1 

 uvedená norma je podstatná pro trezory, jejich testování a vydávání certifikátů 

ČSN EN 1300 

 udává požadavky na trezorové zámky a jejich certifikáty 

ČSN EN 1303 

 udává normativní hodnoty originálních klíčů cylindrických vložek a jejich 

funkčních vlastností  

ČSN EN 1627 

 vytyčuje nároky na odolnost proti proniknutí u oken, dveří a uzávěrů 

ČSN EN 1630 

 stanovuje zkušební postup pro určení odolnosti proti ručním pokusům o násilné 

vloupání u oken, dveří, mříží, lehkých obvodových plášťů, okenic a cylindrických 

vložek napadených paklíči 

ČSN EN 12209 

 upřesňuje nároky a metody zkoušení pro pevnost, bezpečnost, životnost, funkci 

střelkových zámků, mechanicky ovládaných zámků, jejich zapadacích plechů pro 

aplikaci ve dveřích, vstupních dveřích a prosklených dveří budov 

ČSN EN 13049 

 stanovuje metodu pro zkoušení, požadavky na bezpečnost, klasifikaci pro určení 

vlivu nárazu těžkého a měkkého tělesa na okno. Dále udává, že pevná zasklení, 

přídavná pohyblivá okenní křídla musí být podrobena stejné zkoušce. 

ČSN EN 13123 – 1 

 určuje kritéria pro klasifikaci dveří, oken a okenic umístěných ve vnitřních 

prostorách, zkušební metody proti tlakovým vlnám vyvolaných rázovou trubicí 
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ČSN EN 13123-2 

 určuje kritéria pro klasifikaci dveří, oken a okenic umístěných na volném 

prostranství, zkušební metody proti tlakovým vlnám vyvolaných rázovou trubicí 

ČSN EN 16 5190 

 tato norma se používá pro dodávání, zkoušení a výrobu cylindrických vložek do 

příslušných zámků 

2.2 Vztahující se k použití poplachových zabezpečovacích systémů 

Níže uvedené normy musí splňovat aplikace poplachových zabezpečovacích 

systémů, tísňových systémů, systémů kontroly vstupu, kamerových monitorovacích 

systémů a systémů přivolání pomoci. 

ČSN EN 50131 - 1 ed. 2 

 tato norma se specializuje na tísňové a poplachové zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50131 - 2 - 2 

 tato norma určuje požadavky na infračervené detektory 

ČSN EN 50131 - 3 

 norma udává funkční kritéria, zkušební postupy a požadavky pro ověřování funkcí 

tísňových systémů a ústředen poplachových zabezpečovacích systémů 

instalovaných v budovách, které využívají sdílená nebo vyhrazená drátová 

propojení či bezdrátová propojení 

ČSN EN 50131 – 4 

 v této normě jsou uvedeny požadavky na výstražná zařízení, která se používají 

k hlášení poplachu v tísňových a poplachových zabezpečovacích systémem 

instalovaných v budovách 
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ČSN EN 50131- 6  

 tato norma se věnuje požadavkům na čidla plošná, prostorová, bodová, lineární, na 

ústředny, signalizační zařízení a další 
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3 Teoretická část 

Bakalářská práce je zaměřena na fyzickou ochranu obchodního domu, proto je tato 

problematika dále rozebrána. 

3.1 Technická ochrana objektů 

Každá firma si musí chránit svá aktiva, která jsou podstatná pro chod a úspěch 

organizace. Fyzická ochrana je tvořena lidským činitelem, souborem organizačních, 

technických a režimových opatření, jež zabraňují neoprávněnému užívání, poškození, 

zničení či zcizení hmotného a nehmotného majetku nebo vedou k zajištění bezpečnosti 

osob. Předmětem fyzické ochrany je ochrana osob, hmotného a nehmotného majetku.  

Bezpečnost objektu 

Bezpečnostní řešení objektu je systém složený z řady prvků, které jsou navzájem 

propojeny. Tvoří je: 

a) Mechanické zábranné systémy 

 jejich účelem je ztížení či zabránění vniknutí pachatele do chráněného 

objektu. Typickým znakem je bezpečnostní úroveň představovaná pasivní 

bezpečnostní (průlomovou odolností), jak je demonstrováno na obrázku 3.1. 

 

 

Obrázek 3.1: Pyramida bezpečnosti [24] 

b) Signalizační a monitorovací systémy 

 úkolem těchto systémů je registrace a předání informace o napadení či bližší 

specifikace místa napadení do řídícího centra 
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c) Systémy organizačních opatření a ostrahy 

 tyto systémy přijímají informace o napadení objektu, systém vyhodnotí 

přijatou informaci a přijme určitá opatření k uvedení systému do stavu před 

napadením. 

Optimální bezpečnost 

Pro to, aby bylo dosaženo optimální ochrany objektu, je nutné užít všech 

základních druhů ochrany. Pouze tímto způsobem je zajištěna optimální bezpečnost. 

Znázornění optimální bezpečnosti je znázorněno na obrázku 3.2. Základní druhy ochrany 

jsou tyto: 

1. Klasická ochrana 

2. Režimová ochrana 

3. Fyzická ochrana 

4. Technická ochrana 

 

Obrázek 3.2: Grafické znázornění optimální bezpečnosti [Zdroj autor] 

3.1.1 Klasická ochrana 

Často je známá také pod pojmem mechanické zábranné systémy. Tyto systémy jsou 

základním prvkem ochrany objektu, odvíjí se od nich celý systém bezpečnosti. 

Mechanické zábranné systémy poskytují ochranu pomocí mechanické pevnosti. Jsou 

definovány dobou, která je zapotřebí pro překonání překážky, zabraňuje zejména 

násilnému proniknutí osob do chráněného objektu, krádeži aktiv, znehodnocení techniky 

v chráněném objektu a proti uložení nebezpečného předmětu v chráněném objektu. 
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Každý mechanický zábranný systém lze překonat. Odlišují se stupněm pasivní 

odolnosti, tedy dobou překonání, typem zábrany a potřebou použití nástrojů či přístrojů 

k jeho překonání. 

Dělení mechanických zábranných systémů: 

1. Obvodová ochrana 

2. Plášťová ochrana 

3. Předmětová ochrana 

 

Na následujícím obrázku 3.3 je graficky znázorněno dělení zábranných systémů. 

 

Obrázek 3.3: Dělení zábranných systémů [Zdroj autor] 

Obvodová ochrana 

Prvky této ochrany jsou umístěny mimo chráněný objekt na okolní ploše, zpravidla 

ohraničují hranici pozemku náležejícího k chráněnému objektu, tím vytvářejí tak zvanou 

právní hranici. 

Obvodovou ochranou je myšleno oplocení nebo ohrazení okolního pozemku, 

zahrnuje brány, branky, závory a podobně. Tyto mechanické prostředky mohou být 

doplněny detekčními a monitorovacími systémy. 
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Dělení prvků obvodové ochrany: 

1. Klasické drátěné oplocení 

2. Bezpečnostní oplocení 

3. Vysoce bezpečnostní oplocení 

4. Vrcholové zábrany 

5. Podhrabové překážky 

6. Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky 

Plášťová ochrana 

Základními prvky plášťové ochrany, které zabezpečují objekt, jsou mechanické 

zábranné systémy. Jejich cílem je z hlediska bezpečnosti ztížit a prakticky zabránit 

vniknutí do chráněného prostoru eventuálně odradit pachatele od této činnosti. Plášť 

objektu je tvořen hlavně: 

a) Stavebními prvky budov 

b) Otvorovými výplněmi 

Stavební prvky budov 

Důležité prvky jsou stěny, podlahy, stropy a střechy. Jejich mechanická odolnost 

proti narušení, záleží na použitém materiálu, jeho průlomové odolnosti, tloušťce a vlastním 

provedením. V případě, že chráněný objekt má společné zdi s jinými objekty, je zapotřebí 

věnovat zvýšenou pozornost této skutečnosti, neboť probouráním společné střechy či zdi 

lze vniknout do chráněného objektu bez toho, aby byl zjevně porušen plášť objektu. Tato 

místa se musí řádně a pravidelně kontrolovat obchůzkovou službou. 

Je nutné zaměřit pozornost pro kvalitní zajištění plášťové ochrany objektu, 

obzvláště na vnější obvodové podlahy, podlahy a stropy, jež tvoří vnější hranici objektu, 

dále střechy u přízemních budov, především u staveb, jejichž střecha je současně stropem 

objektu. 

Ve vztahu k odporové odolnosti podle užitého stavebního materiálu můžeme 

rozlišit dva typy staveb a to lehké a těžké stavby. Pasivní bezpečnost lehkých staveb je 

velmi nízká, jejich účelem je spíše ohraničení prostoru. Pevné stavební konstrukce nabízejí 
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široké rozmezí odporové odolnosti, jejíž hodnotu je nutné volit v závislosti na hodnotě 

chráněného zájmu. 

Otvorové výplně 

Jsou definovány jako výplně stavebních otvorů v plášti budovy, bez těchto výplní 

se budova zpravidla neobejde. Tyto výplně jsou bezpečnostním rizikem, velice snadno se 

překonávají, musejí být kvalitně jištěny, pro ztížení překonání. Otvorové výplně jsou 

rozděleny do čtyř skupin: 

a) Vstupní otvorové výplně 

b) Okna a balkonové dveře 

c) Mříže, rolety a žaluzie 

d) Bezpečnostní fólie a skla, vrstvený polykarbonát 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana prošla dlouhým vývojem. Z minulého vývoje výroby pokladen 

a truhel a potřebou uchránit jejich obsah, vznikl požadavek na ohnivzdornost těchto 

předmětů. Postupnou specializací firem došlo k separaci výroby trezorů, což znamená, že 

málokterá firma osazuje své trezory zámky. V dnešní době se k zabezpečení aktiv již 

užívají trezory, nikoli truhly. Jejich nejobecnější rozdělení je toto: 

a) Komorové trezory 

b) Komerční úschovné předměty 

3.1.2 Režimová ochrana 

Režimovou ochranu tvoří souhrn administrativních a organizačních opatření a 

postupů směřujících k zajištění podmínek pro chod celého zabezpečovacího systému. Dále 

zajišťuje a řeší správnou funkci ostatních druhů ochrany a zároveň snižuje 

pravděpodobnost napadení chráněných zájmů. Nejpodstatnějším prvkem celé režimové 

ochrany je zavádění a prosazování přijatých režimových opatření pro běžný provoz 

objektu, včetně jejich aktualizace. Pro celkové zabezpečení chráněného objektu je 

režimová ochrana řídícím a sjednocujícím prvkem. Režimovou ochranu rozdělujeme na: 

a) Vnější 

b) Vnitřní 
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Vnější režimová opatření 

Tato opatření platí především pro vstupy a výstupy u chráněného objektu, kterými 

se vozidla a osoby dostávají do objektu a z něj. Nesmí se opomenout ani vstupy říček, 

potoků, kanalizací, ventilačních a propustních šachet. Režimová opatření striktně definují 

kdy, kde, jak a s čím lze do objektu vstupovat či jej opouštět. Fyzická ostraha zajišťuje 

konkrétní kontrolní opatření. 

Vnitřní režimová opatření 

Týkají se především dodržování bezpečnostních směrnic chráněného objektu. 

Omezují pohyb vozidel a osob v objektu, zamezují především vstup do specifických 

oblastí. Tato stanovení bývají vytýčeny pomocí průkazů, čipových karet a podobně. 

Oblasti se zvláštní důležitostí bývají ohrazeny a kontrolovány pracovníky fyzické ostrahy.  

Režimová opatření dodržovaná na vnitřní straně vnějšího ohrazení spočívají 

v udržování dobrého stavu ohrazení, vybudování kontrolních a přehledových pásem u 

ohrazení, zajištění osvětlení a podobně. 

Dalším opatřením je režim pohybu a uskladnění materiálu, který má zamezovat 

odcizení. 

3.1.3 Fyzická ostraha 

Tato ochrana je vykonávána pomocí strážných, hlídačů, vrátných či policistů. Tito 

lidé jsou způsobilí k vykonávání této činnosti. Jejich hlavním cílem je zabezpečení ochrany 

osob a majetku, bezpečnost chráněných objektů a veřejný pořádek. 

Tato část komplexní ochrany je nejnákladnější, ačkoli počáteční náklady jsou nízké 

(výcvik, výstroj, výzbroj), ale udržování je nákladné (plat). Je třeba kombinovat tento 

způsob ochrany s ostatními prvky, aby bylo dosaženo co nejefektivnější ochrany objektu. 

Do činností fyzické ostrahy patří ochrana a ostraha movitého či nemovitého 

majetku na veřejně přístupných i nepřístupných místech, na místech stanovených pro styk 

se zákazníkem; ochrana a ostraha přepravy finančních hotovostí a ostatních cenností i 

jiného movitého majetku; ochrana a ostraha osob; zajištění pořadatelské služby na místech 

veřejného shromáždění a zajištění výjezdových skupin při pultech centralizované ochrany. 
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Hlavními úkoly fyzické ostrahy jsou například kontrolní a propustková činnost u 

vstupů a výstupů, k zabránění rozkrádání, poškozování a zneužití majetku. Dále jde o 

realizaci bezpečnostních opatření v objektu a přilehlých prostorách, realizace zásahu při 

mimořádných událostech a zajištění dalších oprávněných zájmů zákazníka. 

Fyzická ostraha je vykonávána formou strážní služby, bezpečnostního dohledu, 

bezpečnostního ochranného doprovodu, bezpečnostního průzkumu, kontrolní propustkové 

služby a bezpečnostního výjezdu. 

3.1.4 Technická ochrana 

Tato ochrana není ochranou v tom pravém slova smyslu, má na pachatele spíše 

odstrašující účinek. Zefektivňuje fyzickou ostrahu a podporuje klasickou ochranu. Lze říci, 

že se jedná o detekční systém, jenž obstarává a odevzdává informace o aktuálním stavu 

střeženého prostoru. 

Technickou ochranu lze rozčlenit do čtyř skupin: 

1. Prostorové zaměření 

2. Způsob předání poplachového signálu 

3. Kategorie rizikovosti chráněného objektu 

4. Stupně zabezpečení chráněného objektu 

Prostorové zaměření 

Toto zaměření se dělí na obvodovou ochranu, která signalizuje narušení obvodu 

objektu, dále plášťovou ochranu, signalizuje narušení pláště objektu, prostorovou ochranu, 

která signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném prostoru, předmětovou 

ochranu, jež signalizuje bezprostřední blízkost pachatele u chráněného objektu v případě 

jeho napadení a klíčovou ochranu, která signalizuje narušení klíčových míst objektu. 

Kombinace těchto typů ochrany vytváří vícestupňovou ochranu 
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Způsob předání poplachového signálu 

Elektrické zabezpečovací signály lze podle způsobu předání poplachového signálu 

dělit na: 

1. Lokální 

2. Autonomní 

3. Dálkovou 

Blokové schéma způsobu předání poplachového signálu je graficky vyobrazeno na 

následujícím obrázku 3.4. 

 

Obrázek 3.4: Blokové schéma způsobu předání poplachového systému [Zdroj autor] 

1. Lokální signalizace 

Při vyhodnocení stavu poplach se spustí akustická či optická signalizace eventuálně 

obě v chráněném prostoru nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Lokální signalizace může 

plnit preventivní či informační funkci. 

a) Preventivní funkce lokální signalizace 

U preventivní funkce lokální signalizace není k dispozici stálá služba ani zásahová 

jednotka, proto se reakce provádí akustickou signalizací. Předpokládá se, že pachatel uteče 

z místa činu, aniž by zapříčinil rozsáhlejší škodu, nebo zareaguje některý z občanů v okolí 

a přivolá policii. Je možné poplachový signál této signalizace vyvést k pověřené osobě či 

policii pomocí telefonické zprávy. 
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b) Informační funkce lokální signalizace 

Informační funkce se zakládá na možnosti, že pověřená osoba či náhodný občan 

mohl zpozorovat některé okolnosti páchání trestného činu, jež mohou přispět k dopadení 

pachatele. 

2. Autonomní signalizace 

Výstup této signalizace je u stálé služby, jež je nedílnou součástí objektu. Služba 

vyhodnocuje signál a provádí zákrok nebo přivolává pomoc. Poplach je signalizován 

akusticky i opticky a je součástí zabezpečovací ústředny. 

3. Dálková signalizace 

Výstup dálkové signalizace je vyveden u stálé služby, ta má s uživatelem objektu smluvní 

vazbu na vyhodnocení signálu a provedení zákroku.  

Kategorie rizikovosti chráněného objektu 

Z hlediska stupně rizika není možné použít pro všechny objekty jakékoli 

zabezpečovací zařízení. Jednoduché elektrické zabezpečovací systémy jsou určeny pro 

objekty s nízkým rizikem a složitější pro objekty s vyšším rizikem. Objekty se podle míry 

rizika rozdělují do čtyř kategorií: 

I. Nízké riziko – pro byty, vilky, obchůdky, malé provozovny, garáže, pro objekty 

s nízkým objemem chráněných hodnot 

II. Nízké až střední riziko – pro sklady, obchody, provozovny a obchodní domy. 

Spadají zde objekty s připojením na elektrický zabezpečovací systém s výstupem u 

policie 

III. Střední až vysoké riziko – pro velká klenotnictví, peněžní ústavy, galerie, prodejny 

zbraní 

IV. Vysoké riziko – pro velkosklady výbušnin, centrální úložny, státní pokladny, 

atomové elektrárny, vybrané státní instituce 

Stupně zabezpečení chráněného objektu 

Stupeň zabezpečení chráněného objektu se stanovuje podle pravděpodobnosti 

napadení, vybavení narušitele a jeho znalostí zabezpečovacích systémů. Stupně 
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zabezpečení, míra rizika, znalosti a vybavení narušitelů jsou uvedeny v následující tabulce 

č. 3.1. 

Tabulka 3.1: Stupně zabezpečení chráněného objektu [16] 

Riziko Znalosti a vybavení narušitelů 
Stupeň 

zabezpečení 

Nízké 

Předpokládaná znalost narušitelů elektrického 

zabezpečovacího systému je malá, narušitel má 

omezený sortiment snadno dostupných nástrojů. 

1 

Nízké až střední 

Předpokládá se určitá znalost narušitelů elektrických 

zabezpečovacích systémů a užití základního sortimentu 

nástrojů a přenosových přístrojů. 

2 

Střední až 

vysoké 

Předpokládá se, že narušitelé jsou obeznámeni 

s elektrickým zabezpečovacím systémem a mají 

kompletní sortiment nástrojů a přenosných elektrických 

zařízení. 

3 

Vysoké 

V tomto případě má zabezpečení přednost před všemi 

ostatními hledisky. Předpokladem je, že narušitelé mají 

možnost zpracovat detailní plán vniknutí do objektu a 

vlastní kompletní sortiment zařízení, včetně prostředků 

pro náhradu rozhodujících prvků v elektrickém 

zabezpečovacím systému. 

4 

3.1.5 Elektronická požární signalizace 

Je to soubor technických zařízení, která slouží k rychlé detekci vznikajícího požáru. 

Hlavním úkolem elektrické požární signalizace je především včasné rozpoznání prvních 

příznaků požáru, spolehlivé určení místa vzniku, ohlášení události obsluze systému, 

upozornit osoby na vzniklé nebezpečí a aktivovat ostatní bezpečnostně požární zařízení, 

která brání požáru v šíření v zasažených oblastech nebo jej samočinně likvidují. 

Elektrická požární signalizace je základní součástí systémů požárně bezpečnostního 

zařízení. Její význam většinou převyšuje ostatní zabezpečovací systémy z hlediska ochrany 

majetku a také ochrany života a zdraví osob. 

3.1.6 Kamerové systémy (CCTV) 

Kamerové systémy (CCTV – Closed Circuit Television) neboli uzavřené televizní 

okruhy jsou účinným prvkem zabezpečení objektů. Mohou monitorovat více střežených 

prostor najednou, tím přispívají k efektivitě fyzické ostrahy. Díky kamerovému systému 
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obsluha vidí, co se děje v celém střeženém objektu. Je nutné informovat subjekty o užití 

kamerového systému vhodným způsobem.  

Základní části kamerových systémů tvoří:  

 kamery 

 monitory 

 záznamové zařízení 

 ovládací část a ostatní příslušenství 

Kamery jsou základním prvkem CCTV systému a také nejdůležitějším. Přenášejí 

obraz do kontrolní jednotky. Kamery jsou ovládány dálkově pro zajištění velké sledovací 

plochy prostoru. 

Monitory zobrazují snímaný prostor kamerami nebo jej zaznamenávají. Používá se 

široká škála druhů monitorů, od černobílých až po LCD monitory. Monitory s velkou 

úhlopříčkou jsou schopny zobrazit více záběrů najednou.  

Záznam kamer se archivuje pro případ napadení objektu. Záznamy se smějí 

archivovat pouze na dobu nesmírně nutnou pro aktuální analýzu situace a jejího opatření. 

Archivovaný záznam musí být chráněn před zneužitím. 
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4 Statistika trestné činnosti 

V této kapitole uvádím statistiku trestné činnosti v České republice a 

v Moravskoslezském kraji za posledních 5 let, tedy v letech 2009 až 2013, v němž se 

obchodní dům nachází.  

4.1 Statistické údaje trestné činnosti České republiky 

Na dalších řádcích je uvedena statistika trestných činů pro Českou republiku. 

Statistika krádeží vloupáním do obchodu 

V tabulce č. 4.1 je uvedena statistika krádeží vloupáním do obchodu v České 

republice za uplynulých 5 let. Nejvyšší počet krádeží v tomto období je za rok 2009. Toto 

číslo se v následujících letech příliš nesnížilo. Největší úspěšnost objasněných trestných 

činů je v roce 2010. Grafické znázornění této statistiky je vyobrazeno na grafu č. 4.1. 

Tabulka 4.1: Statistika krádeží vloupáním do obchodu v České republice [Zdroj autor] 

Česká republika r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 

Zjištěné TČ 4 336 3 227 3 567 3 519 4 091 

Objasněné TČ 1 267 1 073 1 016 842 1 121 

Úspěšnost [%] 29 33 28 24 27 

 

Graf 4.1: Statistika krádeží vloupáním do obchodu v České republice [Zdroj autor]  
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4.2 Statistické údaje trestné činnosti Moravskoslezského kraje 

Jelikož se obchodní dům nachází v Moravskoslezském kraji, je pro naše účely 

vhodná statistika trestné činnosti Moravskoslezského kraje. 

Statistika krádeží vloupáním do obchodu 

Následující tabulka uvádí hodnoty vloupání v Moravskoslezském kraji za roky 

2009 až 2013. Z tabulky č. 4.2 se dozvídáme, že počet trestných činů v posledním roce 

opět stoupl. 

Tabulka 4.2: Statistika krádeží vloupáním do obchodu v Moravskoslezském kraji [Zdroj 

autor] 

Moravskoslezský 

kraj 
r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 

Zjištěné TČ 841 641 681 775 783 

Objasněné TČ 261 209 191 171 239 

Úspěšnost [%] 31 33 28 22 31 

V grafu č. 4.2 je vyobrazena míra krádeží vloupáním za posledních 5 let 

v Moravskoslezském kraji. 

 

Graf 4.2: Statistika krádeží vloupáním do obchodu v Moravskoslezském kraji [Zdroj autor] 

Ze statistik vyplývá, že míra trestných činů je vysoká a dopadení pachatelů je ve 

většině případů minimální, proto je třeba řádně zabezpečit majetek na ochranu proti 

pachatelům trestných činů.  
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5 Zabezpečení obchodního domu 

Pro návrh inovativního zabezpečení je zapotřebí znát polohu chráněného objektu, jeho 

okolí a stávající stav zabezpečení. Z těchto informací budu dále vycházet.  

5.1 Popis obchodního domu 

Obchodní dům Kaufland ve Frýdku – Místku se nalézá na ulici Revoluční, 

v historickém centru Frýdku. Budova byla postavena v roce 2003 a rozkládá se na ploše 

5919,05 m
2
. Otevírací doba obchodního domu je od 7. hodiny ranní do 22. hodiny večerní. 

Na obrázku 5.1 je vyobrazeno umístění obchodního domu. Objekt je obklopen silnicemi po 

všech stranách. Na severní straně objektu leží ulice Revoluční, na západní straně ulice 

Hluboká a na jižní straně ulice Na blatnici. Na východní straně k budově těsně přiléhá most 

přes silnici Revoluční. Zásobování probíhá přes rampu na východní straně objektu. 

Objekt je dvoupodlažní, vstup do objektu je proveden třemi vstupy z ulic 

Revoluční, Hluboká a z ulice Na Blatnici. V přízemním podlaží se nachází parkoviště pro 

150 aut, plocha pro uložení nákupních vozíků a vstupy do prvního patra pomocí eskalátorů 

či výtahu.  

V prvním patře najdeme kromě prodejny Kaufland obchody jako je lékárna, 

květinářství, trafika, řeznictví a pekařství, dále zázemí těchto obchodů včetně skladovacích 

prostor a rozvodnu elektrické sítě. Vstup k rozvodně je z východní strany, není nijak 

propojena s prodejnou.  

 

Obrázek 5.1: Situační mapa obchodního domu [22]  
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5.2 Vyčíslení aktiv obchodního domu 

Za aktiva považujeme hmotný i nehmotný majetek, lidské zdroje mající pro 

fungování organizace určitou hodnotu. Vyčíslení aktiv je uvedeno v tabulce č. 5.1.  

Základem pro provoz obchodního domu je hmotný majetek, do kterého je zahrnuto: 

 Budova obchodního domu – stavba, eskalátory, výtah, osvětlení, elektroinstalace, 

vodoinstalace 

 Technické vybavení – kamerový systém, informační cedule, LCD televize 

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

dávkovače mýdla, zásobníky toaletního papíru a papírových utěrek 

 Dekorace a vybavení – květiny, výzdoba, lavičky 

 Zboží, vybavení a finanční hotovost obchodních jednotek 

Mezi nehmotný majetek řadíme: 

 Obchodní strategii 

 Informace o dodavatelích 

 Informace o zaměstnancích 

 Informace o nájemnících obchodních jednotek 

Tabulka 5.1: Vyčíslení aktiv obchodního domu [Zdroj autor] 

AKTIVA OBCHODNÍHO DOMU 

HMOTNÝ MAJETEK 

Budova obchodního domu 

 

150 000 000 Kč 

Technické vybavení 

  

2 198 350 Kč 

Zboží 

   

1 193 408 Kč 

Veřejné sociální zařízení 

 

195 962 Kč 

Finanční hotovost 

  

430 946 Kč 

NEHMOTNÝ MAJETEK 

Obchodní strategie 

  

nevyčísleno   

Informace o obchodních jednotkách nevyčísleno   

Informace o dodavatelích 

 

nevyčísleno   

Informace o zaměstnancích 

 

nevyčísleno   

LIDSKÉ ZDROJE 

Vlastní zaměstnanci 

  

nevyčísleno   

Externí zaměstnanci 

  

nevyčísleno   

Celková hodnota aktiv 154 018 666 Kč 
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Vyhodnocení aktiv obchodního domu, i když jen orientačně je zatíženo obchodním 

tajemstvím každé prodejní jednotky. Hodnota budovy nezahrnuje pouze stavební prvky, 

ale i jiné náležitosti. Dekorace i informační tabule se v průběhu roku obměňují, převážná 

část dekorací je v pronájmu po dobu několika let, stanovená cena dekorací je proto 

vztažena jen na jedno časové období. Důležitost lidských zdrojů a nehmotného majetku 

nelze ocenit, jejich hodnota je totiž pro chod obchodního domu nevyčíslitelná. 

5.3 Popis současného zabezpečení objektu 

V současné době je obchodní dům zabezpečen pomocí mechanických zábranných 

systémů, fyzické ostrahy a režimové ochrany. 

5.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Prostředky perimetrické ochrany u obchodního domu nelze použít, jelikož je 

veřejně přístupný. Hlavní vstupy do objektu jsou opatřeny mřížovými roletami, které jsou 

ovládány každá zvlášť pomocí klíče.  

Vstup k eskalátorům, které vedou do prvního patra, je opatřen automatickými 

posuvnými dvoukřídlými prosklenými dveřmi, které jsou během otevírací doby neustále 

otevřené. Za nimi je chodbička k eskalátorům, před nimiž je další samostatně ovladatelná 

mřížová roleta. 

Při výstupu z eskalátorů nás dělí od prodejní plochy a prodejních jednotek 

prosklené dvoukřídlé automatické dveře, které jsou během celé otevírací doby neustále 

otevřeny. 

Vstup pro zaměstnance je z venkovní strany do 2. nadzemního podlaží pomocí 

dvoukřídlých ocelových dveří, které jsou opatřeny systémem kontroly vstupu (klávesový 

vstup) a zároveň jsou určeny jako únikový východ. Stejné dveře jsou umístěny vedle 

vstupu do zázemí prodejny Kaufland a také u regálu s kečupy, ovšem tyto dveře slouží 

pouze jako únikové východy. 

Každá jiná obchodní jednotka si zabezpečuje své aktiva sama, všechny jsou 

opatřeny roletovacími mřížemi. 

Vstup na střechu není opatřen žádným mechanickým zábranným systémem, pouze 

větrací šachty jsou opatřeny mřížemi. 
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5.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

K ochraně zboží před neoprávněným odcizením využívá společnost Kaufland 

detekční brány, jsou opatřeny počítadly zákazníků, které měří návštěvnost prodejny. 

5.3.3 Kamerové systémy 

Obchodní dům má nainstalován kamerový systém nad pokladnami, snímá činnost 

pokladních. Upozornění na kamerový systém je umístěno u výtahu, vstupu k eskalátorům a 

vstupu na prodejnu. Přístup k záznamu z kamer má pouze vedení prodejny. Kamery byly 

nainstalovány pro interní potřeby prodejny Kaufland. 

5.3.4 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu zajišťuje nejmenovaná místní externí firma. Činnost bezpečnostní 

služby je zaměřena na odhalení pachatelů trestné činnosti, kteří se snaží odcizit zboží nebo 

se snaží jiným způsobem poškodit chod prodeje. Tyto pachatele mohou pracovníci 

bezpečnostní služby omezit na osobní svobodě. Poté, co tak učiní, musí událost oznámit 

policii, vyčkat na její příjezd a předat je. 

Dále kontrolují, zda jsou všechny vstupy do budovy řádně uzavřeny a provádí 

kontrolu zaměstnanců při odchodu z budovy, zda neoprávněně nevnášejí aktiva. 

5.3.5 Režimová ochrana 

Obchodní dům je otevřen denně od 7. hodiny do 22. hodiny. Všechny východy 

z budovy jsou uzavírány ve 22:00 hodin. Otevírací doby všech prodej jsou uvedeny 

v tabulce 5.2. 
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Tabulka 5.2: Otevírací doba prodejních jednotek [Zdroj autor] 

PRODEJNY 
OTEVÍRACÍ DOBA 

pondělí - pátek sobota - neděle 

Kaufland 7:00 - 22:00 7:00 - 22:00 

Lékárna Dr.Max 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 

Oční optika Triumph 8:00 - 20:00 9:00 - 19:00 

Pekařství U rohlíčka 7:00 - 22:00 7:00 - 22:00 

Květinářství Koupím Kytku 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 

Řeznictví a uzenářství Bivoj 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 

Tabák - tisk GECO 7:00 - 22:00 7:00 - 22:00 

Dodávky zboží prodejny Kaufland jsou přejímány nejen během otevírací doby, ale i 

mimo ni. Příjem zboží probíhá přes rampu, která není nijak chráněna, pouze přímý vstup 

do budovy pomocí dvoukřídlých ocelových dveří. Ostatní prodejní jednotky jsou 

zásobovány jinými cestami. 

Pohyb návštěvníků obchodního domu je omezen pouze na veřejně přístupné 

prostory. Na tuto skutečnost jsou upozorněni informačními tabulemi v místech, kterými by 

bylo možno vstoupit do veřejnosti nepřístupných míst. 

5.3.6 Požární ochrana 

První nadzemní podlaží obchodního domu je opatřeno kouřovými čidly 

rozmístěnými pravidelně po celé ploše patra.  

Druhé nadzemní podlaží je chráněno proti požáru stabilním hasicím zařízením – 

suchý systém. Nádrž, která zásobuje stabilní hasicí zařízení je umístěna v zázemí prodejny.  

Pult centralizované ochrany je umístěn vedle vstupu pro zaměstnance, při 

vyhodnocení stavu požár je vyslána signalizace na mobilní telefon, který je předáván 

vedoucímu prodejny spolu s generálním klíčem. 
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6 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

Pod pojmem analýza rizik rozumíme vyhledávání, posuzování a vyhodnocení 

získaných informací o bezpečnosti provozu, prozkoumávání zdrojů rizik z hlediska 

závažnosti následků, jež mohou způsobit, a pravděpodobnost vzniku takových havárií. 

Hodnocení rizika je souhrnný proces stanovení závažnosti a pravděpodobnosti 

vzniku nežádoucí situace a rozhodnutí, která opatření budou učiněna pro omezení rizika na 

přijatelnou míru. 

6.1 Ishikawův diagram 

Tento diagram je jednoduchá analytická metoda pro zobrazení příčin a následků a 

jejich analýzu. Princip diagramu vychází z toho, že každý následek má svou příčinu či 

kombinaci příčin. Jeho účelem je určení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

Na obrázku č. 6.1 je znázorněna aplikace Ishikawova diagramu na obchodní dům 

Kaufland pro určení a zobrazení nejpravděpodobnější příčiny narušení bezpečnosti.  
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Obrázek 6.1: Ishikawův diagram [Zdroj autor] 
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6.2 Analýza příčin a následků poruch 

Mezinárodním názvem této analýzy je Failure Mode and Effect Analysis, ve 

zkratce FMEA. Metoda vytváří tabulku příčin poruch a jejich následků na podnik či 

systém, identifikuje jednoduché poruchy, jež mohou významně přispívat k havárii. Používá 

se při změnách a modifikacích procesu. Výsledkem je kvalitativní seznam zařízení, poruch 

těchto zařízení a následků, s možností kvantifikace. Zahrnuje odhad nejhorších následků a 

je obvykle dokumentována ve formě tabulky s doporučeními pro minimalizaci rizika. 

R = P x N x H  (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

Přesnější rozdělení uvedených typů rizika a závažnosti následků je uvedeno v 

následující  tabulce č. 6.1. 

Tabulka 6.1: Rozdělení rizika podle parametrů [14] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 2 
Větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

11 – 50 Mírné riziko 3 
Střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51 – 100 Nežádoucí riziko 4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 5 
Smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 
Nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 

Riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 
Snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 
Nesnadno odhalitelné riziko (den a 

více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 
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Sestavením tabulky č. 6.2 na základě rizik získaných z Ishikawa diagramu, ve které 

budou posouzena rizika, následně i vypočtena míra rizika. 

Tabulka 6.2: Posouzení rizik [Zdroj autor] 

Číslo Identifikace nebezpečí P N H R Stav rizika 

TECHNICKÉ HAVÁRIE 

1 Výbuch 2 5 1 10 akceptovatelné 

2 Požár 3 4 2 24 mírné 

3 Přerušení dodávky elektrické energie 4 5 1 20 mírné 

SELHÁNÍ TECHNICKÉ OCHRANY 

4 Překonání mříží 4 5 4 80 nežádoucí 

5 Vniknutí přes střechu 5 5 5 125 nepřijatelné 

6 Vniknutí dveřmi 5 4 4 80 nežádoucí 

7 Rozbití okenní výplně 5 5 4 100 nepřijatelné 

8 Nízká úroveň použitých prostředků 4 4 4 64 nežádoucí 

9 Špatný technický stav oken/dveří 4 4 4 64 nežádoucí 

NAPADENÍ CIZÍ OSOBOU 

10 Vloupání 5 5 4 100 nepřijatelné 

11 Vandalismus 2 4 3 24 mírné 

12 Nástražný výbušný systém 1 5 5 25 mírné 

13 Krádež zboží 5 3 4 60 nežádoucí 

14 Krádež peněz 4 4 4 64 nežádoucí 

15 
Neoprávněný vstup do veřejnosti 

nepřístupných míst 
4 3 5 60 nežádoucí 

16 Kapsářství 4 3 4 48 mírné 

17 Bezdomovci 2 2 2 8 akceptovatelné 

SELHÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

18 Nedbalost 3 2 3 18 mírné 

19 Nedodržení bezpečnostních pravidel 5 3 4 60 nežádoucí 

20 Zdravotní obtíže 4 2 5 40 mírné 

21 Spolupráce s pachatelem 4 4 4 64 nežádoucí 

22 Krádeže mezi zaměstnanci 4 3 4 48 mírné 

SELHÁNÍ OSTRAHY 

23 Zdravotní obtíže 4 4 4 64 nežádoucí 

24 Špatná komunikace mezi zaměstnanci 5 3 4 60 nežádoucí 

25 
Špatné vyhodnocení nebezpečné 

situace 
4 4 4 64 nežádoucí 

26 Nedbalost 4 4 4 64 nežádoucí 

27 Nedostatečné proškolení 4 3 5 60 nežádoucí 
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V tabulce č. 6.3 jsou uvedeny výpočty kumulativní četnosti a relativní kumulativní 

četnosti, které následně použijeme pro sestavení Paretova diagramu a Lorenzovy křivky.  

Tabulka 6.3: Výpočet kumulativní četnosti [Zdroj autor] 

Číslo Identifikace nebezpečí R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

Nepřijatelné riziko 

5 Vniknutí přes střechu 125 125 8,34 

Nežádoucí riziko 

7 Rozbití okenní výplně 100 225 15,02 

10 Vloupání 100 325 21,7 

4 Překonání mříží 80 405 27,04 

6 Vniknutí dveřmi 80 485 32,38 

8 Nízká úroveň použitých prostředků 64 549 36,65 

9 Špatný technický stav oken/dveří 64 613 40,92 

14 Krádež peněz 64 677 45,19 

21 Spolupráce s pachatelem 64 741 49,47 

23 Zdravotní obtíže 64 805 53,74 

25 Špatné vyhodnocení nebezpečné situace 64 869 58,01 

26 Nedbalost 64 933 62,28 

13 Krádež zboží 60 993 66,29 

15 
Neoprávněný vstup do veřejnosti 

nepřístupných míst 
60 1053 70,29 

19 Nedodržení bezpečnostních pravidel 60 1113 74,3 

24 Špatná komunikace mezi zaměstnanci 60 1173 78,3 

27 Nedostatečné proškolení 60 1233 82,31 

Mírné riziko 

16 Kapsářství 48 1281 85,51 

22 Krádeže mezi zaměstnanci 48 1329 88,72 

20 Zdravotní obtíže 40 1369 91,39 

12 Nástražný výbušný systém 25 1394 93,06 

2 Požár 24 1418 94,66 

11 Vandalismus 24 1442 96,26 

3 Přerušení dodávky elektrické energie 20 1462 97,6 

18 Nedbalost 18 1480 98,8 

Akceptovatelné riziko 

1 Výbuch 10 1490 99,47 

17 Bezdomovci 8 1498 100 
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Grafem č. 6.1 je Paretův diagram a Lorenzova křivka vypracované na základě analýzy 

příčina následků rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6.1: Paretův diagram a Lorenzova křivka [Zdroj autor] 
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6.2.1 Zhodnocení výsledků analýzy rizik 

K analýze bezpečnostních rizik obchodního domu bylo užito Ishakawa diagramu 

k identifikaci rizik. Na základě identifikovaných rizik byla užita metoda analýzy příčin a 

následků pro výpočet míry rizika. Z výše uvedených analýz byla vyhodnocena závažnost 

pravděpodobných rizik, jež hrozí obchodnímu domu Kaufland. 

Z analýzy rizik vyplývá, že pozornost bude zaměřena na minimalizaci 

nejzávažnějších rizik, která vyplynula z provedených analýz. Jedná se především o: 

 vniknutí přes střechu, 

 rozbití okenní výplně, 

 vloupání, 

 překonání mříží, 

 vniknutí dveřmi. 

Budou navržena bezpečnostní opatření, která zajistí minimalizaci rizik na 

přijatelnou míru a účinný systém zabezpečení. 
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7 Návrh inovativního zabezpečení  

Tato kapitola se zabývá návrhem inovativního zabezpečení obchodního domu 

Kaufland a opírá se o výsledky získané z analýz rizik. Inovativní zabezpečení musí 

minimalizovat nejzávažnější rizika. Významnou roli hraje výše investice a její návratnost 

v budoucnu.  

7.1 Vniknutí přes střechu 

Toto nebezpečí bylo vyhodnoceno jako nejrizikovější. Na střechu obchodního 

domu je možné se dostat z přilehlého mostu. V objektu neexistuje žádná zábrana proti 

tomuto neoprávněnému vstupu. Na střeše jsou umístěny odvětrávací průduchy, jsou 

zabezpečeny pouze pomocí mříže. Tyto mříže by se proti otevření měly zabezpečit 

instalací hlásiče otevření s ochranou proti sabotáži typu NC. Tento hlásič je určen nejen do 

vnitřních, ale i do venkovních prostor. Vzor hlásiče je uveden na obrázku č. 7.1 

 

Obrázek 7.1: Hlásič otevření [18] 

7.2 Rozbití okenní výplně 

Jelikož značnou část suterénu i druhého nadzemního podlaží tvoří prosklená okna, 

je nutné tyto části zabezpečit pomocí bezpečnostních fólií, aby se pachatel nedostal do 

objektu. 

Okenní fólie se instalují z vnitřní strany. Při rozbití se drží sklo pohromadě, zamezí 

vysypání střepů. Na obrázku 7.2 je ukázka fungování bezpečnostní fólie. V tomto objektu 

by bylo vhodné užít bezpečnostní fólii SMC AX, tloušťky 0,3 mm, která má atestaci P – 1 

i P – 2 a je čiré barvy. 
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Obrázek 7.2: Bezpečnostní fólie [20] 

7.3 Vniknutí dveřmi 

Použité dveře v objektu jsou únikovým východem, a proto nemohou být pevně 

uzamčeny. Z tohoto důvodu by se měl instalovat hlásič otevření, dvouvodičový ABUS. 

Tento hlásič je určen pro instalaci do vnitřních prostor. Hlásič je vyobrazen na obrázku č.: 

7.3. 

 

Obrázek 7.3: Hlásič otevření [19] 

7.4 Překonání mříží 

Mříže použité v objektu jsou zajištěny proti nadzvednutí. Je zde ovšem možnost 

jejich překonání použitím mechanických prostředků, např. řezání plamenem. Proto by bylo 
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vhodné je během noci kontrolovat pochůzkovou činností ostrahy objektu. Tato činnost by 

byla vykonávána mimo otevírací dobu obchodního domu, která činí 9 hodin. 

7.5 Vyčíslení inovativního zabezpečení 

Podle principu ALARA by se měly vynaložené náklady na inovativní zabezpečení 

pohybovat v rozmezí do 10% celkové hodnoty aktiv, což v tomto případě činí 15 401 867 

Kč. Celková částka inovativního zabezpečení je vyčíslena v tabulce 7.1. 

Tabulka 7.1: Náklady na inovativní zabezpečení [Zdroj autor] 

Vyčíslení inovativního zabezpečení 

Druh Množství 

Cena 

za 

jednotku 
celkem 

NC hlásič otevření s ochranou proti 

sabotáži 
8 240 Kč 1 920 Kč 

Bezpečnostní fólie SMC AX, tloušťky 

0,3mm 
10 1 234 Kč 12 340 Kč 

Instalace bezpečnostních fólií 10 420 Kč 4 200 Kč 

Hlásič otevření NO, dvouvodičový ABUS 4 203 Kč 812 Kč 

Bezpečnostní služba 9 1 260 Kč 39 060 Kč 

Celková cena  58 332 Kč 
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8 Závěr 

Typickým stylem dnešní doby je rychlost a dobrá dostupnost všech potřebných 

služeb. Proto jsou obchodní domy cílem čím dál tím většího počtu lidí, to s sebou nese 

vysoká rizika v podobě ohrožení nejen života a zdraví osob, ale také rizika poškození aktiv 

obchodního domu. Z důvodu vysoké návštěvnosti, ochrany aktiv a poměrně snadného 

překonání ochrany těchto zájmů bylo zvoleno téma této bakalářské práce inovativní 

zabezpečení obchodního domu Kaufland. 

Cílem bakalářské práce byl návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany 

obchodního domu kaufland ve Frýdku – Místku za účelem zvýšení ochrany osob a 

majetku. Jelikož se v objektu nachází více prodejen, které si zabezpečují svá aktiva sama, 

byla věnována pozornost především prodejně Kaufland a budově obchodního domu. 

K dosažení cíle bakalářské práce bylo nutno vykonat několik kroků, které jsou 

v bakalářské práci zpracovány v konkrétních kapitolách. 

Úvod práce byl věnován otázce bezpečnosti, definici použitých odborných pojmů a 

jejich detailnímu popisu, právnímu posouzení a normám upravujícím tuto problematiku.  

Ve statistice trestné činnosti byla posouzena kriminalita České republiky 

s kriminalitou Moravskoslezského kraje, v níž se chráněný objekt nachází. Z čehož 

vyplývá, že sice míra dopadení pachatelů trestné činnosti Moravskoslezského kraje je 

vyšší, než je celkový průměr dopadených pachatelů České republiky, ale pouze o 2%, 

proto je nutné se zaměřit na tyto trestné činy, aby k nim v chráněném objektu docházelo v 

minimálním množství. 

Inovativní zabezpečení obchodního domu vychází z umístění obchodního domu 

v městské zástavbě, jeho celkového uspořádání a současného zabezpečení, na základě 

kterého byla provedena analýza rizik. Objekt je v současné době zabezpečen režimovými 

opatřeními, mechanickými zábrannými systémy a fyzickou ostrahou. Celkové zabezpečení 

je shledáno jako nedostatečné.  Orientační vyčíslení aktiv obchodního domu má hodnotu 

154 018 666 Kč.  

V kapitole Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik byla aplikována metoda 

Ishikawova diagramu. Tímto diagramem byla identifikována bezpečnostní rizika ve formě 

přehledného grafu. Tato rizika byla dále hodnocena analýzou FMEA. Výstup metody je 
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rozdělení rizik podle jejich závažnosti. Aplikací Paretova pravidla se rizika rozdělila na 

závažná a akceptovatelná. Jako závažná rizika jsou definována především vniknutí přes 

střechu, rozbití okenní výplně, vloupání, překonání mříží, vniknutí dveřmi. Po tomto 

rozdělení bylo nutno zaměřit se na minimalizaci závažných rizik, jak se stalo v následující 

kapitole. 

Předpokladem pro návrh inovativního zabezpečení je minimální zásah do chodu 

obchodního domu, výše pořízení zabezpečení, návratnost investice a efektivnost tohoto 

zabezpečení. Na základě těchto požadavků bylo navrhnuto inovativní zabezpečení. Výdaje 

vynaložené na realizaci nového zabezpečení byly vyčísleny na hodnotu 58 332Kč. Tato 

částka v porovnání s vyčíslením orientační hodnoty aktiv netvoří ani 1%, tím došlo 

k dodržení principu LARA. 

také vyčíslení aktiv obchodního domu, na jehož základě se vypočte hodnota nového 

zabezpečení, aby byl dodržen princip ALARA. 
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