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ANOTACE 

BARIŠ, D. Komplexní bezpečnost obchodního centra. Ostrava, 2010. Diplomová práce na 

Fakultě bezpečnostního inţenýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský.  

Tato diplomová práce se zaměřuje na bezpečnost obchodních center v komplexním pojetí. 

Úvodní část se zabývá obecným popisem obchodních center a věnuje se jejich historii a 

vývoji jak v ČR, tak ve světě. Dále je uvedena statistika mimořádných událostí a analýza 

potenciálních rizik, která mohou ohrozit bezpečnost obchodních center. Pro analýzu jsou 

pouţity tři metody: Ishikawův diagram, výpočetní program SFERA a analýza What if.  

V druhé polovině práce jsou popsány současné způsoby zabezpečení a provozu obchodních 

center, a je zde uveden výčet základní bezpečnostní dokumentace. Poslední část práce 

zkoumá samotnou problematiku komplexní bezpečnosti a následně je navrţen způsob 

zavedení systému komplexní bezpečnosti do provozu obchodního centra. 

 

Klíčové slova: komplexní; integrální; bezpečnost; obchodní centrum; SFERA 

  

 

ANNOTATION 

BARIŠ, D. Comprehensive Security of Shopping Centre. Ostrava, 2010. Diploma thesis at the 

Faculty of safety engineering, VŠB - Technical University of Ostrava.  

Diploma thesis supervisor: Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský.  

This thesis focuses on safety of shopping centers in comprehensive conception. The 

introduction part deals with common description of shopping centers and follows their history 

and development in Czech Republic as well as abroad. Further on the statistics of 

extraordinary events and analysis of potential risks is introduced, which can endanger the 

security of shopping centers. There are three methods used for an analysis: Ishikawa diagram, 

computer program SFERA and analysis What if.   In second half of the thesis there are 

described current security techniques and operation of shopping centers, and the enumeration 

of basic safety documentation is stated here. Last part of this work examines the dilemma of 

comprehensive safety by itself and subsequently proposes the technique of comprehensive 

security system implementation into the operation of shopping center. 
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1 Úvod 

Kaţdá společnost, která kupuje, prodává nebo vyrábí zboţí, potřebuje místa, kde bude toto 

zboţí produkováno a skladováno, a místa, kde se mohou setkávat prodejci a zákazníci. 

Obchodní prostor můţe být prostý, můţe to být pouhý koberec rozprostřený na zemi nebo 

malý stánek, ale rozvoj měst si vyţádal vznik budov, které byly stavěny přímo k tomuto 

účelu – k prodeji a skladování zboţí. Ve městech tlak na prostor vyústil v to, ţe se začaly 

budovat stále větší stavby určené právě k obchodování. V 19. století se objevily první 

obchodní domy se širokým sortimentem zboţí, a ty se pomalu vyvíjeli do podoby dnešních 

obchodních či nákupních center.  

V dnešní době je popularita nákupních center velmi vysoká, a stále větší mnoţství 

nakupujících dává přednost těmto střediskům před tradičními obchodními domy v centrech 

měst. Obchodní centra se stále vyvíjejí a jejich mnoţství nepřetrţitě roste. Větším propojením 

obchodu, sluţeb všeho druhu, stravovacích, společenských i sportovních příleţitostí vytváří 

z velkých obchodních center objekty celodenních výletů rodin, místa setkání a kulturního 

vyţití. Kultivované prostředí má příznivý vliv nejen na chování návštěvníků, ale i na pocit 

spokojenosti, který si odsud odnášejí. 

Aby prostředí obchodních center zůstalo nadále tak přitaţlivé pro své návštěvníky, je jim 

nutné zajistit pocit bezpečí, tedy věnovat značnou pozornost bezpečnosti těchto objektů, aby 

tak nebyl narušen stabilní chod a nebylo ohroţeno zdraví a ţivoty osob, majetek, finanční, 

informační a jiné zájmy. Zajištění bezpečnosti v obchodních centrech však v sobě zahrnuje 

mnoţství oblastí, které se zabývají specifickými riziky v rámci svých působností. Mnohokrát 

se stává, ţe jsou otázky bezpečnosti řešeny pro kaţdou oblast zvlášť, a při zajišťování některé 

z oblastí, jsou ostatní pomíjeny. Jednotlivé oblasti jsou tak řešeny separátně a kaţdou z nich 

mnohokrát zabezpečují různí odborníci, kteří se věnují jen své oblasti a ostatním nevěnují 

přílišnou pozornost. Navrhují tak opatření bez jakékoli konfrontace s ostatními částmi 

systému zabezpečení. V současnosti je proto snaha zavádět tzv. komplexní bezpečnost. Ta má 

za úkol veškeré otázky bezpečnosti sjednotit, a jednotlivé oblasti bezpečnosti řídit jako 

ucelený soubor nejrůznějších bezpečnostních opatření. K tomuto účelu by měl být vytvořen 

účinný a ucelený návod, jak se s otázkou integrace bezpečnostních oblastí vypořádat, a zavést 

tak v obchodních centrech komplexní bezpečnost. 

Cíle práce: 

 Komplexní analýza rizik pro obchodního centra 

 Posouzení současných způsobů provozu a zabezpečení obchodních center 

 Návrh systému komplexní provozní bezpečnosti obchodního centra 
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2 Rešerše 

2.1 Kniţní publikace 

ŠENOVKÝ, M.; BALOG, K. Integrální bezpečnost. Ostrava: SPBI Spectrum, 2009. 

ISBN 978-80-7385-076-0. [9] 

Publikace se zabývá problematikou komplexní nebo také integrální bezpečnosti. Jsou zde 

rozepsány oblasti bezpečnosti a následně je u těchto oblastí poukázáno na potřebu tyto 

jednotlivé dílčí bezpečnosti vzájemně propojit a řešit komplexně. Největší důraz je kladen na 

bezpečnost člověka.  

BRABEC, F. A KOL. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Public historic, Praha 2001.  

ISBN 80-86445-04-06. [2] 

Cílem této publikace je seznámení se s prvky a systémy zajištění bezpečnosti občanů, 

organizací a institucí proti vnějším rizikům a hrozbám. Dále se zaměřuje na ochranu 

bezpečnosti, zdraví a ţivota osob, na ochranu majetku a na ochranu ekonomických a dalších 

bezpečnostních zájmů. Jsou zde také popsány způsoby vypracování bezpečnostní expertízy. 

 

KAMENÍK, J. a kol. Komerční bezpečnost. Soukromá bezpečnostní činnost detektivních 

kanceláří a bezpečnostních agentur. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007, 340 s. ISBN 978-80-

7357-309-6. [5] 

Tato publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a 

vyuţívaných soukromými bezpečnostními sluţbami. Věnuje se zejména aplikací práva 

v tomto odvětví, pro které se uţívá pojem komerční bezpečnostní průmysl. 

 

PYROMEETING 2002. Multifunkční shromažďovací prostory, hypermarkety a obchodní 

centra z pohledu požární ochrany. 75 s. ISBN 80-86607-00-3. 

Jedná se o sborník příspěvků z mezinárodní konference nazvané Pyromeeting 2002 – 

7. evropské setkání hasičů. Obsahuje deset témat, které se týkají poţární ochrany 

v multifunkčních shromaţďovacích prostorech. 

 

CIMLER, P.; ZADRAŢILOVÁ, D. Retail management. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. [3] 

Tato publikace přináší potřebné informace k dostatečné orientaci v problematice 

současného retailingu. Spojuje v sobě teoretické poznatky i praktické zkušenosti, poukazuje 

na směry, kterými se bude retailing ubírat. 
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BOYN, A., THE FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Fire Safety in Retail Premises. 

1st printing, 1994. Great Britain: Silverdale Press 994/5k., London, c1994. 

 ISBN 0 902167 51-0. 

Tato kniha zkoumá nebezpečné situace, které mohou vzniknout v obchodech. Popisuje, 

jakým způsobem lze těmto situacím čelit a zahrnuje sérii praktických kontrolních seznamů 

týkajících se oblasti poţárů v obchodech a ochrany proti nim.   

LYONS, S. L. Security of Premises: a manual for managers. 1st printing, 1988. Great 

Britain: University Press, Cambridge, c1988. ISBN 0-408-01367-2. 

Tato kniha dává stručné a praktické rady manaţerům odpovědným za bezpečnost podniků. 

Zabývá se bezpečnostními strategiemi vhodnými pro řešení problémů a rizik spojenými 

s konkrétními organizacemi, kterými jsou například kanceláře, skladiště, obchodní prostory, 

nemocnice, hotely a veřejné budovy.  

2.2 Legislativa 

Uvádím zde některé právní předpisy a normy vztahující se k bezpečnosti obchodních center. 

2.2.1 Právní předpisy 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.[22] 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.[20] 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.[19] 

Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. [23] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). [24] 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci). [21] 

Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické 

ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B 

Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a sluţby 

soukromého detektiva. 
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2.2.2 Normy 

Požární bezpečnost staveb: 

ČSN 73 0802. Nevýrobní objekty.  

ČSN 73 0831. Shromaţďovací prostory. 

ČSN 73 0810. Společná ustanovení. 

ČSN 73 0818. Obsazení objektů osobami. 

ČSN 73 0845. Sklady. 

ČSN 73 0872. Ochrana staveb proti šíření poţáru vzduchotechnickým zařízením. 

ČSN 73 0873. Zásobování poţární vodou. 

ČSN 73 0875. Navrhování elektrické poţární signalizace. 

ČSN 73 0818. Obsazení objektů osobami. 

ČSN 73 0873. Poţární vodovody. 

ČSN 73 0821. Poţární odolnost stavebních konstrukcí. 

ČSN 73 0823. Poţárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot. 

Poplachové systémy: 

ČSN EN 50130. Všeobecně. 

ČSN EN 50131-x. Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov. (x=1.- 8. část) 

ČSN EN 50132. CCTV  sledovací systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. 

ČSN EN 50134. Systémy přivolání pomoci. 

ČSN EN 50 136. Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

 

ČSN EN 54-1-12. Elektrická poţární signalizace. 

ČSN 34 2710. Předpisy pro zařízení elektrické poţární signalizace.  

ČSN 06 1008. Poţární bezpečnost tepelných zařízení. 

ČSN EN 1838.  Světlo a osvětlení. Nouzové osvětlení. 

ČSN P ENV 1627. Okna, dveře, uzávěry  - Odolnost proti násilnému vniknutí. Poţadavky  

a klasifikace. 

ČSN EN 356. Sklo ve stavebnictví  -  Bezpečnostní  zasklení.  Zkoušení a klasifikace.  

ČSN 01 3495. Výkresy ve stavebnictví. Výkresy poţární bezpečnosti staveb.  

ČSN ISO 3864. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

ČSN ISO 3864-1. Grafické značky. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

odolnosti proti ručně vedenému útoku,  

…  
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3 Vymezení pojmů 

K pochopení problematiky bezpečnosti jakýchkoli objektů je třeba se seznámit a definovat 

pojmy, které s touto oblastí souvisí. Vymezení pojmů uvedených níţe vychází z vyhlášky 

č. 339/1999 Sb., Národního bezpečnostního úřadu ze dne 13. prosince 1999 o objektové 

bezpečnosti.  

Objekt: budova nebo jiný stavebně či jinak ohraničený prostor, ve kterém se nacházejí 

zabezpečené oblasti. 

Hrozba: moţnost teroristického či kriminálního napadení nebo neoprávněného nakládání s 

utajovanými skutečnostmi při narušení objektové bezpečnosti. 

Riziko: pravděpodobnost, ţe se určitá hrozba uskuteční a zapříčiní určitý následek nebo 

ztrátu. 

Citlivé a utajované skutečnosti: takové skutečnosti, které vynesením, zdokumentováním 

nebo zničením nepovolanou osobou mohou váţně ohrozit zájmy majitele těchto skutečností. 

Zabezpečená oblast: stavebně ohraničený prostor uvnitř objektu, kde se zpracovávají nebo 

ukládají citlivé a utajované skutečnosti. 

Hranice objektu: plášť budovy, oplocení nebo jiné podobné ohraničení prostoru. 

Vstup do objektu: místo určené pro vstup a výstup osob z objektu a místo určené pro vjezd a 

výjezd dopravních prostředků z objektu. 

Provozovatel objektu: orgán státu, právnická nebo fyzická osoba, které uţívají objekt k 

vykonávání své činnosti. 

Mimořádná situace: stav, kdy bezprostředně hrozí, ţe dojde k teroristickému či 

kriminálnímu napadení nebo k neoprávněnému nakládání s utajovanými skutečnostmi. 

Nepovolaná osoba: fyzická osoba, která nemá oprávnění ke vstupu do objektu nebo která 

není určena ke styku s utajovanými skutečnostmi pro stanovený stupeň utajení a vymezenou 

oblast činnosti. 

Bezpečnost: stav, kdy jsou na nejniţší moţnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho 

zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potencionálních hrozeb efektivně vybaven a 

ochoten při ni spolupracovat. [11] 

Krizová situace: je stav váţného narušení fungování určitého systému či jeho části, spojený 

s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a řešení. [11] 

Chráněný zájem, aktivum: je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která můţe být zmenšena 

působením hrozby. [8] 

Další důleţité pojmy jsou popsány v samostatné kapitole (Kapitola 7). 
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4 Obchodní centra obecně 

Současná obchodní centra představují výraznou část moderní maloobchodní sítě. 

Spojením obchodu, stravování, sluţeb a často i kulturních a společensko-zábavních zařízení 

nabízí centra zákazníkům celou řadu moţností jak strávit volný čas. Trend nákupních center 

stále roste a lidé se přemísťují z tradičních městských center do těchto středisek. K 1.1.2009 

70% českých domácností raději nakupuje v nových nákupních komplexech, zatímco 30% 

dává přednost spíše tradičním nákupním ulicím v centrech měst. Podívejme se tedy, jak tyto 

centra vznikla a jakým způsobem se vyvíjela u nás i ve světě. Nejprve si definujme pojem 

obchodní centrum. 

4.1 Definice 

4.1.1 Obchodní centrum 

Z mnoha definic je moţno obecně charakterizovat obchodní centrum (někdy také nákupní 

centrum/středisko) jako soustředění nákupních moţností většinou spolu se zajištěním 

stravování a dalších sluţeb a atraktivit v jednom celku, jednotně vybudovaném a 

provozovaném podle určité koncepce a pravidel tak, aby zde návštěvníci nalezli optimální 

podmínky i potěšení z nákupu.[3] 

Mezinárodní rada nákupních středisek (ICSC) definovala obchodní centrum jako 

architektonicky jednotný soubor komerčních zařízení, naplánovaný, postavený, vlastněný a 

spravovaný jako celek. Jeho umístění, velikost a druhy provozoven, které jej tvoří, závisí na 

spádové oblasti, jíţ centrum slouţí. Součástí jednotky jsou parkovací plochy, odpovídající 

typu a celkové velikosti soustředěných provozoven. 

Podle jiné definice by se dalo popsat jako komplex obchodů, které jsou uskupeny do jedné 

nebo více budov vybavené parkovací plochou. Jednotlivé obchody jsou propojeny ochozy 

umoţňující návštěvníkům pohodlně procházet nákupním centrem od jednoho obchodu 

k druhému. Je to v podstatě moderní zastřešená verze jiţ skoro zapomenutého tradičního trhu. 

 

Hlavní znaky obchodního centra 

 Představují koncentraci maloobchodu, stravování a sluţeb, 

 uspokojují potřeby zákazníků v oblasti zboţí a sluţeb krátkodobé, střednědobé i 

dlouhodobé spotřeby, 

 základem jsou velké maloobchodní jednotky představované obchodními řetězci 

univerzálními i specializovanými, v poslední době hlavně hypermarkety a odbornými 

velkoprodejnami. 
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4.1.2 Obchodní řetězce 

Mezi nejznámější obchodní řetězce patří v ČR například Tesco, Globus, Interspar, 

Kaufland IKEA, Lidl, Billa a mnoho dalších. Dělí se podle velikosti zpravidla na dva typy: 

 

Hypermarket 

U většiny velkých obchodních center se nachází hypermarket, zpravidla však bývá 

s centrem propojen a stává se tak jeho součástí. Hypermarket je definován jako samoobsluţní 

velkokapacitní prodejna nebo obchodní dům s širokou nabídkou potravinářského a 

nepotravinářského zboţí pod jednou střechou, s prodejní plochou větší neţ 2500 m
2
. 

 

Supermarkety a diskonty 

Supermarkety a diskonty jsou samoobsluţné prodejny s nabídkou převáţně 

potravinářského zboţí denní potřeby a s doplňkovým nepotravinářským zboţím (drogerie, 

tisk), ze kterých se s rostoucími nároky zákazníků vyvinuly hypermarkety. Prodejní plocha 

supermarketů se pohybuje v rozmezí od 400 do 2500 m
2
. Tyto objekty stojí většinou 

samostatně a jsou zahrnuty do občanské vybavenosti měst. Často bývají součástí obchodních 

domů. 

4.1.3 Retail park 

Na rozdíl od nákupního centra představuje retail park určitou doplňkovou obchodní zónu, 

která vzniká většinou v těsném sousedství hypermarketu. Obsahuje od tří do deseti na sobě 

nezávislých obchodů, kaţdá obchodní jednotka má vlastní vchod a zásobování. V nákupních 

centrech dodrţují nájemníci předem stanovená pravidla. Nájemníci retail parku ve většině 

případů nevyuţívají jednotnou, respektive společnou marketingovou kampaň, kaţdý z nich se 

řídí vlastní kampaní, případně připravuje své akce. Jejich rozsah a délku trvání si určuje opět 

pouze sám nájemník. 
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4.2 Regionální rozdíly 

Pojem obchodní centrum (v angličtině shopping center) nemá v kaţdé zemi zcela stejný 

význam. Jsou země, kde se namísto „shopping center“ pouţívá například pojem „mall“, či 

jiný, a naopak. V této části jsou tyto rozdíly v pojmenování obchodních center popsány a to 

jak pro výrazy pouţívané ve světě, tak pro výrazy v České republice. 

4.2.1 Ve světě 

Na mnoha místech světa je běţně pouţíván termín shopping centre/center
1
 (dále 

obchodní centrum), zejména pak v Evropě a v Austrálii. Ovšem v Severní Americe je 

převáţně pouţíván termín „shopping mall“, někdy zkráceně „mall“ (dále nákupní středisko), 

„shopping precinct“ (obchodní aréal) nebo také „shopping arcade“ (obchodní pasáţ). Termín 

nákupní středisko je v Americe pouţíván pro zastřešené obchodní budovy, zatímco obchodní 

centrum obvykle vyjadřuje komplex obchodů pod širým nebem. K těmto centrům nebývá 

mnoho pěších spojení z blízkého okolí, z velké části disponují velkými parkovišti napojenými 

na blízké silniční tahy, neboť automobilová doprava je pro ně klíčová. 

V Irsku je nejvíce pouţíván výraz obchodní centrum (shopping centre). Tyto centra jsou 

však velmi malá a nacházejí se zpravidla v centru města. Jejich průměrné stáří je okolo 20 let. 

Nejstarší obchodní centrum Stillorgan bylo postaveno v roce 1966 a v současné době nabízí 

kombinaci místních obchodů s velkými obchodními řetězci. Pro nákupní centra v Anglii jsou 

pouţívány výrazy jako „shopping centres“, „shopping precincts", nebo „town centres".  

Pro Brity má slovo „mall“ jediný význam, a to jako název jejich významné široké ulice, 

lemované alejí stromů, vedoucí k Buckinghamskému Paláci (The Mall, London). 

V Hongkongu je nejčastěji uţíván výraz „shopping centre“ nebo „shopping plaza“. 

4.2.2 V České republice 

Kromě klasických pojmenování jako obchodní centrum nebo nákupní centrum (středisko) 

se pouţívají tyto názvy: [3] 

 Nákupní zóna – místní soustředění velkých prodejen, eventuálně včetně nákupní pasáţe 

či nákupního centra (např. Avion shopping park Ostrava nebo severní část Centra 

Černý Most) – pojetí je obvykle komplementární (doplňující se) nebo konkurenční. 

 Nákupní pasáž – shopping mall – soustředění prodejen se společnou pěší komunikací. 

V cizině, zejména v USA, se shopping mall rovná nákupnímu centru. 

                                                 
1
 Výraz center je pouţíván v Americké angličtině, naopak centre převáţně v Britské a Australské. 
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 Factory outlet centrum – prodejny výrobců, v ČR existují v roce 2010 čtyři outlet 

centra. Na rozdíl od běţných obchodů, tyto centra nabízí zboţí z vyšlých nebo právě 

dobíhajících sezónních kolekcí. Jsou proto nabízeny ve výrazných slevách. Jako první 

vzniklo Outlet Freeport Hatě. 

4.3 Historie  

Počátky obchodních center můţeme najít jiţ v 10. století n. l. a to v oblasti Blízkého 

východu. Nebyly to obchodní centra v pravém slova smyslu, ale jednalo se o obrovské kryté 

trhy ve změti ulic arabských velkoměst, kterým se zpravidla dával název „Grand Bazaar“ 

(Velký Bazar).  

Isfahanský Velký Bazar je jedním z nejstarších a největších bazarů Blízkého východu, 

který je z velké části krytý a jeho historie spadá aţ do 10. století n. l. Dlouhou historii má také 

10 kilometrů dlouhý Tehránský Velký Bazar. Grand Bazaar v Istanbulu byl postavený v 

15. století a je dosud jedním z největších krytých trhů na světě, s více neţ 58 ulicemi a 4000 

obchody. 

Jedním z prvních zastřešených komplexů, které byly postaveny výhradně s úmyslem 

distribuce zboţí je „Gostiny Dvor“ v St. Petersburgu. Je povaţován za první známé nákupní 

středisko v historii. Byl otevřen v roce 1785, původně se skládal z více neţ 100 obchodů a 

rozléhal se na ploše přes 53.000 m
2
. Při obléhání Leningradu v letech 1955-1958 byl silně 

poškozen. Posléze byl zrenovován a dnes je vyuţíván jako největší sklad v St. Petersburgu. 

„Oxford Covered Market“ v Oxfordu (Anglie), byl otevřen v r. 1774 a funguje dodnes. 

Jedná se o historický trh se stálými stánky a obchody ve velké kryté budově v centru Oxfordu. 

Burlingtonská arkáda
2
 v Londýně byla otevřena v roce 1819. Je to jedna z prvních budov, 

ze kterých vzešla moderní centra Evropy. Arkáda v Providence, Rhode Island, USA jako 

první zavedla koncept obchodních domů ve Spojených státech v r. 1828, a stala se nejstarším 

obchodním domem v Americe. V roce 1860 následovala Galleria Vittorio Emanuele II 

v Milaně (Itálie), která je jiţ více podobná velkým moderním nákupním střediskům v 

prostornosti. Další velká města vytvořila arkády a nákupní centra koncem 19. a začátkem 20. 

století. Příkladem je Cleveland Arcade a Moscow's GUM z roku 1890. Prvními obchodními 

domy určené pro automobily jsou Market Square, Lake Forest, Illinois (1916) a Country Club 

Plaza, Kansas City, Missouri (1924).  

                                                 
2
 Arkáda je řada oblouků podporovaných sloupy nebo pilíři. Obchodní domy či centra, nazývané arkáda, mývají 

zpravidla tyto oblouky nebo klenby se sloupořadím, které lemují chodby nebo prostory pro nakupování. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isfahan_%28city%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_%28architektura%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%AD%C5%99
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Jedním z prvních novodobých krytých nákupních středisek ve Spojených státech bylo 

Lake View Store v Morgan Parku, Duluth, Minnesota, které bylo postaveno v roce 1915 a 

jeho velkolepé otevření proběhlo 20. června 1916. Architektem byla firma Dean and Dean z 

Chicaga a stavitelem George H. Lounsberry z Duluth. Komplex centra byl postaven jako 

dvoupatrová budova s celkovým podsklepením a obchody byly původně umístěny ve všech 

třech úrovních. Všechny byly umístěny uvnitř interiéru nákupního střediska. 

V polovině 20. století, s vzestupem předměstí a rozvojem automobilové dopravy ve 

Spojených státech, se začaly situovat nákupní střediska mimo centra měst a vznikla tak nová, 

v dnešní době dobře známá, podoba těchto staveb.  

4.4 Vývoj moderních nákupních center 

Nákupní centra v pravém slova smyslu vznikají aţ po 2. světové válce, přičemţ první se 

objevují ve Spojených státech. V další části se podívejme na jejich vznik a vývoj, jak v místě 

vzniku v USA, tak v Evropě a na území České republiky. Informace v této části jsou čerpány 

z publikace Cimler, P.; Zadraţilová, D. Retail management [3]. 

4.4.1 V USA 

Po 2. světové válce vznikají první moderní nákupní centra, jejichţ roční tempa přírůstků 

se neustále zvyšují. Tento nárůst je patrný v Tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Vývoj nákupních center v USA [pramen: Mason, J. Retailing. Boston: IRWIN 1991] 

Rok Počet nákupních center Průměrný roční přírůstek 

1946 8 - 

1950 100 22 

1960 3700 360 

1970 12600 830 

1990 37000 1250 

V roce 2000 vykázaly statistiky v USA 41 tis. nákupních center, z nichţ přes 2000 patřilo 

mezi velká – nákupní centra nad 37 tis. m
2 

prodejní plochy. 

Kvalitativně nový rozvoj začal v 50. letech 20. století. Roku 1950 bylo vybudováno na 

předměstí Seattlu nákupní centrum Northgate, které se stalo vzorem pro první etapu výstavby 

regionálních nákupních center budovaných na „zelené louce“.  

V roce 1955 bylo v Detroitu postaveno regionální nákupní centrum Northland, které jiţ 

nabízelo k pronajmutí 100 tis. m
2
 uţitkové plochy. Bylo zde 7400 parkovacích míst, v okolí 

bylo navrţeno další občanské vybavení, centrum stavebně řešené jak v Seattlu bylo tak 

zařazeno do obytné sféry velkoměsta. 
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Roku 1956 v Edině, Minneapolis, bylo otevřeno obchodní centrum Southdale, které bylo 

poprvé koncipováno jako jeden krytý, klimatizovaný objekt s pěšími průchozy mezi 

provozními jednotkami. 

70. léta likvidují negativní důsledky výstavby regionálních center na středy měst. 

V důsledku odchodu velkých obchodních firem a provozoven do regionálních obchodních 

center docházelo k umrtvení frekvence a atraktivity městských center, často odešly i finanční 

a kulturní instituce a stará centra řady měst se změnila v nevábné „slumy“. 

80. léta pokračují v tendenci rozvíjení nové vybavenosti v centrech měst. Stále větší 

pozornost se klade na architektonické ztvárnění, na posílení veřejné dopravy, na vzájemné 

skloubení moderních a starých staveb.  

Konec 80. let přináší rozvoj nové generace mamutích regionálních nákupních center 

umisťovaných na okrajích měst s názvem Mega Mall (nová obchodní centra se začínají 

nazývat Mall místo Centre). Mezi největší centra tohoto období se řadí West Edmonton Mall 

a Mall of America v Bloomingtonu v Minesotě (v 90 letech se uváděla celková 

pronajímatelná plocha ve výši 450 tis. m
2
.  

Přes vysoký úspěch velkých nákupních center uvádí americká literatura (Mezinárodní rada 

obchodních středisek – International Coucil of Shopping Centers – ICSC), ţe podobná velká 

centra se budou stavět jen omezeně. V současné době dosahuje totiţ nabídka nákupních 

příleţitostí v USA vysoké hodnoty (ve většině publikací se uvádí 2,5 m
2 

na 1 obyvatele). 

Objevuje se spíše snaha rozšiřovat a vylepšovat současná nákupní centra neţ stavět nová. 

Druhy nákupních center: 

B.Berman a J.R. Evans (Berman – Evans, 1994) člení americká centra na následující typy: 

Regional shopping center – je charakterizováno velikostí provozní plochy v rozmezí 37 – 200 

tis. m
2
. Jsou zde zastoupeny 1 aţ 2 obchodní domy nebo velké superstory (velké 

maloobchodní prodejny) a 56 – 150 specializovaných prodejních jednotek. Tato centra slouţí 

v primárním okruhu nejméně pro 100 tis. obyvatel, kteří ţijí v zóně dostupnosti 30 minut 

jízdy autem. Jsou zde zastoupena stravovací a zábavní střediska, sluţby všeho druhu, kulturní 

zařízení apod. 

Community shopping center – je menší typ nákupních center s kapacitou 10 – 37 tis. m
2
 

provozní plochy, umístěný většinou uprostřed obytné zástavby a obsluhující 20 – 100 tis. 

obyvatel při dostupnosti 10 – 20 minut jízdy. Kromě supermarketu a 1 – 2 velkých prodejen 

zde býva 15 – 25 menších prodejen a provozoven sluţeb. 
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Power centers – patři k novým typům center, která jsou označována za nákupní centra 

současné doby. S prodejní plochou 20000– 40000 m
2
 jsou relativně malá, ale jsou zajímavá 

pro svou sortimentní specializaci, diskontní zaměření a pro své dobré umístění u dálnic, 

v centru menších spádových obvodů. (rychlejší a snadnější dostupnost, velký výběr určitého 

sortimentu – např. vybavení pro domácnost). Jde o specializovaná nákupní centra. 

Factory Outlets Center – jde o regionální centra za městem, většinou o velikosti 20 – 40 tis. 

m
2
 provozní plochy. Jsou to zpravidla prodejny výrobních podniků a obchodních organizací. 

Prodává se zde kvalitní zboţí, zbytky neprodaných partií, zboţí po sezóně – inzerují se slevy 

20 – 70%.  

4.4.2 V Evropě 

Rozvoj velkých nákupních center v Evropě začal zhruba s odstupem 10 let za vývojem 

v USA. Vývojové tendence jsou podobné aţ na to, ţe v Evropě nikdy nedošlo k vylidnění a 

devastaci center měst ani rozsáhlejší výstavbě nákupních center na „zelené louce“ mimo 

městské oblasti. „Community shopping center“ je v Evropě chápáno jako menší forma 

„regional shopping center“. 

Navzdory zpoţdění za americkým vývojem je třeba hledat vzory pro velké nákupní centra 

právě v Evropě. Za nejstarší vzor je povaţován Palais Royal poblíţ Louvru, který byl v roce 

1784 přestavěn na obchodní a společenské centrum. V polovině 19. století přichází paříţské 

obchodní domy, které byly svého času vzorem pro celý svět. 

V roce 1967 je v Bruselu zaloţena mezinárodní organizace: Obchod a výstavba měst, kde 

stanovují zásady účelného vývoje nákupních center v Evropě. V této době Evropa proţívá 

první, nepříliš rozsáhlou vlnu výstavby regionálních nákupních center na zelené louce. 

S ohledem na specifické poměry v Evropě se současně rozbíhá výstavba na předměstích, 

v centru nebo na okraji nových měst. 

Dále centra vznikal postupně ve dvou aţ třech etapách ve vazbě na stoupající 

koupěschopnost obyvatel. 

První etapa vývoje nákupních center v 60. letech 20. století je nejvíce podobná 

americkým vzorům. Centra se stavějí na „zelené louce“ nebo na periferiích bez větší vazby na 

město. Vyhledávaným místem jsou křiţovatky dálnic, veřejná doprava se příliš nebere 

v úvahu. Nákupní střediska tvoří poměrně velké objekty – většinou jednopodlaţní, mezi nimiţ 

vedou pěší ulice. Mezi hlavní představitele této doby patří Main Taunus Centrum poblíţ 

Frankfurtu n/M a centrum Saal Park západně od Lipska. Koncem 60. let jsou však (hlavně ve 

Švédsku) otvírána první krytá nákupní centra, která si zachovávají všechny přednosti svých 
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předešlých vzorů. Nejznámější jsou nákupní centra Täbby u Stockholmu, Raedövre v Kodani 

a Tapiola v Helsinkách. 

Druhou etapou vývoje evropských nákupních center jsou 70. léta 20 století. Tato 

etapa je charakterizována zejména - výstavbou v zastavěných částech území velkých měst 

nebo v satelitních městech; - důslednou vazbou na vysokokapacitní komunikace a na tratě 

veřejné dopravy; výstavbou ve formě velkého vícepodlaţního objektu – většinou 2 – 3 

prodejní etáţe s nástupy z parkovišť a stanic veřejné dopravy do různých úrovní centra; 

vnitřním prostředím, které vytváří vhodnou kulisu pro „nákup jako záţitek“ – klimatizace, 

zeleň, odpočinkové kouty a zejména nabídka široké palety nákupních moţností, v některých 

obchodních centrech se umisťují i hotely a kulturní zařízení – je snaha prodlouţit časové 

vyuţití těchto center; budováním etáţních parkovišť ve velkém rozsahu – na střechách a 

zejména pod objektem. Důstojnými reprezentanty tohoto období jsou Donau – 

Einkaufszentrum v Regensburgu a centra City Süd a Donau ve Vídni. 

Osmdesátá léta 20. století lze charakterizovat růstem počtů a zejména velikostí 

nákupních center a jejich standardní komplexnosti nákupních příleţitostí, parkovacích kapacit 

a dalších sluţeb. Většina regionálních center v Evropě měla v 80. letech velikost prodejní 

plochy v rozmezí 20 – 40 tis. m
2
, na přelomu století jsou však jiţ častější centra s plochou 

kolem 100 tis. m
2
, výjimečně 150 tis. m

2
. 

U dnešních nákupních center v Evropě se očekává jejich další růst spolu se stále větším 

důrazem na jejich společenskou a kulturní funkci. Evropská nákupní centra měla v roce 2005 

90 mil. m
2
 pronajímané plochy. Zejména velká centra procházejí dostavbou a rozšířením, 

protoţe ve většině západních zemí se uvádí, ţe nejlepší lokality jsou v podstatě vyčerpány. 

Nová nákupní centra mají průměrnou velikost 25 tis. m
2
. Počet velkých center v Evropě se 

udává nad hodnotu 3000. Největší rozsah mají nákupní centra ve Velké Británii 

(13,9 mil. m
2
), ve Francii (13,2 mil. m

2
) a v Německu (11,6 mil. m

2
). 

4.4.3 V České republice 

Nákupní centra se v naší zemi objevují jiţ od začátku devadesátých let. Jako první 

přicházejí do ČR supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 aţ 2 500 m
2
, ve kterých 

převaţuje nabídka potravin), první z nich je postaven v Jihlavě jiţ v roce 1991. O rok později 

je otevřena v Praze první diskontní prodejna (prodejní plocha zpravidla 400 aţ 1 000 m
2
, 

méně pestrý potravinářský sortiment a menší zákaznický komfort – např. prodej z palet aj.). 

Na konci roku 1996 se otvírá v Brně první hypermarket (obchod s výrazným podílem 
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nepotravinářského zboţí s prodejní plochou nad 2500 m
2
), v roce 1997 je pak v Praze 

zprovozněno první obchodní centrum (Centrum Černý Most). 

V první polovině roku 2008 jiţ stojí na území ČR necelých 250 hypermarketů, které 

bývají zpravidla součástí větších obchodních center, a více neţ 1300 supermarketových a 

diskontních prodejen. Česká republika má nejvyšší koncentraci hypermarketů ve střední a 

východní Evropě a větší neţ ve většině zemí EU, přestoţe kupní síla obyvatelstva ČR 

odpovídá jen asi 65 % průměru západní Evropy. V roce 2004 u nás bylo (v přepočtu na 

obyvatele) více neţ dvakrát tolik hypermarketů neţ v Maďarsku a dokonce třikrát více neţ v 

Polsku, podobnými počty se nám blíţí Slovensko. [17] V grafu na Obrázku č. 1 je znázorněn 

růst počtů hypermarketů za posledních 13 let. 

 

Obrázek 1: Graf vývoje počtu hypermarketů od roku 1997 na území ČR 

Jak ukázalo sčítání obchodních ploch „Shopping Center & Hypermarket 2009“, bylo 

v Česku, ke konci roku 2008 celkem 290 nákupních center, retail parků i menších nákupních 

pasáţí s hypermarketem, které nabízí téměř 3 miliony metrů čtverečních prodejních ploch. 

Z toho k největším nákupním centrům v ČR se řádí asi 70 nákupních center. Počet center 

přitom stále roste. Podle evropské statistiky se roční nárůsty pohybují okolo 7 – 12%. 

V nákupních centrech ČR je obvyklý následující poměr ploch: [3] 

 80% prodejní plocha, 

 10% gastronomie, 

 10% sluţby. 

Součástí velkých nákupních center v ČR bývají rovněţ multikina – počet sálů je obvykle 

7 – 12, počet sedadel 1500 – 2700. Ještě častější jsou různé druhy zábavy pro děti i dospělé. 

Některé velké hypermarketové řetězce mají v centru svoje čerpací stanice pohonných hmot. 

K dispozici je velké mnoţství bankomatů. Zákazníci oceňují komplexnost nákupů i sluţeb – 

25% návštěvníků stráví v centru více neţ 2 hodiny, 63 % více neţ hodinu. 
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Stejně jako v Evropě se v Česku počítá s ročními přírůstky 7% kapacit, přičemţ značná 

část se bude realizovat formou dostavby. Tento průběh je patrný v Tabulce č. 2, kde je 

uvedeno 30 největších center v České republice pro rok 2005. V posledním sloupci jsou 

uvedeny aktuální rozlohy celkových vyuţitelných ploch těchto největších obchodních center. 

Z hodnot je patrné, ţe většina center by se uţ nevešla do kategorií stanovených společností 

INCOMA GfK v roce 2005, která provádí kaţdoroční průzkumy v oblasti retailingu.  

Tabulka 2: Největší nákupní centra v ČR v roce 2005 [Zdroj: INCOMA Research] 

Prodejní 

plocha 

centra 

v tis. m
2
 

Celková 

vyuţitelná 

plocha 

v tis. m
2
 

Nákupní centrum 

Velikost celkové 

vyuţitelné plochy  

k roku 2010 

v tis. m
2
 

35 – 50  50 – 70  

Obchodní centrum Letňany 

Centrum Černý Most – Praha 

Avion Shopping park – Ostrava 

Centrum Chodov – Praha 

Olympia Brno – Modřice 

125 

53 

85,1 

55 

86,1 

25 – 35  30 – 50  

Metropole Zličín – Praha 

Nový Smíchov – Praha 

Centro – Zlín 

Avion Shopping park – Brno 

Europark Štěrboholy – Praha 

Avion Shopping park Zličín – Praha 

OC Borské pole – Plzeň 

Galerie Butovice – Praha 

Galerie Vaňkovka – Brno 

Futurum Brno 

70 

85,15 

67 

45 

29 

56 

42,2 

36,4 

28,8 

37,6 

20 – 35  25 – 30  

Nisa centrum – Liberec 

Olympia Olomouc 

Olympia Plzeň 

OC Eden – Praha 

Varyáda Karlovy Vary 

50 

37,5 

34,5 

- 

21,5 

15 – 20  20 – 25  

Palác Flóra – Praha 

Futurum Hradec Králové 

Futurum Ostrava 

Všebořice – Ústí n. Labem 

Olympia Teplice 

20 

28 

37,6 

19,9 

37,5 

10 – 15  15 - 20 tis.  

Olympia Mladá Boleslav 

Park Hostivař – Praha 

OC Královo Pole – Brno 

Freeport Outlet Centre – Hatě 

Centrum Haná – Olomouc 

27 

21,5 

32,3 

30 

16,9 

 

Výsledky právě dokončené analýzy nákupních center a hypermarketů „Shopping 

Center&Hypermarket 2010“ společnosti INCOMA GfK však ukazují výrazné přibrzdění trhu 

nákupních center v právě uplynulém roce 2009. Tento stav lze pozorovat u všech hlavních 

aktérů tohoto trhu, tj. investorů, developerů, provozovatelů a retailerů na jedné straně a 

zákazníků na straně druhé. Řada center zaznamenala v meziročním srovnání pokles obratu, 

zejména méně kvalitní centra se v některých případech musela vyrovnávat nejen s úbytkem 
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zákazníků, ale i s odchodem některých nájemců. V roce 2009 také jiţ došlo k historicky 

prvnímu ukončení činnosti nákupního centra a jeho přeměně na úplně odlišný maloobchodní 

koncept (NC Stodůlky). Tato situace se při déletrvajícím přetrvávání stagnace ekonomiky 

můţe v budoucnu opakovat. 

Ani v roce 2010 nelze očekávat podstatné oţivení trhu, nové projekty jsou aţ na výjimky 

(např. Galerie Harfa v Praze) posunuty či pozastaveny a developeři či investoři vyčkávají.  

Vývoj a růst obchodních center jak u nás, tak v celém světě, by měl nadále pokračovat i 

přesto, ţe se v loňském roce expanze částečně zpomalila. Najdou se nové způsoby jak tento 

trh udrţet či opět rozběhnout, neboť popularita nákupních center by měla byt nadále velmi 

vysoká. Z tohoto důvodu nastává nutnost se touto problematikou zabývat a to ze všech 

moţných hledisek a oborů. Jedním z těchto hledisek je bezesporu bezpečnost. Zajištění 

bezpečí v obchodních centrech by mělo být jedním ze základních cílů vedení těchto zařízení, 

aby prostředí centra neohroţovalo ţivoty a zdraví osob, ochránily svůj majetek a zajistily 

bezpečný chod a vývoj. 
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5 Statistika mimořádných událostí 

Před samotným statistickým rozborem mimořádných událostí si nejdříve vysvětleme 

pojem mimořádná událost a s ním související pojem krizová situace. 

5.1 Mimořádná událost 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů [23], se za mimořádnou událost povaţuje škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo 

ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. Tato definice se více 

neţ na samostatné objekty zaměřuje spíše na vyšší územní celky, a za mimořádnou událost se 

zpravidla povaţuje škodlivé působení sil a jevů většího rozsahu. V souvislosti s objekty, jako 

jsou podniky, organizace, obchodní centra a jiné objektové komplexy, je více vyuţitelná 

obecná definice
3
, která za mimořádnou událost povaţuje jakoukoliv náhlou závaţnou událost, 

která způsobila narušení stability systému s moţným ohroţením jeho bezpečnosti nebo 

existence. 

 MU můţeme rozdělit podle několika kritérii. Jde například o dělení na MU vnitřní a 

vnější (vzniklé na území systému anebo za jeho hranicí) nebo dělení podle rychlosti účinku na 

náhlé či postupně se rozvíjející. Základní rozdělení podle typu a druhu MU je v různých 

publikacích popsáno různými způsoby, avšak ve své podstatě si jsou podobná. Jedna 

z moţných způsobů rozdělení můţe vypadat následovně: [4] 

 Přírodní (neurogenní) – přírodní pohromy a katastrofy 

 Antropogenní (způsobená člověkem, lidskou činností) 

 Kombinované – řetězové nebo pyramidální 

Přírodní MU se dále dělí na atmosférické (dopady vesmírných těles, vichřice a orkány, 

bouře, přívalové deště, sněhové kalamity, silné a dlouhotrvající mrazy a sucha, teplotní 

inverze), se vznikem na zemském povrchu (přírodní poţár, záplavy, povodně, svahové sesuvy, 

biologické pohromy, výbuchy, námrazy a náledí, pohyb říčního koryta) a na MU vznikající 

v zemském nitru (zemětřesení, sopečná činnost, propady zemských dutin, úniky plynu, 

magnetické anomálie, zvýšené radioaktivní pozadí krajiny). 

 

 

                                                 
3
 Mimořádná událost In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 

Foundation, 1.5.2008, 10.3.2010 [cit. 2010-04-06].  

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost>. 
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MU antropogenní mají dvě podskupiny:  

 Technologické (havárie a katastrofy): tato skupina má podobný charakter jako přírodní 

pohromy, ale je mnohdy koncentrovanější ve svém účinku a má většinou lokální 

dopady. Patří zde především - poţár, havárie jaderných energetických zařízení, výbuch, 

mechanické nárazy, účinky elektromagnetických polí, vibrace, akustické a optické 

efekty. 

 Sociální: bývá v převáţné většině havárií iniciačním prvkem vlastní technologické 

havárie a katastrofy. Jedná se zpravidla o pochybení člověka. Jedná se hlavně o 

krádeţe, šikanu, rutinérství, nezodpovědnost, neodbornost, lenost, selhání a chyby 

obsluhy zařízení, „provozní slepota“ – tolerovaná nevšímavost k odchylkám. 

5.2 Krizová situace 

Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

[24], je krizová situace definována jako mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohroţení státu (krizový stav). Definice krizové situace tohoto znění je výrok 

poněkud zjednodušený. Do jeho obsahu se vešlo pouze vyhlášení krizového stavu coby 

administrativního aktu, i kdyţ podmíněného příslušnou pravomocí rozhodování. Svázání 

krizové situace s krizovým stavem v tomto znění odpovídá právním souvislostem zákona, 

tedy potřebám práva, nicméně neodpovídá faktickému pojetí krizové situace samotné. Zde 

jednoznačně vychází, ţe krizová situace musí být vztaţena ke stupni a předpokládaným 

dopadům mimořádné události a musí mít zcela charakteristický průběh. 

Výskyt MU dává vţdy určitý obraz krizové situace (zjednodušeně krize). Vybočením 

kteréhokoli prvku prostředí ze stability se tento prvek jeví jako nestabilní a stává se moţným 

zdrojem nestability tohoto prostředí. Četnost a míra nestability prvků můţe narůstat, aţ 

dosáhne hranice, při níţ přestává být prostředí stabilní a stává se nestabilním. To znamená, ţe 

za krizi nejčastěji povaţujeme kritickou situaci (situaci ve spojitosti s MU), kdy v určitém 

prostředí dojde k nahromadění jevů nestability, jeţ znemoţňují řádné fungování určité oblasti 

infrastruktury a vyţadují zásadní řešení. 

Krizová situace je tedy mimořádnou událostí, která neudrţitelně roste jako zdrojová buď 

samostatně, nebo se spolupůsobením dalších mimořádných událostí. Vzniká, rozrůstá se a trvá 

vţdy v určitém prostředí a společenství podle toho, zda jsou a jak zasáhnou nástroje 

stabilizace, tj. zda bude přijata odpovídající odezva (mj. i vyhlášení krizového stavu 

příslušným orgánem krizového řízení). Například chudě institucionální společnost potřebné 
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nástroje vůbec nemusí mít. Znamená to konečně, ţe jako krizovou situaci nelze výlučně 

označovat jen událost, při níţ je vyhlášen krizový stav. [14] 

Předcházející rozbor pojmu krizová situace vychází z článku časopisu 112
4
. Z tohoto 

rozboru vyplívá definice, která vymezuje krizovou situaci, jako mimořádnou událost nebo 

mimořádné události, které velikostí a rozsahem ohroţení způsobují destabilizaci určitého 

prostředí a společenství, a vyţadují zavedení stabilizačních opatření. 

Podle jiné definice lze za krizovou situaci povaţovat stav váţného narušení fungování 

určitého systému či jeho části, spojený s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí 

a řešení. Je to mimořádná událost, při níţ jsou ohroţeny cenné a chráněné hodnoty, zájmy či 

statky státu a jeho občanů a při které hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené škody 

odstranit běţnou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, 

záchranných sborů, havarijních a jiných sluţeb [11]. Jedná se o situaci ohroţující ţivoty, zdraví, 

majetek, ţivotní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Má váhu všude tam, kde se 

v návaznosti na jevové stránky této situace uplatňují krizové postupy a v jejich rámci 

příslušná opatření. 

 

5.3 Statistika MU pro obchodní centra 

Statistika mimořádných událostí, konkrétně pro obchodní centra v ČR, je velice těţko 

dohledatelná, neboť povinnost shromaţďovat informace o vzniklých MU není dána zákonem 

a celkové statistiky pro toto odvětví ţádná organizace volně neposkytuje. Jednotlivá centra je 

mohou vest pouze pro svou vlastní potřebu, coţ můţe mít informativní význam pro jejich 

majitele nebo správce, ale při komplexním pohledu na výskyt MU v obchodních centrech by 

taková statistika měla, dle mého názoru, zkreslující charakter. Počty MU se mohou měnit 

podle polohy a místních klimatických i jiných podmínek, coţ by při vyuţití statistik pro 

konkrétní subjekt mělo pouze lokální význam. Nejvýhodnější je statistika pro větší počet 

center, například pro centra nacházející se ve větších územích celcích ( např. pro ČR, kraje 

apod.) nebo pro skupinu center podobného typu (velikost ploch, uspořádání atd.). 

Tato kapitola je věnována dvěma oblastem mimořádných událostí a to poţárům a trestné 

činnosti, která se nejčastěji vyskytuje, nebo můţe vyskytnout v obchodních centrech. Tyto 

statistické údaje vychází z ročenek vydávaných Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR [12] pro 

poţáry, a Policejním prezidiem ČR [13] pro trestnou činnost a jsou v rámci celé ČR. 

                                                 
4
 Časopis 112. č. 6/2008, str. 26-27, ISSN: 1213-7057 [13] 
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5.3.1 Statistika poţárů 

Statistické ročenky HZS poskytují velice široký přehled poţárů v mnoha provozech, uvádí 

statistiky z nejrůznějších pohledů na vznik poţárů v jednotlivých letech a obsahuje podrobné 

údaje o zásahové činnosti jednotek PO a dalších sloţek IZS. Součástí jsou statistické přehledy 

poţárů v několika odvětvích, mezi které patří mimo jiné odvětví Obchod. Tato kategorie je 

podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o poţární prevenci [21], rozdělena do 5 

podskupin – Maloobchodní prodejny, Prodejny se širším sortimentem zboţí, Vzorkovny zboţí 

a výrobků, Příruční sklady a Pasáţe. Všechny z těchto typů obchodních činností lze najít 

v obchodních centrech. Statistika níţe je zaměřena na tuto oblast. 

Požáry v kategorii obchod 

V roce 2009 vzniklo v obchodních činnostech 188 poţárů se škodou 157 851 800 Kč, 

3 osoby byly usmrceny a dalších 15 zraněno. Přitom 20 velkých poţárů (se škodou 1 milion 

Kč a vyšší), tj. 10,6 % poţárů, způsobilo škodu 110 milionů Kč, tj. 70 % z celkových škod. 

Ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení počtu poţárů o 14 %, škody jsou niţší o 52,2 %. 

V roce 2008 vzniklo v obchodních činnostech 165 poţárů se škodou 329 661 200 Kč, 17 

osob bylo zraněno. Přitom 15 velkých poţárů (se škodou 1 milion Kč a vyšší), tj. 9,1 % 

poţárů, způsobilo škodu 230 milionů Kč, tj. 70 % z celkových škod.  

Tabulkový přehled počtů poţárů, škod, zraněných a usmrcených lidí v obchodních 

činnostech v letech 1992 - 2009 je uveden v Příloze č.1a. Jednotlivé grafy tabulkových 

hodnot jsou uvedeny na obrázcích níţe. 

 

Obrázek 2: Graf počtů poţáru v kategorii Obchod (1992 - 2009) 

Počty poţáru v obchodních činnostech mají, navzdory stále se zvyšujícímu mnoţství 

obchodních center, klesající charakter. V roce 1997, kdy bylo otevřeno první obchodní 

centrum, se počty poţárů pohybují nad hranicí 300 za rok, v roce 2009 je jejich počet pod 
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hranici 200. Přitom počet nákupních center a hypermarketu se k tomuto roku pohybuje okolo 

290. V roce 2009 bylo zaznamenáno 20 162 poţárů celkem (poţáry se zásahem i bez zásahu 

jednotek PO), z toho v kategorii Obchod jich vzniklo 188, coţ tvoří 0,93% z celkového počtu 

poţárů ve všech kategoriích (viz Obrázek č. 5). Oproti roku 2008 vykazují počty poţárů v 

obchodech 14% nárůst. 

 

Obrázek 3: Graf škod způsobených poţáry v kategorii Obchod (1992 - 2009) 

Škody při poţárech se kaţdoročně pohybují v miliardách korun. Přímé škody (celkem ve 

všech kategoriích) oproti roku 2008 klesly na 2,1 miliardy Kč. Díky zásahům jednotek 

poţární ochrany byly uchráněny hodnoty za více jak 11 mld. Kč. Škoda způsobená poţáry v 

obchodech byla největší v roce 1999, kdy se finanční ztráty vyšplhaly nad částku 400 mil Kč 

za rok. Dalšími vysoce finančně ztrátovými roky byl rok 2001 (305,7 mil Kč) a rok 2008 kdy 

byla zjištěna škoda 329,66 miliónů korun. Oproti roku 2008 byl vloni zaznamenán 48% 

pokles škod. 

 

Obrázek 4: Graf počtů zraněných a usmrcených osob při poţárech v kategorii Obchod (1992 - 2009) 
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Nejtragičtější následky měly poţáry v roce 1993, při kterých byly usmrceny 4 osoby, a 25 

jich bylo zraněno. Druhým nejtragičtějším rokem byl rok 2006 a loňský rok, kdy byly 

zaznamenány 3 úmrtí. Z hlediska zraněných osob je od roku 2001 patrný nepravidelný pokles. 

V loňském roce bylo o 13% méně zraněných neţ v roce předešlém, ale zároveň o 36% více 

neţ v roce 2007, kdy byl počet zranění nejmenší. 

 

Obrázek 5: Poţáry v hospodářských odvětvích v roce 2009 
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V budovách pro garáţování se počty poţárů pohybují v průměru okolo 130 poţárů ročně. 

Nejvyšší výskyt byl zaznamenán v roce 2003. 

Velice podobný vývoj mnoţství poţárů vykazují oba typy budov pro skladování. V obou 

případech skladovací prostoru, jak pro zemědělské produkty (mléko, ovoce, zelenina, 

obiloviny a jiné zemědělské produkty), tak pro ostatní zboţí, se počty pohybují pod hranicí 

100 poţárů za rok. Jejich počty se od roku 2001 výrazně nemění, aţ na malý nárůst v roce 

2006, kdy byl jejich počet 110. V loňském roce bylo registrováno ve skladovacích prostorách 

78 poţárů. 

 

Obrázek 6: Počty poţárů podle místa vzniku 

 

Tabulka se všemi hodnotami a graf škod je uveden v Příloze č.1b. 
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Obrázek 7: Funkce EPS při poţárech 

Správná funkčnost EPS při poţárech převaţuje nad jejich selháním. V loňském roce, ze 

všech poţárů, u kterých byla EPS instalována (i mimo prostor vzniku), splnila svůj úkol ze  

77%, ze 17% bylo zařízení instalováno mimo místo vzniku poţáru a z 6% přístroje 

nefungovaly nebo nebyly pouţity vůbec. Situace, kdy by zařízení nesplnilo svůj úkol, nastává 

velmi zřídka, za posledních 5 let tento stav nastal pouze 2x, v roce 2005 a 2007. Celkové 

škody vzniklé při poţárech s účastí EPS, u kterých byla zaznamenána porucha (21 poţárů), 

byly v roce 2009 necelých 61 mil. Kč. 

U stabilního hasícího zařízení počty poţáru s přítomností tohoto zařízení nepřekračují 

počet 60/rok. V roce 2006 bylo 51,5% zařízení nainstalováno mimo prostor vzniku poţáru, 

čím skoro 2x převýšily případy, kdy splnili svůj účel (28,8%). U 19,7% byla zjištěna porucha 

nebo jejich absence. V loňském roce z 36,2% splnily svůj úkol, z 34% byly mimo prostor 

vzniku, z 25,5% nefungovaly nebo nebyly instalovány a ze 4,3% nesplnili svůj účel. Správná 

funkce SHZ oproti roku 2008 vykazuje 39% pokles. Celkové škody vzniklé při poţárech 

s účastí SHZ, u kterých byla zaznamenána porucha, špatná instalace nebo absence, byly 

v roce 2009 necelých 89 mil. Kč. 
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Zařízení pro detekci a hašení jisker, a pro detekci hořlavých plynů a par se u poţárů 

nevyskytují tak často. Roční počty poţárů s jejich přítomností se pohybuji okolo 25. 

V loňském roce bylo 21 poţárů, u kterých se nacházely tyto detektory. U 14 bylo zařízení 

instalováno mimo prostor vzniku a u 7 splnilo svůj úkol. Škody se pohybovaly okolo 

710 tis. Kč. 

5.3.2 Statistika trestné činnosti 

Trestný čin je definován jako pro společnost nebezpečný čin, jehoţ znaky jsou uvedeny 

v Trestním zákoníku
5
. Tyto trestné činy se vyskytují ve všech oblastech a odvětvích, mimo 

jiné i v obchodních činnostech. Například obchodní centra dennodenně bojují s nejrůznějšími 

druhy krádeţí, od kapesních, přes krádeţe věcí z automobilů, po krádeţe zboţí z regálů nebo 

v některých případech i krádeţemi aut. Tato situace je způsobena především vyšším počtem 

osob, nacházejících v centru, kteří sem přijíţdí nakupovat a často nevěnují dostatečnou 

pozornost svým osobním věcem. Stávají se tak obětí nejrůznější zlodějů. Do center také 

přijíţdí mnoho lidí osobními automobily, ve kterých po zaparkování nezodpovědně 

zanechávají nejrůznější cennosti, ty jsou pak terčem pachatelů, kteří touţí po relativně 

rychlém obohacení. Krádeţe však nejsou jedinou trestnou činností, která se můţe v 

obchodním centru objevit. V Příloze č. 1d je uvedena tabulka s výčtem trestných činností, 

které se mohou v centrech vyskytnout. U těchto trestných činů jsou uvedeny jejich četnosti a 

způsobené škody pro území České republiky v letech 2005 - 2009. Všechny hodnoty vychází 

ze statistik vydávaných kaţdoročně Policejním prezidiem ČR. Trestné činy uvedené v tabulce 

jsou seřazený podle jejich četnosti za rok 2009. Prvních pět je znázorněno na grafech níţe a 

jsou blíţe rozebrány. 

 

Obrázek 10: Graf trestných činností v ČR - počty zjištění v letech 2005 - 2009 
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Nejčastější trestný čin v ČR, ze všech uvedených ve statistice PP ČR, jsou krádeţe věcí 

z automobilů. Jejich počty se ročně pohybují okolo 50 tis. a způsobí škody více neţ miliardu 

Kč. Například v loňském roce bylo zjištěno 46 613 těchto krádeţí se škodou 1 149 200 000 

Kč (ve způsobených škodách jsou na 8. místě).  

Za krádeţemi z aut následují krádeţe kapesní. Ty se vyskytují všude tam, kde je velká 

koncentrace lidí (dopravní prostředky, obchody, centra měst, trţiště, nádraţí, koncerty, apod.). 

Jejich roční výskyt je v průměru za posledních pět let okolo 18,5 tis. s ročními škodami 

necelých 118 mil. korun.  

Na třetím místě jsou uvedeny krádeţe aut, ty v souvislosti s obchodními centry nemusí být 

tak častým jevem, mohou se však s určitou pravděpodobností vyskytnout i zde. Jejich počty 

se kaţdoročně sniţují. V roce 2005 bylo zaznamenáno necelých 22 tis. krádeţí aut, v loňském 

roce jich bylo „jen“ bez mála 14 tis. (o 36,5% méně). Škody způsobená krádeţemi aut se 

pohybují v řádech miliard korun a tím se z tohoto hlediska řadí na 3. místo ze všech trestných 

činů (ve statistice PP ČR).  V roce 2009 se škody způsobené krádeţí aut vyšplhaly něco málo 

nad 2 miliardy korun. 

Dalšími trestným činem je poškozování cizí věci. Tento čin spočívá ve způsobení škody 

na cizím majetku nebo zničení, poškození či učinění neupotřebitelnou cizí věc. Řadí se zde i 

poškození cizí věc tím, ţe je postříkána, pomalována či popsána barvou nebo jinou látkou (s 

tímto souvisí také sprejerství, viz tabulka v Příloze č. 1d). Tohoto druhu trestné činnosti bylo 

v loňském roce zjištěno 11 665 se škodami 369,2 mil. korun. 

Poslední patou skupinou trestné činnosti jsou krádeţe vloupáním do obchodů. Těchto 

trestných činů bývá ročně zjištěno v průměru okolo 4 tis. Roční škody se přitom pohybují nad 

hranici 200 mil. korun ročně.   

 

Obrázek 11: Škody způsobené trestnými činy v ČR v letech 2005 - 2009 
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6 Bezpečnostní terminologie 

V kaţdém oboru je nutné definovat pojmy a vymezit jejich význam tak, aby byla 

usnadněna komunikace a bylo ihned jasné, co daným termínem potřebujeme vyjádřit.     

Samotná problematika bezpečnosti v sobě zahrnuje mnoho pojmů, které se v mnoha směrech 

tohoto odvětví mohou chápat poněkud odlišně. Je proto nutné jasně vymezit pojmy, které 

mohou souviset s bezpečností jakéhokoliv řešeného problému. Tato kapitola proto definuje 

základní termíny, které mohou být pouţity při posuzování bezpečnosti obchodního centra. 

6.1 Nebezpečí 

Pojem vyjadřuje vlastnosti látky, jevu, děje či faktoru, které mají potenciál způsobit 

neočekávaný negativní jev. Je to latentní vlastnost objektu. Jako objekty je třeba zahrnovat 

veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizaci práce a jiné činnosti, které mohou 

ohrozit zdraví a ţivoty lidí, způsobit materiální škody anebo poškodit ţivotní prostředí. Je to 

vlastnost „vrozená“ (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk 

jejímu vlivu vystaven. Synonymem pro pojem nebezpečí je zdroj rizika. 

6.2 Hrozba 

Hrozba je primární, mimo nás nezávislé existující, vnější fenomén, který můţe nebo chce 

poškodit nějakou konkrétní hodnotu. Závaţnost hrozby je úměrná povaze hodnoty a toho, jak 

si danou hodnotu ceníme. Můţe být jevem přírodním – takovou hrozbu nazýváme hrozbou 

neintencionální, jiného původu je pak hrozba působená či zamyšlená činitelem nadaným vůlí 

nebo úmyslem – tu nazýváme hrozbou intencionální. Hrozba vţdy působí v konkrétním čase, 

místě a na konkrétní objekty a subjektu a disponuje určitou mírou nebezpečí. Dělení hrozeb je 

velice podobné dělení mimořádných událostí. [1] Hrozbou můţe být například poţár, přírodní 

katastrofa, krádeţ zařízení, získání přístupu k informacím neoprávněnou osobou, chyba 

obsluhy, atd.  

6.3 Ohroţení 

S hrozbou úzce souvisí pojem ohroţení. To je definováno jako pravděpodobnost, ţe určitá 

hrozba (nebezpečí) vznikne v určitém časovém období. V technických vědách je ohroţení 

vyjádřeno matematicky jako moţnost výskytu na určitém místě v určitém časovém období, 

při určité velikosti. Můţe to být také aktivní, reálná hrozba, která svou další eskalací můţe 

vyvolat krizovou situaci. V některých případech je moţno tento termín povaţovat za 

synonymum termínu hrozba. 
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6.4 Zranitelnost 

Náchylnost systému / objektu / území / organizace / společnosti / státu ke vzniku škody. 

Jedná se o slabá místa (slabiny) určitého systému, která jsou méně odolná vůči nepříznivým 

vlivům. Mění se v prostoru i čase a jistým způsobem také územně specificky, protoţe závisí 

na systému samotném a na podmínkách, do kterých je systém zasazen. Zranitelnost vznikne 

všude tam [8], kde dochází k interakci mezi hrozbou a aktivem. Základní charakteristikou je 

její úroveň. Ta se hodnotí podle následujících faktorů: 

 Citlivost – náchylnost aktiva být poškozeno danou hrozbou. 

 Kritičnost – důleţitost aktiva pro analyzovaný subjekt. 

Sníţení zranitelnosti lze docílit identifikací těchto slabých míst, zhodnocením těchto 

faktorů a následným protiopatřením. 

6.5 Riziko 

Je veličina spíše abstraktní a pravděpodobnostně kvantitativní, sekundárně (výpočtem, 

úvahou) odvozená od hrozby. Představuje moţnost vzniku události s výsledkem odchylným 

od předpokládaného cíle. Je to tedy kvantifikovaná nejistota. Hovoříme o míře (váze) 

hrozby.[1] Riziko se většinou nevyskytuje izolovaně, ale obvykle se jedná o jisté seskupení 

rizik, které mohou ve svém dopadu znamenat hrozbu pro daný subjekt. Vzhledem k mnoţství 

rizik je nutné stanovit priority z pohledu dopadu a pravděpodobnosti jejich výskytu a zaměřit 

se na klíčové rizikové oblasti. 

6.5.1 Definice 

Riziko je pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku (jevu), ke kterému 

dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Je také definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku.[1] 

6.5.2 Fáze rizika 

Obecné dělení rizika jako moţného negativního vývoje situace má tyto základní fáze: [4] 

Preriziko – fáze, kde negativní vývoj (mimořádná událost) ještě neprobíhá, ale vznikají jeho 

podmínky. Vznikají velmi slabé aţ zcela zřetelné signály jeho vzniku. 

Jako první se zde objevuje období varování (vyvstávají ať jiţ oprávněné nebo 

neoprávněné obavy zakládající se na zkušenostech podobného vývoje podmínek, za nichţ 

můţe mimořádná událost vzniknout) a období ohrožení (lidé dostávají zprávy o blíţící se 

katastrofě nebo pozorují jasné příznaky toho, ţe se blíţí). 
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Riziko-in – fáze, kdy byly splněny všechny podmínky vzniku a po iniciaci libovolným 

způsobem se mimořádná událost (havárie, katastrofa) plně rozvijí. 

Období úderu – vzniká a působí katastrofa svými ničivými účinky a mění situaci 

postiţeného místa či oblasti. 

Období orientace – postiţení si uvědomují, co se vlastně stalo, vytváří si první obraz nově 

vzniklé situace. 

Období záchrany – je poskytována první pomoc, např. jsou vyprošťovány zavalené osoby, 

je hašen poţár atd. Činnost má znaky ţivelnosti. 

Post-riziko – fáze, kdy dochází vlivem negativních okolností a souvislostí ke vzniku 

mimořádné situace s nutností vzniklý stav (následky) napravovat a zabraňovat dalšímu šíření 

destrukce v jiných podobách. 

Období nápravy – jsou podnikány další, více organizované a cílevědomější akce pomoci 

postiţeným, na scénu místa katastrofy přicházejí záchranné skupiny ze vzdálenějších míst. 

Období obnovy – dochází k nové investiční výstavbě a lidé se postupně vracejí 

k normálnímu stavu. 

6.5.3 Analýza a hodnocení rizika 

Prvním krokem procesu sniţování rizik je jejich analýza. Analýza rizik je obvykle chápána 

jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na chráněné 

zájmy, tedy stanovení rizik a jejich závaţnosti. Analýza rizik nám musí odpovědět na tři 

základní otázky:  

 jaká rizika nebo hrozby mohou nastat,  

 jaká je pravděpodobnost vzniku rizik a bezpečnostních konfliktů,  

 jaké budou následky, kdyţ bezpečnostní konflikt nastane. 

Analýza rizik zpravidla zahrnuje:
 6

 

1) Identifikaci rizik – určuje ohroţení organizace nejistotou. K identifikaci rizik je nutné 

přistupovat metodicky, aby se zajistilo rozeznání všech důleţitých činností v organizaci 

a definování všech vyplívajících rizik. 

2) Popis rizik – cílem popisu rizik je ukázat identifikovaná rizika ve strukturovaném 

formátu. V popisu se uvádí zpravidla název, rozsah, povaha rizika, závaţnost a 

pravděpodobnost, dopady rizika a doporučení pro sníţení. 

                                                 
6
 PULCHART, V. Proces řízení rizik : Praktické zásady úspěšné implementace [online]. [s.l.] : [s.n.], [2002] [cit. 

2010-04-12]. Dostupné z WWW: <www.risk-management.cz/clanky/proces_rizeni_rizik.pdf>. 
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3) Odhad rizika – můţe být kvantitativní, semikvantitativní anebo kvalitativní co se týče 

pravděpodobnosti vzniku a moţných následků. 

4) Metody a techniky analýzy rizik – metod a technik analýzy rizik je celá řada, liší se 

pouze zaměřením na určitý systém a tím, co od nich poţadujeme. Je jen na řešiteli 

jakou metodu zvolí pro daný řešený problém. Existují však dva základní přístupy 

k řešení analýzy rizik: 

Kvalitativní metody: vyznačují se tím, ţe rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu 

(např. jsou obodována <1 aţ 10>, nebo určena pravděpodobností<0;1> či slovně<mále, 

střední, velké>). Úroveň je obvykle určována kvalifikovaným odhadem. 

Kvantitativní metody: jsou zaloţeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Vyjadřují dopad obvykle ve finančních termínech jak 

tisíce Kč apod. Nejčastěji je riziko vyjádřeno ve formě roční předpokládané ztráty. 

5) Rizikový profil – výsledek analýzy rizika lze pouţít k vytvoření rizikového profilu, 

kterým kaţdému riziku přiřadíme míru závaţnosti a v něm získáme nástroj pro 

stanovení priorit kroků k řízení rizik. 

Vztahy v analýze rizik:[8] 

Správné pochopení vztahů v analýze rizik je pro úspěšné provedení analýzy klíčové. 

Základní vztahy a souvislosti v analýze rizik jsou znázorněny na Obrázku č. 12. 
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Obrázek 12: Vztahy v analýze rizik [8] 
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Hodnocením rizik je proces vyhodnocování rizik vznikajících z nebezpečí, přičemţ se 

zvaţuje vhodnost jakýchkoliv existujících řídících opatření, a rozhodování o tom, zda je 

riziko přijatelné. Je zde nutné porovnat odhadnutá rizika s rizikovými kritérii stanovenými 

organizací. Riziková kritéria mohou zahrnovat související náklady a přínosy, právní 

poţadavky, sociálně-ekonomické a environmentální faktory, zájem zainteresovaných subjektů 

apod. Hodnocení rizik se proto pouţívá pro rozhodnutí o závaţnosti rizik pro organizaci, 

a zda je konkrétní riziko přijatelné či nikoli.  

Analýza a hodnocení rizik se tedy provádí s vyuţitím kvalitativních a kvantitativních 

analytických metod v rozsahu a podrobnostech, které musí odpovídat míře pravděpodobnosti 

vzniku MU a závaţnosti jejích moţných následků.  

V případě, ţe výsledná hodnota rizika vzniku závaţné havárie se pro daný zdroj rizika jeví 

jako nepřiměřená, provede se podrobnější analýza rizika a stanoví se a realizují se opatření ke 

sníţení tohoto rizika. Realizovaná opatření se znovu prověří analýzou a hodnocením rizika.  

Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika je dána souhrnem výsledků analýz a hodnocení 

rizika a vyhodnocení dalších místních podmínek a faktorů (např. sociálních, ekonomických, 

uţívání území a dalších).
7
 

6.5.4 Řízení rizika 

Navazující činností na analýzu a hodnocení rizik je řízení rizik (management rizik). Je to 

proces [8], při němţ se subjekt řízení snaţí zamezit působení jiţ existujících i budoucích rizik 

a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek neţádoucích vlivů a naopak umoţňují 

vyuţit příleţitosti působení pozitivních vlivů. Součástí procesu řízení rizik je rozhodovací 

proces, vycházející z analýzy rizika. Pro zváţení dalších faktorů, zejména ekonomických, 

technických ale i sociálních a politických, management pro řízení rizik vyvíjí, analyzuje a 

srovnává moţná preventivní a regulační opatření. Posléze z nich vybere ta, která existující 

riziko minimalizují. Jako součást řízení rizika bývá chápáno i šíření informací o riziku a 

vnímání rizika.  

Management řízení rizika vyuţívá principu zpětné vazby (reaktivní strategie – klasický 

způsob, kdy se jedná o nápodobu učícího se systému) nebo predikační vazby (proaktivní 

strategie – způsob, kdy je subjekt seznámen se současným stavem, moţnými hrozbami a má 

co nejúplnější informace o moţném průběhu jejich naplnění) Jeden z moţných způsobů řízení 

rizika je znázorněn na Obrázku č. 13. 

 

                                                 
7
 BERNATÍK, A. Prevence závažných havárií II. Ostrava: SPBI, 2006. 1. vyd. ISBN: 80-86634-90-6 
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Hlavním úkolem řízení rizik je tedy eliminovat rizika na nejmenší moţnou únosnou míru. 

Pro kaţdé zařízení či objekt bude přijatelná míra rizika představovat jinou limitu a nelze ji 

proto jednoduše definovat. (Výše vloţených finančních prostředků, dostupnost technických 

zařízení, vliv na prostředí apod.). Na prvém místě při posuzování rizika by však měl vţdy být 

lidský ţivot a zdraví člověka [10]. 
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Obrázek 13: Řízení rizika [10]. 

Monitoring a revize procesu řízení rizik: 

Účinné řízení rizik vyţaduje informační a revizní skladbu zajišťující účinnou identifikaci a 

stanovení rizik a zavedení vhodných kontrolních funkcí a reakčních opatření. Organizace by 

měla provádět pravidelné audity dodrţování zásad a standardů a revidovat vhodnost opatření 

s cílem identifikovat příleţitosti ke zlepšení. Systémy musí odráţet a respektovat změny 

v organizaci či prostředí, v němţ působí. 

Monitorovací a revizní proces musí rovněţ ukazovat, zda: 

 přijatá opatření vedla k zamyšleným cílům; 

 přijaté procedury a získané informace byly vhodné pro realizaci hodnocení; 

 by lepší vědomosti pomohly k lepšímu rozhodnutí a ukázat, jaká ponaučení lze 

získat ze stanovení a řízení rizik v budoucnu. 

6.6 Protiopatření 

Je postup, proces, procedura, technický prostředek nebo cokoliv, co bylo speciálně 

navrţeno pro zmírnění (eliminaci) působení hrozby, sníţení zranitelnosti nebo dopadu hrozby. 

6.7 Bezpečnost 

Podstatou sniţováním rizik je zajištění bezpečnosti určitého systému. Bezpečnost je 

chápana jako stav, kdy jsou na nejniţší moţnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho 
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zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a 

ochoten při něm spolupracovat. [11] 

6.7.1 Řízení bezpečnosti 

Řízení bezpečnosti je svým způsobem ekvivalentní pojem k termínu řízení rizik, neboť 

sniţováním (řízením) rizik napomáháme k zajištění bezpečnosti daného systému. Význam 

tohoto pojmu spočívá v plánování, organizování, přidělování pracovních úkolů a v kontrole 

vyuţívání zdrojů organizace s cílem dosáhnout poţadované úrovně bezpečnosti. Zvýšení   

bezpečnosti se dosáhne vyuţíváním (aplikací, realizací, implementací) technických, právních, 

organizačních, vzdělávacích aj. ochranných opatření. Na základě současného poznání je 

bezpečnost v komplexním pojetí chápána jako soubor opatření pro ochranu a rozvoj 

chráněných zájmů, které vytváří základnu pro veškerý rozvoj. Z pohledu udrţitelného rozvoje 

není důleţitá absolutní hodnota bezpečnosti, ale je podstatné, zda: [7] 

 bezpečnost v čase roste či klesá, 

 ve stanovených časových úsecích je dosahováno plánované úrovně bezpečnosti, 

 aplikovaná opatření vedou skutečně ke zvýšení bezpečnosti. 

Čím vyšší je bezpečnost, tím větší jsou předpoklady pro vývoj systému ţádoucím směrem. 

6.7.2 Bezpečnostní politika  

Bezpečnostní politika je souhrn organizačních a řídících opatření norem a pravidel, jejichţ 

smyslem je vyhodnotit informace o aktivitách a ostatní související fakta. Jde o ohroţení 

organizace, stanovení rizik a návrhy na ochranu organizace v oblasti technických, 

technologických, organizačních a personálních opatření. Bezpečnostní politika obsahuje 

souhrn odpovědí na tři základní otázky týkající se bezpečnosti:  

 co má organizace v oblasti bezpečnosti činit a z jakého důvodu,  

 jakých cílů v oblasti bezpečnosti chce dosáhnout,  

 jak bude řídit jednotlivé podnikové činnosti a jaká provede opatření pro dosaţení 

stanovených cílů. 

Návrh bezpečnostní politiky objektu nebo ochrany technologie musí vycházet z koncepce 

přijaté vedením organizace. U větších organizací a úřadů na politiku obvykle navazují 

bezpečnostní standardy (interní předpisy), které definují rozsah a úroveň bezpečnostních 

opatření pro jednotlivé typy objektů, technologií apod. Podkladem pro zpracování politiky a 

standardů jsou bezpečnostní analýzy.  
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7 Analýza rizik pro obchodní centra 

Analýza rizik by měla být prvním krokem jakéhokoliv posuzování bezpečnosti. 

V současné době vzniká poměrně nový pohled na bezpečnost, a to na bezpečnost 

v komplexním pojetí. Z toho vyplývá, ţe i k analýze rizik je nutné přistupovat komplexně. 

Pokud by se tedy hodnotila bezpečnost s komplexním přístupem, musela by se vyhledávat 

všechna rizika, ve všech oblastech bezpečnosti, tedy rizika ovlivňující všechny chráněné 

zájmy v organizaci. V tomto smyslu je provedena i analýza níţe. 

Analýza rizik by měla poskytnou odpovědi na tři základní otázky: 

 Jaká rizika mohou ohrozit stanovené chráněné zájmy, 

 Jaká je jejich závaţnost a jak jsou pravděpodobná,  

 Jak tyto rizika eliminovat na přijatelnou míru. 

7.1 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) 

Tento diagram umoţňuje velmi jednoduše znázornit konkrétní analyzovaný problém 

z hlediska jeho příčin. Je velice vhodný pro počáteční identifikaci moţných rizik. Jako řešený 

problém je stanoveno narušení bezpečnosti obchodního centra. Následné hodnocení příčin 

tohoto problému je rozděleno do šesti kategorií (Přírodní vlivy, Technické havárie, Selhání 

bezpečnostních a technologických systémů, Vnější napadení a trestná činnost, Selhání 

lidského faktoru a Prevence). V kaţdé z těchto kategorií jsou vyhledávány moţné příčiny 

vzniku řešené krizové situace (viz Obrázek č. 14). 
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Obrázek 14: Analýza příčin a následků – Ishikawův diagram 

Charakteristika některých příčin je uvedena v Příloze č. 4. 
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7.2 SFERA 

Program SFERA je softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních a 

objektových havarijních plánů. Myšlenkově navazuje na známé analytické metody ve snaze 

se co nejvíce přiblíţit filozofii myšlení krizových manaţerů při zvaţování moţných hrozeb v 

analyzovaném systému. 

Pro posouzení rizik pomocí programu SFERA je nutná identifikace rizik. Stanovení těchto 

rizik je provedeno na základě předešlé analýzy příčin a následků. Z této analýzy však není 

moţné pouţít všechna vytipovaná rizika, neboť s počtem posuzovaných rizik roste značně 

časová náročnost a nepřehlednost analýzy. Jsou tedy vytipována ta rizika, která by pro objekt 

měla váţnější následky nebo jejich pravděpodobnost výskytu je vyšší. Výčet vhodných rizik 

je uveden v Tabulce č. 3. Pro práci s programem a následné vyhodnocení závaţnosti rizik je 

nutné stanovit jejich vstupní pravděpodobnosti, které vyplývají ze statistických údajů nebo je 

lze určit teoretickým odhadem například z tabulky viz Příloha č. 3.  

Tabulka 3: Výčet rizik pro výpočetní program SFERA 

č. Riziko Zkratka Četnost 
Vstupní 

pravděpodobnost 

1. Poţár (i přírodní) POZ 5 let 5.4765E-04 

2. Výbuch VYB 10 let 2.7397E-04 

3. Únik plynu nebo jiné nebezpečné látky UNL 5 let 5.4765E-04 

4. Závada na elektroinstalaci, výpadek elektrické energ. ZEL 1 rok 2.7397E-03 

5. Dopravní nehoda DOP 1 rok 2.7397E-03 

6. Statické narušení objektu SNO 20 let 1.3689E-04 

7. Zanedbání prevence ZPR 2 roky 1.3699E-03 

8. Selhání lidského faktoru SLF 8 mes 4.1152E-03 

9. Povodeň a přívalové deště PPD 5 mes 6.5789E-03 

10. Sněhová kalamita SNK 2 roky 1.3699E-03 

11. Větrné poryvy a bouře VPB 1 rok 2.7397E-03 

12. Epidemie EPI 5 let 5.4765E-04 

13. Selhání bezpečnostních systému (PBZ, ZS, DHPP*) SBS 5 let 5.4765E-04 

14. Uţivatelský komfort** UZK 2 roky 1.3699E-03 

15. Selhání technických zařízení*** STZ 2 roky 1.3699E-03 

16. Krádeţe (kapesní, automobilů, všeobecné) KRZ 4 dny 2.5E-01 

17. Vloupaní do objektu a do míst veřejně nepřístupných VLP 2 roky 1.3699E-03 

18. Zneuţití nebo narušení techn. a zabezp. zařízení  ZTZ 2 roky 1.3699E-03 

19. Insider (napadení zaměstnancem, únik informací) INS 2 roky 1 1.3699E-03 

20. Teroristický útok a diverzní činnost TRD 30 let 9.1266E-05 

21. Panika PAN 5 let 5.4765E-04 

22. Vandalismus a rabování VND 2 roky 1.3699E-03 

   * Poţárně bezp. zařízení, Zabezpečovací systémy, Detekce hořlavých plynů a par 

   ** Klimatizace, vytápění, osvětlení, vlhkost, automatické dveře, výtahy, eskalátory 

   ***Mrazící a chladicí boxy, telekomunikace, informační systémy apod.  
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7.2.1 Vyhodnocení analýzy 

Po identifikaci a stanovení vstupních pravděpodobností následuje hodnocení rizik 

samotným programem a to z hlediska jejich vzájemných vztahů a moţných cyklů uvnitř 

analyzované struktury. V programu je vytvořena kontingenční tabulka (dále KT) tvořená 

jednotlivými riziky, u kterých je posuzováno jakým způsobem ovlivňují ostatní rizika, a jaké 

jsou jejich vzájemné souvislosti. Pří dalším postupu je nutné KT přepočítat, aby byly 

odhaleny případné cykly a zpětné vazby mezi prvky. Při přepočítání této tabulky můţe dojít 

k případu, kdy dojde k rozdělení (dekomponování) určitého prvku na dva. Tento případ 

znamená, ţe zadaný prvek byl v cyklu s jiným prvkem nebo s více prvky ve struktuře KT. 

K těmto prvkům je programem přiřazeno označení (1). Například u poţáru (zkr. POZ) je 

dekomponovaný prvek označen POZ(1), běţný prvek jako POZ(0). Tuto skutečnost je nutné 

zohlednit pří posuzování výsledků analýzy viz níţe. Podrobnější popis je uveden v manuálu 

k programu SFERA. [6] 

Do programu je také nutné zadat kriteria zranitelnosti a jejich závaţnost v procentech. 

Tyto kritéria určují působení projeveného rizika na zkoumaný systém škodlivými dopady. 

Jako kritéria zranitelnosti byly zadány faktory jako lidské ztráty (40%), finanční ztráty (20%), 

ztráty na majetku (10%), informační ztráty (20%) a ztráty na ţivotním prostředí (10%). 

Po konečném výpočtu můţeme z výsledků analýzy vyčíst tyto informace: [6] 

Zranitelnost - zranitelnost jednotlivých rizik na řešený systém s ohledem na časové 

parametry. 

Nová (P) – hodnota přepočítané konečné „pravděpodobnosti“ (moţný časový údaj vypočítaný 

z hodnot Vstupní (P) a Koeficient (P)) s ohledem na všechny vazby mezi prvky 

v kontingenční tabulce. 

Váha pořadí – údaj pořadí prvků dle závaţnosti - důleţitosti. Zde je nutno pojímat hodnoty 

především řádově.  

Pořadí – vyjadřuje prostou klasifikaci pořadí. 

% Vliv – vyjadřuje závaţnost prvku v procentech. Součet všech údajů dává 100%. Tato 

hodnota se následně objevuje ve stromu souvislostí v okně Pořadí.   

Poznámka: Při hodnocení konečného pořadí je dobré porovnat celkové výsledky 

s velikostí zranitelností a nové(p) po výpočtu s ohledem na příčinu závaţnosti. Tedy jsou-li 

velké ztráty nebo o jak velmi častý jev se jedná případně obojí.  
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Výsledky analýzy jsou hodnoceny především na základě dvou hodnot, podle vlivu 

jednotlivých rizik a podle jejich zranitelnosti na řešený systém. Celkové výsledky v těchto 

kategoriích jsou znázorněný na Obrázku č. 15 a tabulka výsledků analýzy se 

všemi vypočtenými hodnotami je uvedena v Příloze č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto grafu je patrné, ţe některá rizika hodnotami výrazně převyšují rizika ostatní, 

nejvýrazněji pak u vlivu. Pro lepší názornost jsou proto rizika rozdělena do tří kategorií. Ty 

jsou stanoveny podle míry vlivu rizika a jeho pořadí. Rizika s hodnotami přesahující 1% jsou 

v kategorii I., rizika v rozmezí 0,1 - 0,99% v kategorii II., zbylá rizika v kategorii 0. 

 I. Primárně nebezpečná rizika 

 II. Sekundárně nebezpečná rizika 

 0. Relativně bezpečná rizika 

Kaţdá kategorie je barevně odlišena. V niţších kategoriích se vyskytují prvky s šedým 

označením. Takto jsou označena rizika, u nichţ se jedná o dekomponovaný prvek, jehoţ 

základ je obsaţen v kategorii vyššího řádu (nebo naopak). 

Kaţdá z těchto kategorií je řešena samostatně, přičemţ nejvyšší prioritu má kategorie I. 

Výsledky této kategorie jsou znázorněny na Obrázku č. 16. Nejzávaţnějšími riziky z hlediska 

vlivu pro hodnocený objekt jsou selhání lidského faktoru, krádeţe, selhání bezpečnostních 

systémů, poţár a selhání technických zařízení a uţivatelského komfortu. Nejvyšší míru 

zranitelnosti z těchto nejvýznamnějších rizik má poţár. Dalšími riziky, která hrají významnou 

roli především z pohledu zranitelnosti pro objekt, jsou výbuch a teroristický útok. V této 

kategorii je také insider zahrnující napadení zaměstnancem a informační ztráty. Toto riziko je 

však dekomponováno a je proto s označením INS(1). Je tedy v cyklu s jinými prvky, které 
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V kategorii II. jsou rizika s vlivem menším neţ 1%. Nemají tedy takový význam jako 

rizika v kategorii předchozí. Přesto je důleţité tyto rizika znát a počítat s nimi. Jejich hodnoty 

jsou znázorněny v grafech na Obrázku č. 17. Mezi ty s nejvyššími hodnotami patří:  

 dopravní nehoda 

 statické narušení objektu 

 závada na elektroinstalaci 

 vloupání a vandalismus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika kategorie 0. jsou uvedeny v Příloze č. 2. 
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7.3 Analýza What if 

Metoda „What -  if“ je zaloţena na brainstormingu, při kterém kvalifikovaný pracovní tým 

(dobře seznámený se zkoumaným procesem) prověřuje formou dotazů a odpovědí 

neočekávané události, které se mohou v procesu vyskytnout. Formulované dotazy začínají 

charakteristickým „What – if“ (Co se stane, kdyţ …?). Identifikace moţných selhání a jejich 

následků se uskutečňuje formou tvořivých pracovních porad. Porad se zúčastní vybraná 

skupina odborníků dobře seznámených se zkoumaným procesem.  Kdokoliv v týmu můţe 

formulovat otázku typu „Co se stane, kdyţ…“, která ho zajímá. Pracovní tým pak hledá 

odpovědi na takto formulované dotazy. Odhadují se následky vzniklého stavu nebo situace, 

navrhují se opatření a doporučení. 

Tato metoda je aplikována na rizika vyhodnocená předchozí analýzou jako velmi 

významná. U těchto rizik jsou hledány moţné příčiny a jejich negativní dopady, které by měli 

vliv na bezpečnost hodnoceného objektu. Součástí této analýzy je také návrh opatření, která 

by vedla k eliminaci či sníţení následků hodnocených rizik. Vyhodnocení analýzy je uvedeno 

v Příloze č. 5: Analýza metodou What if...?.  

7.4 Závěr analýzy 

V této kapitole, věnované analýze rizik, byly pouţity tři metody slouţící k odhalení 

nejzávaţnějších rizik pro obchodní centrum. Pomocí první jsou identifikována moţná rizika 

(Ishikawův diagram), druhou jsou nalezená rizika analyzována pomocí výpočetního programu 

SFERA, který je zaloţen na maticové metodě analýzy rizik, z jehoţ výsledků jsou stanovena 

nejzávaţnější rizika z hlediska zranitelnosti, vlivu na daný systém a jejich pravděpodobnosti.  

Z provedené analýzy vyšla jako nejzávaţnější rizika pro bezpečnost obchodního centra: 

 Selhání lidského faktoru 

 Krádeţe 

 Selhání bezpečnostních systémů 

 Poţár 

 Selhání technických zařízení a zařízení pro uţivatelský komfort 

 Insider 

Z hlediska vysoké zranitelnosti se mezi rizika vyţadující větší pozornost řadí: 

 Výbuch 

 Teroristický útok 

Tyto a další rizika jsou dále posuzována třetí metodou (What if…?) na základě jejich 

příčin a dopadů, a jsou pro ně navrţena vhodná opatření k jejich eliminaci na přijatelnou míru. 
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8 Provoz a formy zabezpečení OC 

Provoz obchodních center je zpravidla (mimo noční hodiny) nepřetrţitý, 7 dní v týdnu, 

365 dni v roce. Pouze v nočních hodinách, nebo s určitým omezením provozní doby ve 

významných dnech, funguje centrum nepřetrţitě a je otevřeno pro širokou veřejnost. 

V hodinách uzavření jsou zde jen pracovníci ostrahy objektu, případně zaměstnanci úklidové 

sluţby. Plynulost provozu kaţdého centra je třeba zajistit jak pomocí organizačních opatření, 

tak za pomocí nejrůznějších technických zařízení a zabezpečovacích systémů. Podmínky, 

povinnosti a další úkoly je nutné nějakým způsobem předem stanovit a zapsat, k tomuto 

slouţí různé druhy provozní dokumentace. Tato kapitola popisuje provoz centra 

z organizačního, z technického hlediska a na závěr kapitoly je uvedena základní 

dokumentace, která se v provozu centra často vyuţívá. 

8.1 Provoz a organizační zabezpečení center 

V provozu nákupních center jsou specificky spojeny tři aţ čtyři druhy podnikatelských 

činností: [3] 

1. Investoři – majitelé – dříve nejen investovali, ale i organizovali výstavbu a najímali si 

k tomu příslušné projektové a stavební organizace, 

2. Developeři – ti se dnes stávají ústřední postavou – pro investora vytvářejí provozní 

projekt (včetně ekonomiky, vztahu k okolí, ekologie apod.), zpracovávají nebo 

zajišťují stavební projekty a výstavbu samu. Centrum se odevzdává „na klíč“, 

3. Správce obchodního centra – zajišťuje management centra, 

4. Nájemci prodejen, provozoven stravování, služeb a zábavy. 

Správcem u menších nákupních center bývá často jeho majitel. Velká centra jsou dnes 

ovšem obhospodařována velkými a osvědčenými manaţerskými firmami, z nichţ 

k nejznámějším v Evropě patří: 

 Donaldsons (Shopping Centre Management) 

 EMCM – Euro Mall Centre Management 

 FMC Central Europe – Segece 

 ECE – Einkauf – Center - Entwicklung 

Podstatnou roli při zajišťování bezpečnosti obchodních center hraje právě správa centra. 

Ta zajišťuje a definuje způsob zabezpečování center, a to vytvořením vlastních pracovníku 

v této oblasti, nebo spíše častější varianta, smluvním zajištěním externí bezpečnostní 

agenturou. Mezi základní povinnosti správy obchodních center patři zpravidla následující 

body. 
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8.1.1  Správa OBCHODNÍHO CENTRA 

Správa obchodního centra je zajišťována správcem, k jehoţ povinnostem náleţí: 
8
 

 facility management  

 správa, provoz a kontrola provozování svěřeného nemovitého a movitého majetku  

 sledování a kontrola plnění smluvních podmínek externích dodavatelů 

 vedení a archivace dokumentace nemovitého majetku  

 zabezpečování úklidových prací  

 zabezpečování řádné údrţby 

 návrhy na případnou adaptaci, rekonstrukci a modernizaci objektů 

 vedení evidence provozovaných vybraných technických zařízení (VTZ) a stanovování 

metodiky jejich provozu  

 vedení evidence odběrných míst a sledování spotřeby energie a médií  

 stanovování výše záloh a kaucí u odběratelů energetických médií 

 koordinace dodavatelsko-odběratelských vztahů a smluvní zajištění dodávky energie a 

médií 

 sledování a vyhodnocování hospodaření s energií a médii a návrhy opatření pro 

dosaţení energetických úspor 

 zpracování příslušných statistických zjištění v rámci zpravodajské povinnosti v oblasti 

energetické, BOZP, PO a odpadového hospodářství a ekologie 

 zajišťování sluţeb v oblasti telekomunikací, informačních technologií, výpočetní 

techniky 

 zabezpečování styku s provozovateli telekomunikačních sluţeb 

 jednání s orgány veřejné správy 

 evidence a archivace smluv 

 evidence vstupních podkladů pro vyúčtování sluţeb (došlých faktur) a rozúčtování cen 

sluţeb jednotlivým uţivatelům 

 sestavování, kontrola a vyhodnocování provozního plánu a ekonomických ukazatelů 

 zpracování podkladů pro platbu daně z nemovitostí, včetně daňových přiznání a 

evidence daně 

 zprostředkování pojištění nemovitostí 

 zajišťování adaptací, oprav a rekonstrukcí, vyţadujících ohlášení stavby nebo územní 

řízení a stavební povolení 

 zajišťování projektové dokumentace, výběrových řízení dodavatelů oprav a 

rekonstrukcí  

 zajištění technického dozoru s vyuţitím pracovníků dělnických profesí, kteří zajišťují 

činnosti: vodoinstalatérské, elektrikářské, zámečnické a ostatní údrţbářské práce. 

                                                 
8
 ŢS Real a.s. Správa nemovitostí - OBCHODNÍ CENTRA [online]. [18] 



42 

 

8.1.2 Nájemci 

Nájemci obchodních ploch v nákupním centru uzavírají smlouvu, ve které jsou velmi 

přesně definována práva a povinnosti partnerů, ve které jsou začleněny i povinnosti v rámci 

bezpečnosti. Tato smlouva je rozdělena na několik částí: [3] 

 Předmět pronájmu a povinný sortiment 

 Počátek nájemních vztahů, doba platnosti a její ukončení 

 Domovní řád – upravuje pravidla dodávek zboţí, odvozu odpadu, přístup do nákupního 

centra, hluk, poruchy, elektrické osvětlení, provoz objektu, vymezuje pravidla pro 

pohyb a chování osob v objektu apod. 

 Stavební opatření – zde jsou uvedeny nepřípustné zásahy nájemců do základních cest a 

vstupů, ukládá povinnost vytvářet vnější poţadovaný vzhled, šíři ulic a uliček, 

povinnost pouţívat klimatizaci, intenzitu osvětlení atd. 

 Technická opatření – záruka údrţby a oprav, péče o bezpečnost provozu, určování 

náhrady škod apod. 

 Odpovědnost správce vůči pronajimatelům 

 Výše nájemného 

8.1.3 Bezpečnostní sluţby 

Správa obchodního centra i nájemci působí svými hlavními činnostmi ve zcela jiné 

oblasti, neţ je bezpečnost. Proto se v oboru bezpečnosti zpravidla vyuţívá sluţeb soukromých 

bezpečnostních agentur, firem a společností (dále soukromé bezpečnostní sluţby - SBS).  

SBS poskytuje sluţby, které zahrnují souhrn činností související se zajištěním ochrany 

majetku a osob a dalších chráněných zájmů. Tyto sluţby jsou vykonávány na smluvním 

základě mezi soukromou bezpečnostní sluţbou a zákazníkem (klientem, v tomto případě OC). 

Po organizační stránce jsou SBS řízeny na základě uspořádání organizační struktury, ve 

které je většinou na samotném vrcholu její majitel, dále výkonný ředitel, obchodní manaţer, 

vedoucí ostrahy objektu a na samotném konci bezpečnostní pracovníci SBS. Součástí je také 

ředitelství společnosti, dispečerské stanoviště a pult centralizované ochrany.[5] V současné 

době je činnost bezpečnostních sluţeb doplňována řadou bezpečnostních technologií a 

technických zařízení. Ty jsou popsány v následující kapitole. 

Druhy poskytovaných služeb SBS: 

Mezi časté úkoly soukromých bezpečnostních sluţeb patři: 

 Ostraha a ochrana movitého a nemovitého majetku. 

 Přeprava peněţních zásilek a cenin, včetně jejich případné úschovy v trezoru. 



43 

 

 Zajišťování pořádku v místech pořádání veřejných akcí. 

 Ochrana objektů, včetně zabezpečení dozoru souvisejícího s provozem. 

 Zpracování plánů ochran objektů a posuzování úrovně jejího zabezpečení. 

 Zajišťování evakuace. 

 Provozování zabezpečovacích zařízení slouţících k ochraně majetku a osob včetně 

zpracování projektu elektronického a audiovizuálního zabezpečení dle přání zákazníka 

(EZS, EPS apod.). 

 Sluţby soukromých detektivů. 

 Bezpečnostní logistika - vytvoření bezpečnostních procesů, resp. zakomponování 

bezpečnostních a kontrolních prvků do procesů společnosti, tvorba a realizace 

bezpečnostních opatření na základě zhodnocení rizik, vytvoření Bezpečnostní politiky, 

kontinuální práce s veškerými normami objektu (Bezpečnostní směrnice, Návštěvní 

řád, Evakuační řád atd.), správa evidence reportů, tvorba statistik a analýz, testy 

integrity, správa PO a BOZP. 

Požární ochrana a BOZP: 

Většina SBS, která se snaţí poskytnout klientovi komplexní nabídku sluţeb v rámci 

bezpečnosti, poskytuje také správu v oblasti poţární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Většinou se jedná o tyto sluţby: 

 Poţární ochrana: technicko-organizační činnost prováděná osobou odborně způsobilou 

v rozsahu stanoveném zákonem o poţární ochraně. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - plnění povinností organizace na úseku BOZP. 

 Pořádání školení v oblasti poţární ochrany a BOZP. 

První pomoc 

Pracovníci SBS musí také dokonale ovládat poskytování první pomoci, pro případ náhlé 

poruchy zdraví osoby nebo osob vyskytujících se v centru. Z tohoto důvodu má ostraha 

vypracovánu směrnici jak postupovat při těchto případech vzniku mimořádné události. 

Směrnice musí obsahovat informace o tom, kdo a v jakém rozsahu poskytuje prví pomoc, 

koho je nutné informovat o MU, o umístění lékárničky, o telefonních číslech tísňového volaní 

a o nejbliţších zdravotnických zařízeních. 

8.1.4 Úklidové sluţby a odpady 

V centrech je velice důleţitá ochrana veřejného zdraví a hygiena. Ta je zajištěna souborem 

činností všeho druhu od pravidelného úklidu vnitřních i vnějších ploch, sanitární techniky, 

přes hygienický program a dezinfekční servis aţ po nakládání s odpady.  
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Tyto úklidové práce jsou většinou prováděny v rámci SBS, ale často se stává, ţe je 

poskytují další smluvní firmy, coţ nemusí být nejideálnější v zavádění komplexní 

bezpečnosti. 

8.1.5 Hypermarket a jiní spoluuţivatelé komplexu centra 

V praxi je běţná situace, ţe si hypermarket, který je součástí obchodního centra a plynule 

navazuje na obchodní pasáţ, si zajišťuje otázky bezpečnosti i jiných oblastí zcela sám. Je tak 

na úrovni správce a majitele obchodního centra, a najímá si taktéţ bezpečnostní sluţby, které 

mohou být zastupovány jinou bezpečnostní agenturou, neţ je tomu v obchodní pasáţi. 

Centrum je tak rozděleno na několik samostatně fungujících částí. Do těchto dalších částí se 

mohou řadit i jiní „společníci“, například multikino, retail park apod. 

8.2 Technické zabezpečení center 

Představuje souhrn veškerých technických a technologických zařízení, která napomáhají 

k zajištění bezpečného chodu obchodního centra. Návrh na instalaci těchto zařízení a zavedení 

technických bezpečnostních opatření začíná jiţ v projektové části, čili před samotnou 

výstavbou. Zde musí být navrhnuty konstrukční prvky, dispoziční řešení a technická zařízení 

tak, aby vyhovovaly bezpečnostním poţadavkům dle platných norem a právních předpisů. 

Tento návrh je proveden formou poţárně bezpečnostního řešení stavby, která je nedílnou 

součástí projektové dokumentace (obsahuje mimo jiné dělení do poţárních úseků, stručný 

popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, stanovení odstupových vzdáleností, posouzení 

poţadavků na zabezpečení stavby poţárně bezpečnostními zařízeními, evakuace – podrobněji 

norma ČSN 73 0831, atd.)  

8.2.1 Konstrukční řešení  

Konstrukční řešení obchodních center se obvykle liší pouze dispozičně, samotná 

konstrukce je řešena ve většině případů velice podobně. Jde zpravidla o ţelezobetonový skelet 

(sloupy, stěny, vazníky, filigrány). Střešní konstrukce jsou řešeny převáţně v kombinaci 

prefabrikace a monolitu. Vodorovné nosné konstrukce jsou ţelezobetonové, střecha je 

zpravidla nesena trapézovým plechem uloţeným na prefabrikované vaznice podpírané 

monolitickými průvlaky, je zateplena a prosvětlena světlíky. Opláštění můţe být provedeno 

v mnoha variantách, většinou se však vyuţívá montovaných obvodových plášťů z plechových 

sendvičových panelů, zčásti bývá prosklená. Objekt bývá provozně rozdělen na velkoplošnou 

prodejní plochu, nájemní obchodní provozy, pasáţ, provozní a skladové zázemí, sekci 

občerstvení pro veřejnost, kanceláře a zázemí pro personál obchodního centra. 
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8.2.2 Mechanické zábranné prostředky 

Tyto prostředky jsou historicky nejstaršími technickými zabezpečovacími prostředky. 

Jejich smyslem je zabránit neţádoucímu vniknutí do objektu, ať uţ tímto objektem je 

ohraničený prostor nebo budova, místnost či úschovný objekt, jako je skříň nebo trezor, přip. 

dopravní prostředek. Mezi mechanické zábranné prostředky pouţívané v centrech patří 

zejména: mříţe, zámky a bezpečnostní uzamykací systémy, závory, rolety, úschovné objekty 

(trezory), ploty, bezpečnostní dveře, bezpečnostní folie a skla. [2] 

8.2.3 Poţárně bezpečnostní zařízení (PBZ) 

Jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující poţární bezpečnost 

stavby nebo jiného zařízení. Ve smyslu vyhlášky o poţární prevenci
9
 jsou tím myšleny 

prostředky pouţívané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení poţáru a prostředky 

pouţívané při činnosti jednotky poţární ochrany 

Mezi PBZ, které se pouţívají v nákupních centrech, patří zejména: 

 Elektrická poţární signalizace 

 Stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení  

 Zařízení pro odvod tepla a kouře 

 Detektory hořlavých plynů a par 

 Vnitřní poţární hydranty a hasicí přístroje 

 Zařízení dálkového přenosu 

 Nouzové osvětlení 

 Poţární a kouřové klapky, 

 Zřízení pro zásobování poţární vodou  

8.2.4 Zabezpečovací systémy 

Tyto systémy slouţí především k zabezpečení objektů proti vniknutí, nebo jinému 

narušení bezpečnosti. Jsou však určeny nejen ke střeţení budov (nemovitého i movitého 

majetku), ale například i k přivolání zásahové jednotky k přepadeným osobám. Kvalitně 

navrţený, nainstalovaný a servisovaný systém zaručuje spolehlivou a včasnou signalizaci 

narušení objektu čímţ umoţňuje minimalizovat škody způsobené narušitelem. Tento systém 

je tvořen nejrůznějšími zařízeními, kterými jsou především: 

                                                 
9
 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru 

(vyhláška o poţární prevenci) 
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 Elektrická zámková zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů a 

zabezpečených oblastí, zařízení a systémy slouţící k elektronickému prokazování 

oprávněnosti a totoţnosti osob, případně včetně auditu, tzv. ACS systémy. 

 Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace slouţící ke zjišťování a vyhodnocování 

neoprávněného vstupu, tzv. EZS systémy, jedná se například o detektory pohybu, nebo 

tříštivé senzory, ty reagují na zvuk vznikající při rozbití (tříštění) skla, nebo na jiný 

hluk. 

 Speciální televizní systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a 

dopravních prostředků v objektech, tzv. CCTV systémy, je zpravidla doplněn 

nahrávacím systémem a pohybovými detektory. 

 Tísňové systémy, zejména tísňové hlásiče, které fungují jako součást elektrické 

zabezpečovací signalizace, tzv. Alarm systémy, 

 Systémy proti krádeţi – jedná se o elektronickou ochranu zboţí v obchodech (zpravidla 

na radiofrekvenčním principu) 

8.2.5 Uţivatelský komfort 

Do uţivatelského komfortu můţeme zařadit veškeré zařízení, které zajišťují příjemné 

prostředí pro návštěvníky, ale i zaměstnance obchodních center. Při nesprávné instalaci nebo 

poruše funkčnosti, můţe dojít k celé řadě nepříjemných situací, například zdravotní problémy 

osob, únava, sníţí se návštěvnost centra, můţe nastat panika (např. z důvodu výpadku 

osvětlení) apod. Mezi tyto zařízení patří zejména: 

 Klimatizace a vzduchotechnika (Vlhkost, Větrání) 

 Vytápění 

 Osvětlení 

 Výtahy, pojízdné chodníky, eskalátory, automatické dveře 

 Můţe se zde řadit také nejrůznější zábavní technika a bankomaty 

8.2.6    Jiná technická zařízení 

Jedná se o zařízení tvořící technické zařízení budov, které zabezpečují "technické 

prostředí" uvnitř staveb a další zařízení spojené s provozem centra. Patří sem: 

 Instalace (rozvody plynu, vody a kanalizace) 

 Elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, rozvodny vysokého a 

nízkého napětí, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní 

rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, telekomunikace apod.) 
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 Další technická zařízení v budovách (mrazící a chladicí boxy, zařízení v jednotlivých 

nájemních jednotkách související s podnikáním nájemců apod.) 

 Dalším zvláštním druhem zařízení jsou chladící a mrazící místnosti, vyuţívané 

především v potravinářských odvětvích. Patří sem také různé zařízení pro zpracování 

masa a jiných potravin, pekařské pece atd. 

 Mezi elektrotechnické zařízení se řadí také náhradní zdroj elektrické energie v podobě 

dieselagregátů a fotovoltaické střešní systémy (části rozvodů jsou pod stálým napětím) 

8.3 Nebezpečné látky a materiály 

Zboží a výrobky 

V obchodních centrech, jako ve všech jiných obchodních činnostech, se často vyskytuje 

zboţí a výrobky, které jsou zařazeny do některé ze zdraví škodlivých nebo nebezpečných 

kategorii (dráţdivé, hořlavé, vznětlivé, výbušné atd.). Tyto výrobky jsou však zpravidla 

dávkovány v mnoţstvích, které nedisponují větším nebezpečím. Při nevhodné manipulaci, 

případným narušením obalu nebo při vzniku poţáru by mohli ohrozit zdraví a ţivoty lidí 

(zpravidla zaměstnanců). Jedná se zejména o drogistické výrobky, alkohol, případně o 

zábavní pyrotechniku a další. 

Materiály 

Kromě nebezpečných výrobků, by měla být věnována značná pozornost i hořlavým 

materiálům. Jiţ ze stavebního hlediska by měly být pro vnitřní i vnější prostory center 

navrhovány takové materiály, aby splňovaly poţadavky příslušných norem. Významnou roli 

zde hrají i různé dekorace, reklamní panely a jiné vybavení. Tyto prvky musí také splňovat 

stanovená kritéria hořlavosti podle dané normy
10

. 

Nebezpečné látky 

Nebezpečných látek v nákupních centrech nebývá příliš, a v zásadě by se zde neměly ani 

vyskytovat. Přesto se objevuji i zde. Jde například o: 

 Nebezpečné látky pouţívané v chladicích boxech (místnostech) – bývá pouţíváno 

chladivo R404A (S-věta: S7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený), ve starších zařízeních 

amoniak bezvodý (R-věty: R10 – hořlavý, R23 - toxický při vdechování, R34 - 

způsobuje poleptání, R50 - toxický pro vodní organismy; S-věty: S9, S16, S26, 

S36/37/39, S45). Mnoţství je závislé na velikosti místnosti, u středních bývá toto 

mnoţství 200 – 300 Kg.  

                                                 
10

 . ČSN 73 0831:2001 Poţární bezpečnost staveb - Shromaţďovací prostory. 
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 Pohonné hmoty, ropné látky – nacházející se v zaparkovaných automobilech 

v podzemních garáţích, ve větším mnoţství pak v dieselagregátu, který je vyuţíván 

jako náhradní zdroj elektrické energie. U tohoto zařízení můţe být přítomno aţ 2000 kg 

pohonných hmot (nafta). 

 Zemní plyn – stravovací sluţby jsou často napojeny na plynovodní síť.  

 Tuky – nejedná se přímo o nebezpečnou látku, ale o odpadní segment, se kterým je 

nutné se vypořádat. Tuky vznikají při provozu stravovacích a jiných potravinářských 

odvětví. 

Pro nakládání s těmito látkami jsou vyuţívána technická zařízení, mezi která patří 

například odlučovače tuku (slouţí k odloučení tuků od odtékající vody do kanalizace či ČOV) 

a odlučovače ropných látek. 

8.4 Provozní dokumentace 

Řešení bezpečnosti sebou nese nutnost řádně zpracovat bezpečnostní dokumentaci. Při 

tvorbě potřebných organizačních a technických dokumentů se však vyskytuje mnoţství úskalí, 

neboť se zpracovávají dokumentace pro jednotlivé oblasti bezpečnosti. Kaţdý z dokumentů 

pak pokrývá svou specifickou oblast. Tento soubor dokumentu by měl ovšem dohromady 

tvořit komplexní a srozumitelný systém, ve kterém by nemělo docházet k ţádným 

zdvojováním informací, rozporům, a aby práce s dokumenty nevyţadovala enormní zatíţení 

zaměstnanců. Tyto dokumenty by se proto měly sjednotit. Funkční systém bezpečnostní 

dokumentace by pak měl pokrývat oblasti od základních zásad a principů zajištění 

bezpečnosti, přes pracovní postupy aţ po technické detaily nastavení technických zařízení. 

Základním dokumentem kaţdého obchodního centra by měl být provozní nebo domovní 

řád, který bývá součástí smlouvy mezi správcem a nájemníkem. Z pohledu návštěvníků bývá 

často vypracován řád návštěvní, nebo je součástí řádu provozního. Tento dokument 

především definuje provoz objektu, vymezuje pravidla pro pohyb a chování osob v objektu a 

upravuje vztahy mezi nájemci a pronajímatelem. Dále obsahuje: 

 Popis obchodního centra a otvírací dobu 

 Základní informace o zajišťování bezpečnosti 

 Pravidla pro vyuţívání sociální zázemí 

 Plnění úkolů v oblasti PO a BOZP 

 Návštěvní řád 

 Stanovení zásad pro poskytování první pomoci 

 Informace o dispečinku ostrahy 
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 Pošta, telefony, adresy 

 Pravidla pro úklid a údrţbu, odpadové hospodářství 

 Evakuace objektu 

 Informace o dodávkách energií 

Součástí provozního (domovního řádu) bývají i různé druhy příloh, například Výkaz 

obratu, Definice bezpečnostních incidentů a pravidla chování v mimořádných situacích, 

Zásady rozpoznávání nebezpečných zásilek, Činnost příjemce výhruţné zprávy, Dopravně 

provozní řád, Provoz plynových kotelen a další. 

Dále bývají zpracovány dokumentace pro jednotlivá bezpečnostní odvětví, uvádím zde 

dokumentace pro čtyři oblasti - pro objektovou bezpečnost, poţární ochranu, bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a bezpečnost technických zařízení. 

8.4.1 Dokumentace objektové bezpečnosti  

K vlastnímu zpracování dokumentace objektové bezpečnosti dochází dle § 14 odst. 1 

vyhlášky č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti. Při zpracování dokumentace jsou 

závazným předpisem také bezpečnostní standardy NBÚ objektové (fyzické) bezpečnosti, 

zejména kapitola 15 "Struktura dokumentace objektové (fyzické) bezpečnosti". 

K vypracování dokumentů objektové bezpečnosti se zpravidla postupuje podle následujících 

bodů: 

a) Vyhodnocení rizik 

 specifikace aktiv  

 vyhodnocení jednotlivých hrozeb a zranitelnosti  

 stanovení míry rizika 

Součástí vyhodnocení rizik jsou závěry pro návrh jednotlivých bezpečnostních opatření.  

b) Bezpečnostní projekt ochrany objektu 

Bezpečnostní projekt ochrany objektu je základním dokumentem objektové bezpečnosti, který 

specifikuje, jak chránit objekt. Projekt řeší zejména:  

 stanovení objektu, jeho kategorie a hranic, určení typu objektu  

 popis zabezpečení "objektu"  

 stanovení zabezpečených oblastí, jejich hranic, určení typu, kategorií a tříd  

 popis zabezpečení "zabezpečených oblastí", technické zabezpečení, reţimová ochrana, 

fyzická ostraha, bodové hodnocení bezpečnostních opatření  

 zpracování tabulek bodového hodnocení bezpečnostních opatření pro kaţdou 

"zabezpečenou oblast".  
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c) Technická dokumentace objektové bezpečnosti 

Popisuje zabezpečení "objektu" a "zabezpečených oblastí" technickými prostředky. Obsahuje 

zejména:  

 výkresovou dokumentaci zahrnující vyznačení hranic "objektu" a "zabezpečených 

oblastí" a dokumentaci rozšíření technických prostředků (mech. zabezpečení, EZS atd.)  

 dokumentaci technických prostředků obsahující přehled aplikovaných technických 

prostředků, způsob jejich pouţití a jejich základní parametry a údaje  

 certifikáty technických prostředků certifikovaných NBÚ včetně příloh certifikátů  

 ověření shody s bezpečnostními standardy NBÚ pro technické prostředky 

necertifikované NBÚ včetně specifikace způsobu jejich pouţití.  

d) Provozní řád 

Podrobně rozpracovává reţimová opatření a fyzickou ostrahu objektu. Popisuje zejména:  

 pravidla pro reţim pohybu osob  

 pravidla pro reţim pohybu utajovaných skutečností  

 provozní dokumentaci k technickým prostředkům  

 pravidla pro manipulaci s klíči i identifikačními prvky elektronické kontroly vstupu 

 popis reţimových opatření při pouţívání "zabezpečených oblastí"  

 pravidla pro výkon fyzické ostrahy.  

e) Krizový plán ochrany objektu 

Krizový plán ochrany objektu stanovuje základní postupy při vzniku situací, kdy dochází k 

ohroţení bezpečnosti. Plán obsahuje zejména:  

 popis mimořádných situací, při kterých můţe dojít k ohroţení bezpečnosti 

 pokyny pro řešení jednotlivých typů takových mimořádných situací  

Opatření jsou stanovena konkrétně na specifické podmínky objektu. K dokumentaci je 

dodávaná celá řada standardních příloh a vzorů tiskopisů např.:  

 postup při pouţívání "zabezpečené oblasti"  

 pravidla pro vyuţívání objektu  

 návštěvní řád  

 směrnice pro výkon ostrahy  

 postup při nálezu nebezpečného předmětu  

 postup při doručení nebezpečné zásilky  

 kniha návštěv  

 kniha výdeje klíčů.  
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8.4.2 Poţární dokumentace 

Vychází z vyhlášky o poţární prevenci [21] a ze zákona o poţární ochraně [22]. 

Dokumentací poţární ochrany se stanovují podmínky poţární bezpečnosti provozovaných 

činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o poţární ochraně. 

Dokumentaci poţární ochrany tvoří: 

 dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným poţárním nebezpečím 

nebo s vysokým poţárním nebezpečím, 

 posouzení poţárního nebezpečí, 

 stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany, 

 poţární řád, 

 poţární poplachové směrnice, 

 poţární evakuační plán, 

 dokumentace zdolávání poţárů, 

 řád ohlašovny poţárů, 

 tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 

poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany, 

 dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 

poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany, 

 poţární kniha, 

 dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky poţární ochrany, popřípadě poţární 

hlídky, 

 dokumentace o kontrolách a revizích pro hasící přístroje 

 

Součástí dokumentace poţární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky 

poţární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních 

předpisů, například poţárně bezpečnostní řešení,
 
bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní 

listy, jakoţ i doklady prokazující dodrţování technických podmínek a návodů vztahujících se 

k poţární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů 

týkající se poţární bezpečnosti při provozovaných činnostech. 
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8.4.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zákonem stanovená dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází ze 

Zákoníku práce
11

, zákona č. 309/2006 Sb.
12

, a zákona o veřejném zdraví
13

. Rámcový přehled 

typů dokumentů, které jsou obvykle součástí dokumentace k zajištění BOZP, vedené 

v organizaci je následovný: 

a) Dokumentace v oblasti organizace a řízení 

 pracovní a organizační řád – určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a 

odpovědností  

 podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy  

 kolektivní smlouva – stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu 

zaměstnanců při práci  

 podniková politika BOZP a její realizace – zásadní záměry, kterých je nutno dosáhnout 

v BOZP  

 předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost dohody o spolupráci na společných 

pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostorů  

 záznamy bezpečnostních prověrek  

 záznamy o vyhodnocování rizik  

b) Dokumentace pro pracovně-právní oblast a pracovní podmínky 

 pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců  

 záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců  

 doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy  

 záznamy o školeních BOZP  

 směnové záznamy  

 seznam osobních ochranných pracovních prostředků  

 doklady o přidělování OOPP  

 doklady o posouzení ohroţení při práci a přijatých opatřeních  

 kniha úrazů  

 traumatologický plán + vybavení lékárničky  

 programy a plány údrţby, doklady o provádění údrţby – technická dokumentace strojů  

                                                 
11

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. [19] 

12
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. 

13
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. [20] 
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c) Dokumentace z oblasti pracovního prostředí 

 doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí  

 doklady o rizikových pracovištích  

 seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií  

 projektová dokumentace staveb  

 projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů  

d) Dokumentace z oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení 

 technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty 

jednotlivých částí  

 provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy  

 doklady o uvedení zařízení do provozu  

 revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek revizí  

 jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení  

 doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků  

e) Dokumentace bezpečnosti pracovních činností 

 technologická dokumentace  

 pracovní postupy  

 

8.4.4 Dokumentace technických zařízení 

Péče o technická zařízení vycházejí především z Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 

práce 48/1982 Sb. ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení a Nařízení vlády 378/2001 Sb.  

 

 Průvodní dokumentace (montáţní návod, technické podmínky pro projektování nebo 

provoz, návod k obsluze, poţadavky na kontroly, údrţbu nebo opravy, podmínky 

poţární bezpečnosti pro pouţívání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod.) 

 Provozní předpisy strojů a zařízení. 

 Organizační směrnice pro provoz vyhrazených technických zařízení. 

 Provozní deníky vyhrazených technických zařízení 
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9 Komplexní bezpečnost 

Bezpečnost nejen v obchodních centrech, ale i v mnoha dalších odvětvích, řeší často 

systém bezpečnosti jako soubor dílčích bezpečnostních opatření. V současnosti je však trend 

tyto jednotlivé sloţky bezpečnosti slučovat a pojmout je jako celek, tedy komplexně. Cílem 

této kapitoly je seznámit se s pojmem komplexní bezpečnost. 

9.1 Pojmy integrální, integrovaná a komplexní bezpečnost 

V praxi se mnohdy můţeme setkat s výrazy jako integrální, integrovaná nebo komplexní 

bezpečnost. Na úvod si nejprve vysvětleme tyto tři pojmy, které se mohou vyskytnout při 

řešení této problematiky. Podle výkladového slovníku cizích slov,
14

 mají tyto pojmy 

následující významy:  

 Integrální: souhrnný, sjednocený, úplný, nedílný 

 Integrovaný: spojený, sjednocený, jednotný, propojený, celkový 

 Komplexní: celkový, souborný, všestranný, sloţitý 

Z těchto definic můţeme vyvodit, ţe jsou si významově velice podobné a můţeme je tedy 

chápat jako synonyma pro sjednocený nebo celkový pohled na určitý předmět (v našem 

případě na bezpečnost). Při hlubším zkoumání se však mohou najít určité odlišnosti. 

Integrovanou bezpečností nějakého celku můţeme povaţovat tehdy, chápeme-li tento celek 

jako souhrn dílčích bezpečností. Takţe jednotlivé dílčí bezpečnosti jsou zde zastupovány 

kaţdá za sebe. Integrální bezpečnost musíme však chápat jako celistvou bezpečnost systému, 

jako jeden celek. Je proto třeba sloučit doposud řešené dílčí bezpečnosti. Pro další řešení této 

problematiky budeme pouţívat výraz komplexní bezpečnost, která je zde chápána ve smyslu 

bezpečnosti integrální. 

Komplexní pojetí podle některých názorů přináší mnohem víc neţ samotné sloţky tohoto 

systému. V minulosti to jiţ bylo popsáno filozofickým směrem nazývaným holismus. 

Podstatou tohoto názoru je to, ţe všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo 

vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Tuto zásadu vyslovil poprvé Aristotelés v Metafyzice: 

"Celek je víc než souhrn jeho částí“.  

Při posuzování komplexní bezpečnosti určitého systému, je proto nutný celkový pohled na 

jednotlivé části celku a sledovat mezi nimi toky a vazby. 

                                                 
14

 Radek Kučera & daughter. ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. c2005-2006. [cit. 2010-03-20]. Dostupné z: 

<http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/>. 
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9.2 Systémový přístup 

Návrh nebo zavedení komplexní bezpečnosti vyţaduje systémový přístup, protoţe prostředí, 

ve kterém bývá bezpečnost zaváděna, je flexibilní a mění se v čase i v prostoru. 

Systémovým přístupem se myslí účelový způsob myšlení či řešení problémů (jednání), 

přičemţ jsou zkoumané jevy a procesy chápány komplexně (celistvě) v jejich vnitřních a 

vnějších souvislostech. Metodickým cílem aplikace tohoto přístupu je především pochopit, 

vhodně formulovat a pomoci něj řešit zkoumaný problém, resp. jeho části, a to v kontextu 

organizace, vnějšího prostředí, popř. odpovídajících procesů. Jedním z klíčových pojmů 

systémového přístupu je pojem systém. Systémem rozumíme účelově definovanou mnoţinu 

prvků a vazeb mezi nimi, jeţ vykazují jako celek určité vlastnosti resp. chování.
15

  

Oborem zabývajícím se systémovým přístupem je systémové inţenýrství. 

Systémové inženýrství je souhrn uţitných znalostí jak zkušenostních tak teoretických i 

metodologických. Je zaloţeno na uplatňování systémového přístupu, který umoţňuje 

nahrazovat jedno-aspektové přístupy přístupem komplexním (s aspekty ve vzájemných 

vlivech a dynamice).
16

  

Integrální bezpečnost lze tedy popsat jako bezpečnost, která dbá na všechny důleţité 

aspekty systému a která zajišťuje bezpečí a udrţitelný rozvoj systému. 

9.3 Chráněné zájmy 

Komplexní bezpečnost lze chápat jako nástroj pro ochranu a rozvoj chráněných zájmů. 

Chráněné zájmy v komplexním pojetí představují soubor veškerých důleţitých hodnot pro 

daný subjekt, které mohou být zmenšeny působením hrozby. Na prvním místě v ţebříčku 

chráněných hodnot by mělo být zdraví a ţivoty lidí. Dalšími pak je moţno uvést například 

majetek, ţivotní prostředí, technologie, informační systémy atp. Jejich druh a mnoţství 

zpravidla zaleţí na tom, jakým způsobem jsou definovány cíle a priority subjektu v rámci jeho 

plynulého chodu a rozvoje, a jakým způsobem mohou být tyto zájmy ohroţeny, coţ zpravidla 

závisí na lokálních podmínkách, ve kterých se tyto chráněné zájmy vyskytují. 

Z pohledu komplexní bezpečnosti pak lze uvést, ţe je nutné zabývat se všemi druhy 

chráněných zájmů společně a nezaměřovat se na jednotlivé zájmy odděleně. Měly by se 

sledovat jejich vzájemné vazby, hledat mezi nimi souvislosti a vytvářet metody a principy pro 

ochranu a rozvoj tohoto souboru chráněných zájmů komplexně.  

 

                                                 
15

 Vodáček L; Rosický, A. Informační management, [NON VIDI]. Praha: Management Press, 1997 

16
 DRÁB, Z.: Historie systémového inženýrství u nás.[NON VIDI] Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
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9.4 Integrální a dílčí riziko 

Při zabývání se riziky se většinou řeší rizika pouze některé z oblastí bezpečnosti a rizika 

jiná z jiných oblastí jsou pomíjena nebo se řeší následně. To je v dnešní době hodnoceno jako 

nepříznivá situace, a proto je v integrální (komplexní) bezpečnosti často vyuţíván pojem 

integrální riziko. To zavadí v oblasti hodnocení rizik nový postup, kdy se hledají nejen rizika 

jednotlivých systémů, ale hodnotí se i subsystémy, jejich vzájemné vazby, vazby na své okolí 

a opačně. 

9.4.1 Integrální riziko 

Je obvykle definováno jako součet nebo váţený součet dílčích rizik vůči jednotlivým 

chráněným zájmům. Integrální riziko by se dalo chápat jako souhrnné posouzení souboru 

subjektivně chápaných sjednocených (sloučených) rizik, metodami systémového inţenýrství a 

kritické rozhodovací analýzy. Alternativně lze riziko chápat jako model s nelineárními 

vazbami a silně nahodilým chováním.[7] 

9.4.2 Dílčí rizika 

Dílčí riziko je riziko vztaţené k jednomu chráněnému zájmu. Postupy pro jeho stanovení 

jsou dané směrnicemi, právními předpisy, normami, standardy a tzv. dobrou praxí. Tyto rizika 

se většinou pouţívají v dílčích oborech, kterými mohou být rizika zdravotní, environmentální, 

majetkové, ekonomické a mnohé další.[7] Při řízení bezpečnosti se stále častěji začíná 

vyuţívat riziko integrální. 

9.4.3 Komplexní hodnocení rizik 

Pokud se vedení podniku rozhodne integrovat jednotlivé oblasti bezpečnosti, stojí pak 

před novým dosud neřešeným a často interně nedostatečně diskutovaným problémem, jak 

postihnout při hodnocení dopadů neţádoucích událostí všechny důleţité oblasti a zároveň 

omezit duplicitu při identifikaci rizik. Jak stanovit závaţnost jednotlivých rizik napříč 

různými, dosud odděleně řízenými oblastmi? Jak porovnat jednotlivá rizika a určit ta klíčová, 

ohroţující chod a existenci organizace? 

Principem navrhovaného přístupu je zhodnocení jednoho zdroje rizika z hlediska jeho 

moţného negativního dopadu na více různých typů cílů. Vzhledem k tomu, ţe rizik ve všech 

oblastech řízení je opravdu velké mnoţství, je třeba je mezi sebou porovnat, „pováţit“ a říci, 

která jsou důleţitější, mohou více ohrozit existenci, bezpečnost, zisk nebo image firmy. Toto 

je velmi nelehká část celého procesu, neboť je třeba mezi sebou porovnat zdánlivě 

neporovnatelné oblasti a zároveň mít na zřeteli ekonomickou únosnost. Proto je výhodné 
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zhodnotit kaţdé riziko pro kaţdou oblast řízení zvlášť, ovšem za předpokladu následně 

srovnatelných výstupů, tedy za pouţití jednotné metodiky hodnocení rizik. Tou můţe být 

například výše prezentovaná metoda hodnocení pracovních rizik. Pak můţe následovat 

zmíněné vzájemné porovnání rizik z různých oblastí řízení, kterým organizace vlastně nalezne 

společný hodnotový ţebříček pro řízení jakosti, bezpečnosti a ochrany 

ţivotního prostředí. Jedná se tedy o jakýsi harmonizovaný systém hodnot závislý na jejich 

vnitřním uspořádání v rámci podniku. Tento zásadní krok je zároveň neoficiálním projevem 

postoje organizace, resp. jejího vrcholného vedení k jednotlivým hodnotám. [16] 

9.5 Dílčí sloţky bezpečnostního systému 

Při řešení komplexní bezpečnosti určitého systému je nutné zaujmout přístup, jak 

z pohledu celku, tak i z pohledu jednotlivých sloţek tohoto systému. Musíme důkladně znát 

všechny jeho podsystémy a sloţky, neboli její komponenty, které se mohou v dané 

problematice vyskytovat. Sledování těchto komponent je předmětem mnoha oboru [9], které 

se vyvíjely historicky samostatně. Proto mají vlastní pojmový aparát a poznatky, které jsou 

mnohdy platné jen z oborově specifického pohledu, a nemají tak obecnou platnost.  

9.5.1 Současný přistup hodnocení jednotlivých oblastí 

Mezi jednotlivými oblastmi vzniká v praxi mnoho rozporů. Kaţdá oblast je většinou 

upravována legislativou, a to ať uţ formou zákonů a vyhlášek tak technických norem. Často 

však unikají souvislosti a vazby mezi těmito jednotlivými pohledy na bezpečnost a nastávají 

situace, při kterých se jednotlivé oblasti ovlivňují, pro celkový systém, negativním způsobem. 

V současné době je proto hledán způsob jak tyto neţádoucí jevy eliminovat, je tedy do 

organizací zaváděna komplexní bezpečnost. Ta má za úkol sjednotit a posoudit [9], případně 

usměrnit cíle stanovené v jednotlivých oborech. Zároveň je však nutné sledovat celý systém a 

jeho chovaní, které z hlediska současného poznání je potřeba nadřadit zájmům dílčích částí. 

Proto se sjednocují pojmy a porovnávají metodiky pouţívané v jednotlivých oborech a je 

snaha vytvářet společné charakteristiky, které lze propojit v celém systému.  

Jedním z prvních úkolů před zavedením komplexní bezpečnosti do organizace je 

komplexní hodnocení moţných rizik. To v dnešní době nejčastěji vyuţívá postup integrace 

systémů řízení takový [16], ţe se ze všech řídících dokumentů vytvoří jeden soubor předpisů 

postihující všechny zájmové oblasti. Na základě těchto dokumentů se pak stanovené postupy 

aplikují do praxe. Ne vţdy je však tato metoda integrace efektivní. V rámci jednotlivých 

zájmových oblastí jsou organizace nuceny identifikovat nebezpečí a následně hodnotit moţná 
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rizika. V kaţdé zájmové oblasti se k tomu ovšem přistupuje různě, přestoţe je velmi často tato 

činnost kumulována v jedné funkci, tedy hodnocení rizik většinou provádí jeden člověk.  

V další části práce jsou popsány oblasti, které se objevují při řízení bezpečnosti 

obchodních center, a následně je navrţen způsob jejich komplexního řízení a vzájemného 

propojení do jednoho celku. 

9.5.2 Jednotlivé oblasti bezpečnosti obchodních center 

Oblastí, kterými se organizace má zabývat je celá řada a liší se podle provozu a lokálních 

podmínek daných objektů. Obchodní centra by se měla, a často zaměřuje na následující 

oblasti: 

 Požární bezpečnost, 

Tato oblast je řešena na základě zákona o poţární ochraně [22] a vyhlášky o poţární 

prevenci[21]. Obchodní centra jsou zařazena do kategorie se zvýšeným poţárním 

nebezpečím, čímţ jim vzniká povinnost se poţární ochranou zabývat ve vyšší míře a je jim 

stanoven rozsah zpracování poţární dokumentace a dalších povinností. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana veřejného zdraví, hygiena 

Povinnost zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uloţena Zákoníkem práce 

a dalšími předpisy, které definují povinnosti a úkoly v této oblasti. Kaţdý zaměstnavatel je 

povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce.  

Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně 

zdravých ţivotních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se 

vyskytujících onemocnění, ohroţení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí 

souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. 

Ohroţením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny 

vystaveny nebezpečí, z něhoţ míra zátěţe rizikovými faktory přírodních, ţivotních nebo 

pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko 

poškození zdraví. Ochrana veřejného zdraví vychází ze zákona č.258/2000 Sb., o veřejném 

zdraví.[20] S ochranou veřejného zdraví úzce souvisí i hygiena. 

 Bezpečnost technických zařízení – technická bezpečnost, 

Bezpečnost technických zařízení je stav technických zařízení, který poskytuje alespoň 

takovou míru jistoty, ţe při dodrţení poţadavků na jejich funkčnost a obsluhu a bez působení 

nepředvídatelných vnějších rušivých vlivů nedojde k poruše zařízení. Tato oblast bezpečnosti 

by se dala také zahrnout pod oblast BOZP. 
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 Fyzická a technická ochrana osob a majetku, 

Tato oblast je specifická, zákonem upravená sluţba, zřizovaná na základě rozhodnutí 

státní správy (ţivnostenského úřadu) fyzickými nebo právnickými osobami (podnikatelskými 

organizačně řídícími subjekty), s vymezeným obsahem činností realizovaných 

bezpečnostními pracovníky, zejména zaměstnanci, určitými formami, metodami a prostředky, 

s daným cílem ochrany ţivotů i zdraví osob a zábrany škod na movitém i nemovitém 

majetku.[5]  

 Ochrana utajovaných skutečností a obchodního tajemství, informační bezpečnost 

Podnikatelé ve svém podniku vyuţívají různé technologické a výrobní postupy, receptury, 

vznikají jim vztahy s dodavateli, budují si klientelu, plánují určité obchodní strategie. Takové 

informace mají většinou určitou hodnotu, jejich vyuţívání přináší podnikateli zisk, a pokud by 

byly někým neoprávněně pouţity, podnikatel by tím mohl být poškozen. Za určitých 

podmínek jsou takové skutečnosti chráněny zákonem. 

 Havarijní připravenost, 

Havarijní připravenost je předpokladem úspěšného krizového řízení mimořádných událostí 

(kalamitních stavů, povodní, systémových poruch apod.). Podstatou krizového řízení je 

schopnost včas a správně reagovat při vzniku krizové situace, kalamity a jiné mimořádné 

události a na nejvyšší moţnou míru eliminovat riziko ohroţení ţivotů, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí. 

 Ochrana životního prostředí a environmentální hospodářství 

Kaţdý subjekt, který je odpovědný za provozovanou činnost, při které vzniká odpad, musí 

v rámci své činnosti a místních moţností řešit problematiku odpadového (environmentálního) 

hospodářství. U obchodních center se v rámci ochrany ţivotního prostředí také počítá 

s různými druhy znečištění spojených s automobilovou dopravou a jinými škodlivinami 

spojenými s provozem centra. V poslední době se diskutuje i o zvýšené produkci CO2 

vznikajícím například v chladících a jiných zařízeních nacházejících se v těchto objektech 

 Další oblasti bezpečnosti 

Zde mohou patřit další odvětví spojené se zajišťováním bezpečnosti v obchodních 

centrech. Mohou to být budoucí oblasti, které se mohou do provozu centra zařadit, nebo 

oblasti, které si vedení stanoví jako důleţité pro jejich podnikatelskou činnost. 
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10 Návrh systému komplexní bezpečnosti obchodního centra 

Komplexní bezpečnost není dosud nikde formulována a nejsou stanovena ţádná pravidla 

pro její zavedení do organizace. Je to otázka dalšího výzkumu a formulovaní pravidel 

především na organizační a právní úrovni. Zatím je nutná spolupráce v jednotlivých oblastech 

a především správný přistup vedení organizací k otázce bezpečnosti. Před zahájením řízení 

komplexní bezpečnosti by měla být jasně definována politika bezpečnosti organizace. 

10.1 Zavedení bezpečnostní politiky – opatření na organizační úrovni 

Základním a prvním krokem při zavádění bezpečnostní politiky by mělo být jmenování 

hlavního manaţera bezpečnosti (dále bezpečnostní manaţer), nejlépe jako stálého pracovníka 

v rámci celého centra. Ten bude mít na starost veškeré otázky tykající se bezpečnosti. Tento 

vrcholový pracovník, dobře seznámený se všemi oblastmi a povinnostmi v rámci bezpečnosti, 

koordinuje a zajišťuje nerušený chod obchodního centra a kontroluje provázanost mezi 

jednotlivými oblastmi. Oblasti na sebe musí navazovat a v ničem se vylučovat. Tento systém 

je znázorněn na Obrázku č. 18. 
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Obrázek 18: Koordinace úkolů v oblastech bezpečnosti bezpečnostním manaţerem 

 

Další úkoly bezpečnostní politiky jsou následující: 

 Přenést povinnosti správy centra v oblastech bezpečnosti na manaţera – i správa centra 

má v rámci bezpečnosti určité povinnosti, je vhodné pověřit těmito úkoly manaţera 

případně s ním v těchto otázkách spolupracovat. 

 Sjednotit veškeré řízení bezpečnosti pod jednoho člověka, tedy manaţera, např. ostraha 

hypermarketu i centra jedna firma (SBS), včetně úklidových prácí a dalších sluţeb 
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 Organizační hierarchie – jasně definovat povinnosti a způsob spolupráce mezi 

manaţerem, vedením, odborníky z oblastí bezpečnosti a ostatními pracovníky (např. 

zaměstnanci ostrahy). 

 Jednotná terminologie 

 Sjednotit legislativní předpisy 

 Technická podpora se nesmí omezovat – vyhodnocovat výstupy zabezpečovacích 

systému v jednom místě, jeden dispečink 

 Celkové spojení oblastí bezpečnosti – hledání neţádoucích vzájemných vlivů a 

následně tyto vlivy eliminovat postupným zaváděním protiopatřením. 

 Sjednotit bezpečnostní dokumentaci jednotlivých oblastí do jednoho řídícího 

dokumentu komplexní bezpečnosti. 

 

Toto jsou základní body, kterými by se měl bezpečnostní manaţer v zavádění komplexní 

bezpečnosti zabývat. Dále si pak musí odpovědět na tyto otázky: 

 

 co má organizace v jednotlivých oblastech bezpečnosti činit a z jakého důvodu,  

 k jakým cílům v zavádění komplexní bezpečnosti by organizace měla dojít,  

 jak bude komplexní bezpečnost řízena a jaká provede opatření pro dosaţení 

stanovených cílů. 
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10.2 Management komplexní bezpečnosti 

Tento management by se měl stát nedílnou součástí managementu podnikání obchodního 

centra a vytvářet tak ideální bezpečné prostředí pro rozvoj a provoz organizace. Na jeho 

vrcholu by měl být výše zmíněný bezpečnostní manaţer, který je součástí vedení. Mezi 

vedením a manaţerem vzájemně probíhá výměna informací a spolupracuje při zavádění 

komplexních bezpečnostních opatřeních. Vytváří pod sebou také skupinu lidí zajišťující 

bezpečnost v jednotlivých oblastech. Součástí tohoto managementu by mělo být také školení 

nájemců, kteří zajišťují bezpečnost ve svých nájemních jednotkách. Důleţitá je také 

spolupráce s ostatními spoluvlastníky komplexu centra, kterými jsou zpravidla hypermarket a 

ve větších centrech multikino. Systém managementu komplexní bezpečnosti je znázorněn na 

Obrázku č. 19. 
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Obrázek 19: Komunikace v rámci bezpečnosti v obchodním centru 

Bezpečnostní manaţer 

Manaţer se stará o všechny oblasti, zná je a rozděluje povinnosti pracovníkům na niţších 

pozicích. Přitom komunikuje s vedením OC, navrhuje jim moţné změny s ohledem na jejich 

zájmy. Pomocí zpětné vazby stanovuje konkrétní bezpečnostní opatření. Nejlépe sám provádí 

školení v jednotlivých oblastech, připadně přímo koordinuje a pověřuje pracovníky, kteří 

budou tyto oblasti zajišťovat. Dále vyhodnocuje bezpečnostní situace, tvoří analýzy efektivity 

nastavených opatření. Na základě těchto poznatků optimalizuje rozsah a strukturu opatření 

komplexních bezpečnostních systémů s cílem jejich maximální efektivity a zároveň sníţení 

nákladů. 
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Vedení OC, nájemci, ostatní 

Vedení jmenuje manaţera a spolupracuje s ním, připadně zadává úkoly a zásady pro jeho 

práci. Především poskytuje finanční zdroje a určuje podmínky pro závadění opatření. Na 

druhou stranu by vedení mělo brát v uváhu návrhy bezpečnostního manaţera a jejich 

důleţitost.  

Nájemci jsou školeni ve všech oblsatech bezpečnosti, které se jich dotýkají a zpětně 

oznamují nedostatky nebo návrhy pro zajištění bezpečnosti v jejich nájemních jednotkách. 

Ostatní spoluvlastníci spolupracují s manaţerem na stejné úrovni jako správa centra 

případně jeho vlastníci. Otázky bezpečnosti řeší pro svůj úsek komplexu obchodnícho centra a 

s bezpečnosstním manaţerem jsou vázáni napřiklad smluvně. 

Pracovní skupina pro bezpečnost 

Jedná se o skupinu lidí vedenou a organizovanou bezpečnostním manaţerem. Kaţdy 

pracovník se stará o svou oblast vymezenou v jeho oboru působnosti, případně vede svou 

podřízenou skupinu zaměstnanců. Zásadní oblast v této části managementu bude tvořit 

ostraha.  Ta představuje základní prvek této pracovní skupiny, zajišťuje aktivně bezpečnost a 

tvoří tak prvotní oblast pro udrţení pořádku v rámci provozní bezpečnsoti. V této oblasti by 

byla taky nejzásadněji provedena aplikace komplexní bezpečnsoti. V centrech se běţně stává 

to, ţe se zde nachází více neţ jedna bezpečnostní agentura (konkrétně hypermarket a 

obchodní pasáţ má svou). Je tak vytvořeno více skupin, které postupují podle vlastních metod 

a spolupráce mezi nimi je pouze formou dohody. Ostraha v celém centru by se tak měla 

sjednotit pod jednoho člověka, tedy bezpečnostního manaţera, a měla by být zastoupena 

jedinou firmou. Můţe se členit na více dílčích skupin ostrahy, spolupráce by však probíhala 

pod záštitou jedné společnosti. 

Další oblasti zajišťuje manaţer sám, nebo komunikuje s dalšími odborníky či 

dodavatelskými firmami. 

Dokument komplexní bezpečnsoti 

Je potřeba sjednotit jednotlivé dokumentace všech oblastí bezpečnosti a stanovit nějaký 

systém, který by v nich pomohl vyhledat podobnosti a naopak protiklady, eliminovat tyto 

negativní jevy a vytvořit tak jednotný předpis, který tyto mezery odstraní. Měl by být 

vyhotoven formou hlavního řídícího dokumentu komplexní bezpečnosti. Ten bude obsahovat 

všechny potřebné předpisy a povinnosti v jednotlivých oblastech, a definuje jejich vzájemné 

vztahy. Na základě tohoto dokumentu bude řízena komplexní bezpečnstot centra a budou v ní 

jasně stanoveny povinnosti a postupy pro všechny dotčené subjekty managementu. Kaţdý 

subjekt je dobře seznámen s tímto dokumentem a zná způsoby jeho vyuţití. 
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10.3 Postup pro zavádění bezpečnostních opatření 

Při zavádění nových nebo při přehodnocování stávajících opatření, je třeba postupovat tak, 

aby se vztahovala ke všem chráněným zájmům, které se v obchodním centru nalézají. Je 

nutné všechna opatření navrhovat tak, aby například jedno opatření nezvýšilo odolnost 

jednoho chráněného zájmu a zároveň nesníţilo odolnost druhého nebo dalších zájmů. Jeden 

z moţných postupů pro zavádění takovýchto opatření je znázorněn na Obrázku č. 20. 

 

Obrázek 20: Postup při zavádění opatření komplexní bezpečnosti 

10.3.1 Chráněné zájmy 

Na začátku je nutné definovat soubor chráněných zájmů, například bezpečnost celého 

centra a následně vyhledat a určit všechny chráněné zájmy, které vytvoří daný soubor. Pro 

jednotlivé zájmy pak vyhledávat rizika, která je mohou ohrozit. Vyhledávání rizik vyhodnotit 

prostřednictvím analýzy rizik. 

10.3.2 Analýza rizik – komplexní 

Analýza rizik slouţí k nalezení moţných hrozeb a rizik, které mohou svým negativním 

působením ohrozit stanovené chráněné zájmy. K této analýze je nutné přistupovat komplexně, 

tedy vyhledávat všechna rizika působící na všechny chráněné zájmy a následně u těchto rizik 
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vyhledávat vzájemné vazby, které mezi nimi mohou existovat. K tomuto účelu je velice 

vhodná maticová metoda. Na té je mimo jiné zaloţen výpočetní program SFERA.  

Způsob provedení takové analýzy s vyuţitím maticové metody je zpracován v kapitole 8: 

Analýza rizik pro obchodní centra. 

10.3.3 Hodnocení rizik 

Následně je nutné vyhodnocená rizika porovnat, zváţit jejich vlivy na jednotlivé chráněné 

zájmy, a určit která rizika mohou ohrozit větší mnoţství chráněných zájmů apod. Dále je také 

potřeba stanovit ta rizika, která ohroţují bezpečnost centra primárně, sekundárně, a která 

rizika vyţadují jen minimální pozornost. 

10.3.4 Legislativa 

V tomto kroku je nutné zhodnotit veškeré právní předpisy, normy a standardy a stanovit 

tzv. legislativní rámec všech povinností daných zákonem ve všech oblastech bezpečnosti. 

10.3.5 Stanovení oblastí bezpečnosti 

Po provedení předchozích bodů následuje určení všech moţných oblastí bezpečnosti, 

kterými se bude obchodní centrum zabývat. 

10.3.6 Zhodnocení zdrojů a určení priorit 

Nyní, kdyţ jsou známy oblasti bezpečnosti, povinnosti z právního hlediska a zvláště 

nejzávaţnější rizika, musíme zhodnotit, jakými zdroji organizace disponuje, a stanovit tzv. 

provozní efektivitu. Sniţování veškerých rizik je totiţ spojeno se zvyšováním nákladů, 

s nedostatkem lidských zdrojů, technických prostředků, apod. Z tohoto důvodu je potřeba 

najít takový kompromis, aby náklady a jiné zdroje, vynaloţené na sníţení rizik (zpravidla 

zavedením protiopatřením) byly ještě přijatelné. Je tedy nutné sniţovat rizika na tzv. 

společensky ekonomickou přijatelnost rizika (provozní efektivitu). Hledání vhodných zdrojů 

pro vytvoření provozní efektivity je znázorněn na Obrázku č. 21. 
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prostředí
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Obrázek 21: Hodnocení zdrojů pro vytvoření provozní efektivity 
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10.3.7 Proces navrhování a zavádění opatření 

V tomto bodě jiţ probíhá samotné zavádění bezpečnostních opatření v oblastech 

bezpečnosti nebo pro jednotlivá bezpečnostní rizika. Všechny návrhy na zavedení opatření je 

nutné mezi sebou cyklicky porovnávat, a hledat podobnosti nebo nepříznivé jevy, kterými se 

mohou navzájem ovlivňovat. U těch opatření, která by měla nepříznivý vliv na jiná opatření, 

je nutné návrh přepracovat a vytvořit nový nebo upravený, který je jiţ v souladu s ostatními. 

Po kontrole a porovnání všech opatření, a shledání jejich shody a návazností, nastává stav 

komplexního zabezpečení obchodního centra, které je dále řízeno bezpečnostním 

managementem. Moţný způsob zavádění opatření, a hledaní shody, je znázorněn 

v rozhodovacím procesu na Obrázku č. 22. Veškeré návrhy opatření lze zpracovat na způsob 

analýzy What if, jejíţ nedílnou součástí jsou návrhy opatření vůči jednotlivým rizikům (viz 

kapitola 8) 

10.3.8 Kontrola, monitoring a zlepšování 

Pro správnou funkčnost, vhodnost a aktuálnost opatření je dobré provádět pravidelné 

kontroly a celkový monitoring komplexního zabezpečení. V praxi se mohou vyskytnout další 

neţádoucí faktory, které při návrhu nejsou tak patrné. Pro tyto kontroly by bylo vhodné 

navrhnout například kontrolní seznam (Check list), který tyto faktory pomůţe odhalit a 

zefektivní zlepšování funkčnosti systému komplexního zabezpečení.  
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Obrázek 22: Rozhodovací proces pro zavádění bezpečnostních opatření 
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11 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo především zhodnotit současný stav zabezpečení 

obchodních center a navrhnout systém komplexní provozní bezpečnosti, který by zefektivnil 

řízení a provoz obchodních center. Před zavedením jakékoli bezpečnosti je nutné nalézt a 

posoudit rizika, která mohou daný systém ohrozit. V této práci jsou tato rizika vyhledávána 

pomocí vhodných analytických metod, a zároveň je uplatněn komplexní přistup k jejich 

identifikaci a hodnocení. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá obecným popisem 

obchodních center. Věnuje se jejich historii a vývoji jak v ČR, tak ve světě. Jsou zde také 

uvedeny definice, druhy center a regionální rozdíly v jejich pojmenování. Další část se věnuje 

mimořádným událostem a rizikům, která s obchodními centry souvisejí. Je zde vypracována 

statistika nejčastějších mimořádných událostí, kterými jsou v tomto případě poţáry a trestná 

činnost. Na statistiku navazuje analýza rizik. Třemi metodami jsou vyhledávána a hodnocena 

rizika, která mohou narušit bezpečnost obchodních center. Jako první je vyuţita metoda 

Diagramu příčin a následků (Ishikawův diagram), kterým byla zmíněná rizika identifikována. 

Druhou metodou je analýza pomocí výpočetního programu SFERA. Tímto programem byla 

rizika hodnocena na základě jejich vzájemných vztahů. Na základě toho byla stanovena 

nejzávaţnější rizika z hlediska vlivu na hodnocený systém, zranitelnosti a pravděpodobnosti. 

Poslední analýzou jsou u vyhodnocených rizik hledány jejich příčiny a důsledky, a následně 

jsou navrţena opatření pro jejich eliminaci. Poslední metoda je provedena analýzou What if. 

V této části je také zahrnut popis základní bezpečnostní terminologie, potřebné pro pochopení 

problematiky týkající se bezpečnosti. Třetí část se zabývá zabezpečením obchodních center. 

Jsou zde popsány současné způsoby zabezpečení a to především z organizační a technické 

stránky. Určitá část je věnována i nebezpečným látkám a materiálům, které se mohou objevit 

v provozu obchodního centra. Nakonec je uvedena základní bezpečnostní a provozní 

dokumentace. Poslední, čtvrtá část jiţ zkoumá samotnou komplexní bezpečnost. Toto pojetí 

bezpečnosti je popsáno a objasněno jakým způsobem by na ni mělo nahlíţet. Následně na to 

je vytvořen návrh systému komplexní bezpečnosti pro obchodní centra.  

Při zpracování diplomové práce jsem vycházel z literatury, statistických ročenek HZS a 

pravidelných ročních přehledů PP ČR, zákonů, z komunikace se správou obchodního centra a 

z vlastních poznatků z průzkumů provozu obchodních center.  

V současné době jsou centra zabezpečena na dostačující úrovni, přesto se mohou 

vyskytnout provozní nedostatky, které mohou mít negativní vliv na bezpečnost obchodních 
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center, případně mohou komplikovat postupy při reakci na vzniklou mimořádnou událost 

nebo krizovou situaci. Jako příklad mohu uvést skutečnost, ţe v obchodních centrech se často 

nachází více neţ jedna firma pro ostrahu. Například ostraha hypermarketu a obchodní pasáţe 

je řešena zcela odděleně a spolupráce probíhá pouze na základě dohody, která se orientuje 

zpravidla jen na způsob provádění evakuace. V některých případech i nájemci v jednotlivých 

nájemních jednotkách mají své pracovníky ostrahy. Další negativní faktory vyplývají ze 

zajišťování jednotlivých oblastí bezpečnosti bez vzájemného srovnání. 

Z těchto důvodů jsem navrhl postup zavádění systému komplexní bezpečnosti, který 

spočívá především v kvalitní a dobře propracované bezpečnostní politice. Tuto politiku 

vytváří tzv. management komplexní bezpečnosti, na jejímţ vrcholu stojí bezpečnostní 

manaţer. Ten by měl být dobře seznámený se všemi oblastmi a povinnostmi v rámci 

bezpečnosti, koordinovat a zajišťovat nerušený chod obchodního centra a kontrolovat 

provázanost mezi jednotlivými oblastmi.  

Součástí návrhu je i postup pro zavádění bezpečnostních opatření. Ten definuje způsob, 

jakým by se mohlo postupovat při srovnávání opatření pro jednotlivé oblasti bezpečnosti. 

Jednou z nejpodstatnějších částí tohoto procesu zavádění opatření je analýza rizik, které je 

věnována samostatná kapitola.  

Z výsledků této analýzy vyplynula, především z hlediska vlivu na bezpečnost obchodního 

centra, jako nejzávaţnější tato rizika: Selhání lidského faktoru, krádeţe, selhání 

bezpečnostních systémů, poţár, selhání technických zařízení a zařízení pro uţivatelský 

komfort a insider. Z hlediska vysoké zranitelnosti se mezi rizika vyţadující větší pozornost 

řadí i výbuch a teroristický útok. Pro tyto rizika jsou navrţena opatření, která jsou uvedena 

v analýze What if v Příloze č. 5. Při zavádění těchto opatření by se mělo postupovat na 

základě zmíněného návrhu. 

Jako přínos pro praxi by tato diplomová práce mohla být návodem pro zlepšení efektivity 

zabezpečení obchodního centra a zavedení komplexní bezpečnosti do jeho provozu. Rovněţ 

by mohla slouţit jako vzor pro vyhodnocení analýzy rizik pro obchodní centrum, coţ je 

nezbytné při zavádění jakýchkoliv bezpečnostních opatření. 
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PŘÍLOHA č. 1: Statistické přehledy 

Příloha 1a: Statistický přehled poţárů v kategorii Obchod (1992 – 2009) 

 

 

 

Rok Počet požárů Škoda v tis. Kč 
Usmrceno 

osob 
Zraněno 

osob 

1992 629 191 546,50 3 32 

1993 384 95 451 4 27 

1994 653 61 450,60 0 23 

1995 366 110 224,10 0 16 

1991-1995 2174 515 758,40 9 141 

1996 384 118 420,40 0 30 

1997 335 93 089,80 1 37 

1998 356 145 242,50 0 24 

1999 316 400 177,70 0 43 

2000 284 63 771,40 0 23 

1996-2000 1675 820 701,80 1 157 

2001 293 305 691,90 1 31 

2002 247 95 115,70 2 17 

2003 279 185 057 2 17 

2004 224 154 370,30 1 20 

2005 240 72597,8 1 11 

2001-2005 1283 812 832,70 7 96 

2006 251 230 543,20 2 16 

2007 192 158 807,90 0 11 

2008 165 329 661,20 0 17 

2009 188 157 851,80 3 15 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 1b: Počet poţárů a škody podle místa vzniku 

 

Rok 

Budovy a haly pro 

výrobu a sluţby 
Budovy a objekty 

pro garáţování 

Budovy pro 

skladování (bez 

zemědělských 

produktů) 

Budovy pro skladování 

(zeměděl. produkty) 

počet škody* počet škody* počet  škody* počet  škody* 

2001 532 529 819,0 143 27 583,0 72 502 125,9 90 75 706,6 

2002 495 2 598 628,8 156 29 285,8 85 57 742,6 77 44 862,3 

2003 457 339 510,1 163 28 973,7 88 308 958,1 89 53 684,0 

2004 424 258 607,1 115 18 370,2 86 278 492,4 86 56 713,1 

2005 445 413 232,1 145 35 791,6 86 76 520,8 75 48 911,2 

2006 467 423 179,3 131 63 473,6 103 133 420,9 111 65 021,2 

2007 392 641 803,7 115 51 510,0 73 96 951,0 79 34 528,0 

2008 357 284 072,8 112 141 230,5 82 134 785,8 77 99 668,0 

2009 289 461 919,9 130 124 050,8 78 135 127,5 78 61 795,4 

* škody jsou uváděny v tis. Kč 
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Příloha 1c:Funkce poţárně bezpečnostních zařízení při poţárech 

Rok Funkce  

Elektrická požární 
signalizace 

Stabilní hasící 
zařízení 

Zařízení pro detekci a 
hašení jisker, zařízení pro 
detekci hořlavých plynů 

a par 
Počet 

požárů 
Škoda v tis. 

Kč 
Počet 

požárů 
Škoda v tis. 

Kč 
Počet 

požárů 
Škoda v tis. 

Kč 

2009 

zařízení instalováno mimo prostor vzniku požáru 21 60 539,0 16 87 183,0 14 710,5 

přístroje v prostoru vzniku požáru nefungovaly nebo nebyly použity 7 428,0 12 1 071,0 0 0,0 

přístroje v prostoru vzniku nesplnily úkol 0 0,0 2 550,0 0 0,0 

přístroje v prostoru vzniku splnily úkol 93 139 978,4 17 7 634,5 7 2 710,0 

2008 

zařízení instalováno mimo prostor vzniku požáru 26 99 426,6 15 45 035,5 12 41 244,5 

přístroje v prostoru vzniku požáru nefungovaly nebo nebyly použity 10 21 093,2 9 192,0 0 0,0 

přístroje v prostoru vzniku nesplnily úkol 0 0,0 2 240,0 1 700,0 

přístroje v prostoru vzniku splnily úkol 97 1 184 144,0 28 6 980,7 9 488,0 

2007 

zařízení instalováno mimo prostor vzniku požáru 18 129 501,0 9 4 761,0 7 441,0 

přístroje v prostoru vzniku požáru nefungovaly nebo nebyly použity 4 19 430,0 5 102 016,0 0 0,0 

přístroje v prostoru vzniku nesplnily úkol 1 1 030,0 2 996,0 0 0,0 

přístroje v prostoru vzniku splnily úkol 69 323 373,5 10 1 495,0 3 415,0 

2006 

zařízení instalováno mimo prostor vzniku požáru 31 183 845,5 34 13 323,7 17 4 335,0 

přístroje v prostoru vzniku požáru nefungovaly nebo nebyly použity 13 1 769,0 13 102 167,6 0 0,0 

přístroje v prostoru vzniku nesplnily úkol 0 0,0 0 0,0 1 786,9 

přístroje v prostoru vzniku splnily úkol 109 120 705,4 19 1 971,0 15 13 245,0 

2005 

zařízení instalováno mimo prostor vzniku požáru 18 25 172,0 9 17,0 11 2 721,0 

přístroje v prostoru vzniku požáru nefungovaly nebo nebyly použity 10 14 930,0 3 96 608,0 0 0,0 

přístroje v prostoru vzniku nesplnily úkol 1 100,0 1 1 200,0 0 0,0 

přístroje v prostoru vzniku splnily úkol 82 118 878,6 15 5 490,3 14 4 933,0 



 

 

 

 

 

Příloha 1d: Statistický přehled vybraných trestných činů v letech 2005 – 2009 

 

 

P
o

řa
d

í*
 

Trestný čin 
2005 2006 2007 2008 2009 

Zjištěno Škody** Zjištěno Škody** Zjištěno Škody** Zjištěno Škody** Zjištěno Škody** 

1. Krádeže věcí z automobilů 51 624 1 285 475 48 474 1 153 085 51 516 1 219 775 49 430 1 294 117 46 613 1 149 119 

2. Krádeže kapesní 17 917 126 617 19 065 131 013 19 153 128 265 18 188 102 945 18 641 99 506 

3. Krádeže aut 21 980 3 422 885 20 175 3 188 779 19 501 2 851 310 18 011 2 512 905 13 954 2 043 712 

4. Poškozování cizí věci 9 908 265 698 10 051 288 937 11 319 336 933 11 351 332 277 11 665 369 197 

5. Krádeže vloupáním do obchodů 4 093 202 646 3 461 211 884 3 404 204 653 3 982 208 761 4 336 204 370 

6. Sprejerství 2 747 32 172 2 717 34 122 3 121 43 140 4 167 57 260 3 469 51 026 

7. Výtržnictví 3 293 4 377 3 073 6 318 2 995 6 183 2 843 8 335 2 532 5 988 

8. Požáry 748 411 728 703 506 669 854 757 259 964 956 939 1 063 545 520 

9. Krádeže motocyklů 1 060 54 639 821 38 763 828 44 744 782 45 734 816 41 395 

10. Šíření poplašné zprávy 345 0 277 0 242 0 273 0 213 0 

11. Ublížení na zdraví z nedbalosti (pracovní úraz) 137 0 148 90 146 0 178 1 197 133 20 

12. Krádeže vloupáním do pokladen a pancéřových skříní 212 62 191 206 45 495 162 55 132 159 57 482 106 21 653 

13. Krádeže mezi zaměstnanci na pracovišti 309 7 644 267 4 758 247 4 781 141 1 974 94 1 673 

14. Výbuchy 14 8 427 10 3 725 17 2 305 14 17 686 17 17 096 

*pořadí podle počtu zjištění za kalendářní rok 2009 
** v tis. Kd 

      



 

 

PŘÍLOHA č. 2: Tabulka výsledků analýzy – SFERA 

 

Katg. Jméno Pořadí Nová(P) Váha pořadí % Vliv Zranitelnost 

I. 

SLF[0] 1 0,0102 0,24 18,10% 23,5 

KRZ[0] 2 0,0101 0,225 17,00% 22,25 

KRZ[1] 3 0,01 0,223 16,80% 22,25 

SBS[0] 4 0,0101 0,207 15,60% 20,45 

POZ[0] 5 0,0101 0,186 12,97% 56,3 

STZ[0] 6 0,0101 0,152 11,50% 15 

INS[1] 7 0,0101 0,146 6,32% 14,5 

UZK[0] 8 0,0101 0,0596 4,50% 5,9 

VYB[0] 9 0,000139 0,00778 3,59% 55,95 

II. 
DOP[0] 10 0,000251 0,00545 0,412% 21,7 

SNO[0] 11 0,000177 0,00469 0,354% 26,5 

ZEL[0] 12 0,000261 0,00371 0,280% 14,2 

I. TRD[1] 13 6,13E-05 0,00316 0,239% 51,6 

II. 

VLP[1] 14 0,000136 0,00305 0,230% 22,4 

VND[1] 15 0,000167 0,00291 0,220% 17,4 

VLP[0] 16 0,000134 0,00264 0,199% 19,7 

UNL[0] 17 0,000193 0,00251 0,190% 13 

PAN[1] 18 0,000117 0,00246 0,186% 21 

SLF[1] 19 0,000125 0,00244 0,184% 19,5 

PAN[0] 20 0,000127 0,00244 0,184% 19,2 

SBS[1] 21 9,74E-05 0,00239 0,181% 24,5 

VND[0] 22 0,000122 0,00212 0,160% 17,4 

STZ[1] 23 0,000106 0,00159 0,120% 15 

ZPR[0] 24 7,41E-05 0,00156 0,12% 21 

0. 

SNO[1] 25 3,70E-05 0,000981 0,074% 26,5 

TRD[0] 26 1,46E-05 0,000753 0,057% 51,6 

DOP[1] 27 3,29E-05 0,000714 0,054% 21,7 

PPD[0] 28 9,32E-05 0,000629 0,048% 6,75 

UZK[1] 29 0,000106 0,000625 0,047% 5,9 

EPI[0] 30 8,59E-05 0,000601 0,045% 15,5 

ZTZ[1] 31 6,86E-05 0,000549 0,042% 8 

INS[0] 32 7,95E-05 0,000509 0,039% 6,4 

ZEL[1] 33 3,56E-05 0,000495 0,037% 13,9 

VYB[1] 34 8,22E-06 0,000475 0,036% 51,6 

VPB[0] 35 2,74E-05 0,000382 0,029% 13,95 

ZTZ[0] 36 4,66E-05 0,000373 0,028% 8 

UNL[1] 37 1,37E-05 0,000264 0,020% 19,3 

SNK[0] 38 1,37E-05 8,22E-05 0,006% 6 

 

 

 



 

 

1 den           1      1,0000E+00           5 let           1 826   5,4765E-04 50.000 let 18 262 000   5,4765E-08

2 dny        2       5,0000E-01                    7 let           2 557   3,9108E-04 70.000 let 25 268 000   3,9108E-08

3 dny        3       3,3300E-01                  10 let           3 650   2,7397E-04               100.000 let 36 625 000   2,7397E-08

4 dny        4       2,5000E-01          20 let           7 305 1,3689E-04               150.000 let 54 788 000   1,8252E-08

5 dní 5       2,0000E-01          30 let         10 957 9,1266E-05               200.000 let 73 050 000   1,3689E-08

6 dní 6      1,6667E-01                  50 let         18 262 5,4765E-05               500.000 let 182 620 000   5,4765E-09

Týden        7      1,4285E-01          70 let         25 268 3,9108E-05               700.000 let 252 680 000   3,9108E-09

10 dní 10     1,0000E-01        100 let         36 625 2,7397E-05 1mil. let 366 250 000   2,7397E-09

14 dní 14     7,1430E-02        150 let         54 788 1,8252E-05 1,5 mil let        547 880 000   1,8252E-09

3 týdny     21     4,7610E-02        200 let         73 050 1,3689E-05 2 mil let 730 500 000   1,3689E-09

4 týdny     28     3,5710E-02        300 let       109 570 9,1266E-06 3 mil let 1 095 700 000   9,1266E-09

2 mes.      61     1,6393E-02        500 let       182 620 5,4765E-06 5 mil let 1 826 200 000   5,4765E-10

¼ roku     91    1,0989E-02        700 let 252 680 3,9108E-06 7 mil let 2 526 800 000   3,9108E-10

5 mes.    152     6,5789E-03     1.000 let 366 250 2,7397E-06 10 mil let 3 662 500 000   2,7397E-10

½ roku   183    5,4645E-03     1.500 let 547 880 1,8252E-06 15 mil let 5 478 800 000   1,8252E-10

7 mes.     212    4,7170E-03     2.000 let 730 500 1,3689E-06 20 mil let 7 305 000 000   1,3689E-10

8 mes.     243    4,1152E-03     3.000 let 1 095 700 9,1266E-06 30 mil let 10 957 000 000   9,1266E-10

9 mes.     273    3,6630E-03     5.000 let 1 826 200 5,4765E-07 50 mil let 18 262 000 000   5,4765E-11

10 mes.   303    3,3003E-03    7.000 let 2 526 800 3,9108E-07 70 mil let   25 268 000 000   3,9108E-11

11 mes.   334    2,9940E-03   10.000 let 3 662 500 2,7397E-07 100 mil let 36 625 000 000   2,7397E-11

Rok         365    2,7397E-03    15.000 let 5 478 800 1,8252E-07 150 mil let   54 788 000 000   1,8252E-11

rok a ½ 548    1,8248E-03    20.000 let 7 305 000 1,3689E-07 200 mil let 73 050 000 000   1,3689E-11

2 roky    730     1,3699E-03    30.000 let     0 957 000 9,1266E-07

 

 

PŘÍLOHA č. 3: Tabulka pro stanovení vstupní pravděpodobnosti – SFERA [6] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA č. 4: Charakteristika některých příčin z Ishikawova diagramu 

Zde je popis některých příčin uvedených v Ishikawově diagramu, u kterých z názvu není 

ihned patrný jejich význam nebo souvislost s obchodními centry. 

 

Přírodní vlivy 

-  

Technické havárie 

Únik plynu, nebezpečné látky – Nebezpečných látek v nákupních centrech nebývá příliš, a 

v zásadě by se zde neměly ani vyskytovat. Přesto se objevuji i zde. Jde například o 

nebezpečné látky pouţívané v chladicích boxech (místnostech), pohonné hmoty a zemní plyn.  

 

Únik ropných produktů – jde zpravidla o únik pohonných látek nebo provozních kapalin 

z motorových vozidel, případně z náhradního zdroje energie, ve kterém se vyskytuje značné  

mnoţství.  

Dopravní nehoda – v obchodním centru (garáţovaném) a v jeho blízkém okolí se vyskytuje 

velké mnoţství motorových vozidel. Kolize nebo jiná nehoda můţe způsobit pro centrum 

znamenat poţár, výbuch nebo únik nebezpečné látky a ohrozit tak bezpečný chod objektu.  

 

Letecká nehoda – je velice málo pravděpodobná, avšak v důsledku stále se zvyšující 

frekventovanosti letecké dopravy, je třeba zváţit i toto ohroţení pro objekt.  

 

Selhání bezpečnostních a technologických systémů 

 Nahromadění zplodin – v souvislosti s poruchou vzduchotechnických zařízení v podzemních 

garáţích obchodních center nebo při větším výskytu motorových vozidel. 

 

Vnější napadení a trestná činnost 

Zneužití nebo narušení technických zařízení – patři sem i zneuţití bezpečnostních zřízení, 

například spuštění poplachu tlačítkovými hlásiči, ale především napadení vzduchotechniky, 

osvětlení, výtahů a jiných zařízení, která se v centru nacházejí. 

 

Šíření poplašné zprávy – nejčastěji falešné oznámení umístění bomby v prostoru centra, které 

vyvolá okamţitou evakuaci návštěvníků. 



 

 

Insider – útočník z řad zaměstnanců. Jedná se zpravidla o trestnou činnost způsobovanou 

vlastními zaměstnanci. Můţe jít o postupné rozkrádání majetku nebo financí, úniky informací 

za účelem jejich zneuţití případně i sabotáţ nebo ţhářství. 

 

Selhání lidského faktoru  

Náhlá změna zdravotního stavu – jde o selhání zdravotního stavu návštěvníků nebo jiných 

osob vyskytujících se v centru. Můţe jít o nevolnost nebo jiné váţnější zdravotní potíţe. 

 

Organizační selhání – jedná se především o selhání organizace práce a souvisí z vedení 

obchodního centra. 

 

Prevence 

Hasicí přístroje – pravidelná kontrola a školení o jejich pouţívání, umístění a počtech. 

 

Poruchy vady na stavebních konstrukcích – postupem času se mohou objevit poruchy na 

stavebních konstrukcích a jiných stavebních výrobcích. Je nutné provádět pravidelnou 

kontrolu a údrţbu. 

 



 

 

PŘÍLOHA č. 5: Analýza metodou What if..? 

 

 Hrozba 

(riziko) 
Příčina Důsledek Opatření 

I.
 K

a
te

g
o

ri
e 

Selhání lidského 

faktoru 

neodbornost, lenost, 

rutinérství, nemoc, nešťastná 

souhra okolností, nefunkčnost 

pomocných zařízení a 

nástrojů, nezodpovědnost, 

nedbalost 

vznik provozní nehody aţ 

havárie, zranění, smrt osob, 

poţár, výbuch, finanční a 

majetkové ztráty, morální 

hodnoty 

informovanost, odbornost, školení 

a vzdělávání zaměstnanců, 

vhodné vybavení pro 

zaměstnance, vhodný výběr osob, 

kvalitní vedení a organizace 

práce, bezpečnostní politika,  

první pomoc – zajištění 

nezávadného prostředí, 

Krádeţe 

touha po obohacení, špatné 

zabezpečení sledovaných 

oblastí, špatná organizace 

práce, 

kriminalita v oblasti, výskyt 

většího počtu osob 

ekonomické, finanční, morální 

ztráty společnosti, 

nespokojenost osob, negativní 

přiklad pro další jedince 

kamerový systém, pravidelné 

obchůzky, informování a 

upozorňování návštěvníků, 

kvalitní projekt zabezpečení, 

prevence – evidence pachatelů 

Selhání 

bezpečnostních 

systémů 

výpadek el. energie, závada 

na elektroinstalaci, poškození, 

opotřebovanost, provozní 

poruchy,narušení funkčnosti 

(sabotáţ), nevhodný projekt, 

pozdní odhalení vzniku poţáru 

(rozvoj poţáru), nárůst trestné 

činnosti, finanční a majetkové 

ztráty, ztráty informací 

zajištění záloţních zdrojů, 

pravidelná revize, kontroly, 

zkoušky, zamezení zásahu 

nepovolanou osobou – 

zabezpečení přístupu k rizikovým 

místům BS, kvalitní návrh 

systému zabezpečení, výběr 

kvalifikovaných dodavatelů, 

Poţár 

samovznícení, závada na 

elektroinstalaci, ţhářství, 

výbuch 

zranění, smrt osob; statické 

narušení objektu; finanční a 

majetkové ztráty, panika 

vhodná poţární signalizace, 

zabezpečení a vhodný návrh 

únikových cest, komplexní 

zajištění PO, projekt stavby, 

prevence, školení 

Selhání 

technických 

zařízení 

výpadek el. energie, závada 

na elektroinstalaci, poškození, 

opotřebovanost, provozní 

poruchy,narušení funkčnosti 

(sabotáţ), nevhodný projekt, 

ohroţení zdraví a ţivotů osob, 

narušení provozu 

pravidelná revize, kontroly, 

zkoušky, servis, zamezení zásahu 

nepovolanou osobou 

Insider 

pomsta, zlepšení pracovních 

podmínek, kolaborace, vlastní 

obohacemí, 

narušení funkčnosti objektu, 

poškození důleţitých předmětů, 

únik informací – obchodního 

tajemství, utajovaných 

skutečnosti,   

sledování podezřelého jednání 

(detektivní činnost), vhodný 

přístup zaměstnavatele, vhodný 

výběr zaměstnanců (trestní 

bezúhonnost), 

Uţivatelský 

komfort 

výpadek el. energie, závada 

na elektroinstalaci, poškození, 

opotřebovanost, provozní 

poruchy,narušení funkčnosti 

(sabotáţ), nevhodný projekt, 

ohroţení zdraví osob, 

nespokojenost návštěvníků, 

panika 

náhradní zdroje, pravidelná 

revize, kontroly, zkoušky, 

zamezení zásahu nepovolanou 

osobou 

Výbuch 
poţár, únik plynu, havárie, 

sabotáţ, terorismus 

destrukce konstrukcí objektu, 

smrt nebo poškození zdraví 

osob, finanční a majetkové 

ztráty, panika 

kontrola osob (sledování 

podezřelého chování), včasná 

detekce poţáru nebo uniku plynu 

Teroristický útok 

dosaţení politického, 

náboţenského či jiného cíle, 

vyvolávání strachu, upoutání 

pozornosti 

destrukce nebo narušení 

objektu, smrt nebo poškození 

zdraví osob, panika 

nelze zavést konkrétní opatření, 

pouze proškolení zaměstnanců – 

sledování podezřelého chování, 

sledovaní teroristických skupin na 

vyšších úrovních policejní 

činnosti - včasná reakce na 

podezření útoku, 



 

 

II
. 

K
a

te
g

o
ri

e 
Dopravní nehoda 

na blízké silnici 

lidský faktor, nepozornost, 

porušení dopravních předpisů 

smrt nebo zranění osob, 

evakuace blízkých objektů 

úprava dopravních předpisu 

(objíţďka pro vozy 

s nebezpečným nákladem) 

Statické narušení 

objektu 

havárie, přírodní pohroma,  

stáři materiálu 
vyřazení budovy z provozu 

pravidelná kontrola konstrukčních 

prvků, projekt stavby, zesílení 

ochrany moţných kritických míst, 

Přerušení 

dodávky 

 el. energie 

závada na elektroinstalaci, 

ţivelná pohroma, mimořádná 

událost 

nefunkčnost bezpečnostních 

systémů 

pravidelná kontrola 

elektroinstalace, hlášení poruch 

Únik plynu nebo 

jiné neb. látky 

opotřebovanost, špatná 

úroveň servisu, havárie, 

nedbalost, teroristický útok 

otrava, smrt nebo poškození 

zdraví osob, výbuch 

pravidelná kontrola rozvodu 

potrubí, detekce, servis 

Vandalismus 
jednaní osob bez 

zdůvodněných příčin 

finanční ztráty, ztráty na 

majetku 

kamerový systém, pravidelné 

obchůzky, zajištění rizikových 

míst 

Rabování 
mimořádná událost, přírodní 

katastrofa 

finanční a majetkové ztráty, 

poškození majetku 

zajištění objektu proti vniknutí, 

kontrola pohybu osob v objektu 

při vzniku MU 

Vloupání do 

objektu 
záměr pachatele finanční nebo informační ztráty 

zabezpečení objektu proti 

vniknutí osob, vnitřní zabezpečení 

objektu, zajištění fyzické ostrahy, 

 


