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 Tato bakalářská práce se zabývá technickou ochranou fiktivního hypermarketu. 

V úvodní části je práce zaměřena na právní předpisy v oblasti ochrany objektu a na základní 

druhy fyzické ochrany k zabezpečení objektu. V další části následuje popis hypermarketu a 

jeho bezpečnostní situace. Závěrečná část je věnována analýze bezpečnostních rizik a 

moţnému návrhu změn k zlepšení zabezpečení objektu. 
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1. Úvod 

 Hypermarkety a celkově všechny obchodní domy spadají do velmi rizikových míst, 

kde se nacházejí pod jednou střechou velké počty lidí. Proto je důleţité, se na takové to 

objekty zaměřit a zajistit jim důkladnou bezpečnost. Nejenom bezpečnost samotných objektů, 

ale hlavně  bezpečnost pro návštěvníky. Obecně můţeme říct, ţe celý bezpečnostní systém je 

účinný tak, jak je účinný jeho nejslabší článek.  

 Bezpečnostní systémy u velkých objektů jsou většinou předem osvědčené, proto 

fungují spolehlivě. Nejslabším článkem těchto systému jsou však různá reţimová opatření, 

klíčové reţimy, nedostatečné proškolování personálu a postupy při mimořádných událostech. 

 Téma mé bakalářské práce jsem si vybral z důvodu rozšíření znalostí v technickém 

zabezpečení objektů. Jde o širokou škálu bezpečnostních prvků, které se v dnešní době 

pouţívají. Hypermarket se pro mě stal zajímavým objektem z důvodů vykonávané povinné 

praxe. Na několik měsíců jsem se stal součástí soukromé bezpečnostní sluţby a mohl zevnitř 

poznat fungování celého systému. Při bliţším seznámení s tímto objektem jsem zjistil, ţe 

všechny prvky bezpečnosti musí tvořit dokonalou kontinuitu, bez které by se takto velký 

objekt neměl šanci ubránit případnému pachateli.  

 Má bakalářská práce je zaměřena na ochranu fiktivního hypermarketu a úkolem je 

zjistit a analyzovat všechny rizika spojená s ochranou tohoto objektu. Na základě nabytých 

teoretických znalostí a praktických zkušeností získaných v této oblasti, bude cílem vyhodnotit 

všechna rizika a navrhnout inovativní řešení. Ta by měla vést ke zvýšení bezpečnosti osob a 

majetku v hypermarketu a dále minimalizovat rizika spojené s touto problematikou. 

 První kapitola bude věnována právní úpravě ochraně objektů, následovat bude 

kapitola zabývající se bezpečnostní teorií, kde budou podrobně rozebrány jednotlivé druhy 

fyzické ochrany. V další kapitole bude obecně popsán hypermarket a jeho bezpečnostní 

opatření. Jako poslední budou provedeny analýzy a na základě jejích výsledků budou 

provedena nápravná opatření. 
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2. Právní úprava ochrany objektů 

Jedná se o souhrn právních předpisů a technických norem, které souvisí se 

zabezpečením a ochranou objektů. 

2.1. Právní předpisy  

 Základní právní předpisy zabývající se ochranou objektu jsou především tyto:  

Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, Trestní zákon, Trestní řád a také 

s ochranou objektu souvisí i poţární ochrana. 

 

Ústava České republiky 

 Ústava České republiky je ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Byla schválena 16. prosince 

1992 a účinnosti nabyla 1. ledna 1993. Je to nejvýše postavený zákon v České republice (dále 

jen ČR). Jedná se o soubor právních norem, které deklarují základní práva občanů a definují 

demokratické principy ČR jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického 

státu. Spolu s Listinou základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České 

republiky. 

 

V Ústavě České republiky je obsaţena Preambule, 8 hlav a 113 článků těchto hlav: 

 

I. Základní ustanovení  

II. Moc zákonodárná 

III. Moc výkonná 

IV. Moc soudní 

V. Nejvyšší kontrolní úřad 

VI. Česká národní banka 

VII. Územní samospráva 

VIII. Přechodná závěrečná ustanovení [25] 
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Listina základních práv a svobod 

 Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy ČR. Veřejnosti je známa jako 

ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. Lidská práva a svobody jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou. V listině je 

zakotven princip, ţe omezení základních práv a svobod je moţné pouze na základě zákona. 

Při ochraně osob, objektu nebo majetku můţe dojít k omezení základních práv a svobod 

občanů, a proto tato omezení musí být podloţena v zákoně. 

 

V listině základních práv a svobod je obsaţena Preambule,  6 hlav a 44 článků těchto hlav. 

 

I. Obecná ustanovení 

II. Lidská práva a základní svobody 

III. Práva národnostních a etnických menšin  

IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva 

V. Právo na soudní a jinou ochranu  

 

 

Výběr několika citací z Listiny základních práv a svobod související s ochranou osob, 

objektů a majetku. 

 

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

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. “ 

Článek 6: ,, Kaţdý má právo na ţivot. Lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením. “ 

Článek 7: ,, Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena můţe být jen v 

případech stanovených zákonem. “ 

Článek 8: ,, Osobní svoboda je zaručena. “ 

Článek 11: ,, Kaţdý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. “ 

Článek 12: ,, Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo 

v něm bydlí.  “ 

Článek 14: ,, Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. “ [26] 
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Trestní zákon 

 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti  

1. l. 2010. Účelem tohoto zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení ČR, práva a 

oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Vymezuje nám, která společensky závaţná 

jednání jsou trestnými činy, jaké máme podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné 

sankce můţeme za jejich spáchání uloţit. Mimo trestné činy nám trestní zákoník definuje i 

okolnosti vylučující protiprávnost činů. Výčet těch nejdůleţitějších uvedu níţe, jsou 

především uţitečné pro pracovníky bezpečnostních sluţeb. 

 

 (§28) Krajní nouze: ,, Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, 

jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 

způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který 

hrozil. “ 

 

 (§ 29) Nutná obrana: ,, Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. “ 

 

 (§ 30) Svolení poškozeného: ,, Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou 

činem dotčeny. Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby 

páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, váţně a srozumitelně; je-li takové 

svolení dáno aţ po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně 

předpokládat, ţe by tento souhlas byl udělen vzhledem k okolnostem případu a svým 

poměrům. S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu 

v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení 

povaţovat souhlas k ublíţení na zdraví nebo usmrcení. “ 

 

 (§ 31) Přípustné riziko: ,, Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem 

poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování, vykonává v rámci svého 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 
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ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky 

prospěšného výsledku dosáhnout jinak. O přípustné riziko se však nejedná, jestliţe 

taková činnost ohrozí ţivot nebo zdraví člověka. “ 

 

 (§ 32) Oprávněné použití zbraně - ,, Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně v 

mezích stanovených jiným právním předpisem. “ [27] 

 

 

Trestní řád 

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

pozdějších předpisů.  

 

 § 76 odst. 2 Zadrţení osoby podezřelé: „Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena 

při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke 

zjištění její totoţnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto 

osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat 

nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit.“ [28] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

znění pozdějších předpisů je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních 

údajů. Smyslem tohoto zákona je zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným 

zásahem do jeho soukromého a osobního ţivota, dále neoprávněným shromaţďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneuţíváním osobních údajů. Zákon nám taky stanovuje kdo je 

oprávněn shromaţďovat a uchovávat osobní údaje, aby nemohly být zneuţívány. Patří sem i 

monitorování kamerovými systémy se záznamem, které mohou být uchovávány jen po 

nezbytně nutnou dobu a přísně podléhají tomuto zákonu. Tyto objekty musí být řádně 

označené, ţe jsou monitorovány. [29]  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_p%C5%99edpis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_(pr%C3%A1vo)
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Zákon o požární ochraně  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů má za účel  

vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a pro 

poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Stanovuje 

povinnosti ministerstvům a jiných správním úřadům, právnickým a fyzickým osobám, v 

postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku poţární ochrany, jakoţ i 

postavení a povinností jednotek poţární ochrany. [30] 

 

2.2. Technické normy 

 Výběr technických norem, které se zabývají zabezpečením objektů a řeší rozdělení a 

poţadavky na prostředky zabezpečovacích systémů.  

 

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

systémy uvnitř a vně budov. Část 1: Systémové požadavky. 

Tato evropská norma specifikuje poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen 

PZTS). Uvádí a popisuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí. Taky popisuje 

kompletování PZTS. Všechny poţadavky této normy na  PZTS se týkají základních 

minimálních poţadavků. Tudíţ projektanti objektu musí vzít v potaz povahu objektů, hodnotu 

majetku uvnitř objektů, typ objektu a míru rizika vniknutí narušitele do objektu. [14] 

 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV  sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. 

Tato norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených 

televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory, řídicí a další pomocná zařízení 

potřebná při uţívání v bezpečnostních aplikacích. [15] 

 

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

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky. 

Norma týkající se všeobecných poţadavků na funkčnost systému kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích a taky všeobecné poţadavky na jednotlivé komponenty z 

hlediska prostředí. [16] 
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ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. Část 1: Systémové 

požadavky. 

Tato evropská norma popisuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné řídící a 

organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údrţbu systému přivolání pomoci 

včetně technického vybavení a organizování pomoci. [17] 

 

ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. Část 2: Aktivační 

zařízení. [18] 

 

ČSN EN 50136 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Norma specifikuje všeobecné poţadavky na signalizaci mezi poplachovým systémem a 

centrem přijímací poplach. Taky nám stanovuje hlavní poţadavky na provedení, spolehlivost 

a typické bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. [19] 

 

ČSN EN 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí.  

Tato předběţná evropská norma stanovuje  poţadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u 

dveří, oken a uzávěrů. Vztahuje se na tyto způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, 

otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé). Norma má 5 bezpečnostních tříd, do 

kterých se objekty rozděluji podle koeficientu průlomové odolnosti. [20] 

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání. 

Norma stanovuje podstatné poţadavky a způsoby zkoušení vnějších (vchodových) dveří a 

dveří vnitřních uzavírající plochy chráněné proti vloupání. [21] 

 

ČSN EN 1143-1 + A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušené odolností proti vloupání. Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a 

komorové trezory.  

Tato evropská norma určuje základní zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, 

vestavěných trezorů, trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle 

kvality jejich odolnosti proti vloupání. [22] 
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ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. 

Norma stanovuje určité poţadavky poţární bezpečnosti na shromaţďovací prostory, 

Hlavně se zabývá bezpečnou evakuací osob z vysoce zalidněných prostor a řeší navrhování 

bezpečených únikových cest a východů. [23]  

 

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady. 

Tato norma vytyčuje určité poţadavky na poţární bezpečnost objektu, který splňuje 

podmínky skladovacích prostor. [24] 

 

 

3.  Základní druhy fyzické ochrany k zabezpečení objektu 

Pro zabezpečení celého objektu je nutná komplexní ochrana, která se skládá ze čtyř 

základních druhů. Jednotlivé druhy by samostatně v zabezpečovací systému proti pachateli  

neměly šanci. V bezpečnostní praxi platí, ţe celý systém je bezpečný natolik, jako je jeho 

nejslabší místo.  

 

 Klasická ochrana, 

 Režimová ochrana, 

 Fyzická ochrana, 

 Technická ochrana. 

 

3.1. Klasická ochrana 

 Představuje vývojově nejstarší typ ochrany a základ kaţdého zabezpečovacího 

systému. Zajišťuje danému objektu taková mechanická zařízení, která by jej mohla spolehlivě 

ochránit. Především jde o vytvoření různých zábran, které znemoţňují odcizení nebo zničení 

předmětů, výrobků a zařízení nebo vytvářejí překáţky, které by měly pachateli ztíţit jeho 

dosaţení cíle a taky ho zdrţet po potřebnou dobu. Klasickou ochranu jde v širším pojetí 

chápat především jako zdi, střechy, podlahy, dveře a okna objektu. V uţším pojetí se jedná o 

mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), které tvoří bezpečnostní uzamykací systémy, 

mříţe, bezpečnostní tvrzená a vrstvená skla, bezpečnostní fólie, trezory apod.  
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MZS nám poskytují svou ochranu především svou mechanickou pevností. Proto lze 

předpokládat, ţe mohou být překonatelné a tudíţ jsou hodnoceny pouze z hlediska doby, po 

kterou jsou schopny odolávat napadení. [7] 

 

Tato doba lze vyjádřit vzorcem:  

∆t = t2 – t1 

kde:  

∆t -  doba nezbytná k překonání překáţky 

 t2 -  počáteční doba útoku na překáţku 

 t1 -  doba ukončení překonání překáţky  

 

 Z důvodu, ţe tento způsob ochrany je po nějaké době překonatelný, je podstatné, aby 

měla návaznost na zbylé druhy ochrany. Proto se stanovuje minimální čas nezbytný pro 

překonání (rozuměno jako minimální doba průlomové odolnosti) a ten je popsán v klasifikaci 

bezpečnostních tříd (viz. tabulka č. 1). Tento čas je nutno  2 – 3 násobně navýšit ( je pouze 

zkušební). Čas potřebný pro překonání překáţky by měl být přijatelně dlouhý, aby se mezi 

touto dobou mohla dostavit hlídka pultu centralizované ochrany (dále jen PCO). [6] 

 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

Nářadí 

Předpokládaný způsob napadení Odporový 

čas (min) 

1 
nepouţívá 

se 

Příleţitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře nebo 

okenice uţitím fyzického násilí např. kopáním, 

naráţením ramenem, zdviháním, vytrháváním. 
Neměřen 

2 A 
Příleţitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, dveře 

nebo okenice uţitím jednoduchých nástrojů, např. 

šroubováku, kleští, klínů. 
3 

3 B 
Zloděj zkouší zajistit přístup pouţitím dalšího 

šroubováku a páčidla. 
5 

4 C 
Zkušený zloděj dále pouţívá pily, kladiva, sekery, 

sekáče a přenosové akumulátorové vrtačky. 
10 

5 D 
Zkušený zloděj dále pouţívá elektrické nářadí, např. 

vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku o průměru 

kotouče maximálně 125 mm. 
15 

6 E 
Zkušený zloděj dále pouţívá výkonné elektrické 

nářadí např. vrtačku, přímočarou pilu a úhlovou 

brusku o průměru kotouče max. 230 mm. 
20 

tabulka č. 1  Bezpečnostní třídy otvorových výplní [21] 

 

 

 



10 

 

Klasickou ochranu rozdělujeme do tří oblastí:  

 

 Obvodová ochrana, 

 Plášťová ochrana, 

 Předmětová ochrana. 

 

Obvodová ochrana 

 Slouţí především jako ochrana kolem chráněného objektu, čemuţ můţeme rozumět 

jako hranice kolem pozemku nebo katastrální hranice. Účelem je zabránit případnému 

pachateli vniknout na dané území. Většinou se jedná o mechanické zábrany jako např. ploty, 

zdi, brány, vrata atd. (viz obrázek č.1). Do základních skupin můţeme zařadit:  

 

 Klasické, bezpečnostní a vysoce bezpečnostní oplocení, 

 Vrcholové zábrany, 

 Podhrabové desky, 

 Vstupy, vjezdy a další vstupní jednotky. [6] 

 

Obrázek č. 1  Bezpečnostní plot s ostnatým a ţiletkovým drátem, podhrabová deska a turniket [10] 
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Plášťová ochrana  

 Zajišťuje zabránění vstupu nepovolaných osob do chráněného objektu. Jejich úkolem 

je ztíţit nebo totálně znemoţnit vniknutí do prostoru, případně pachatele odradit od tohoto 

úmyslu. Plášť objektu tvoří:  

 

1. Stavební prvky budov 

 

 Stěny, 

 Podlahy, 

 Stropy, 

 Střechy. 

 

2. MZS k ochraně otvorových výplní 

 

 Okna a dveře, 

 Mříţe, rolety a ţaluzie, 

 Bezpečnostní skla a fólie. 

 

Předmětová ochrana 

 

 Tyto prostředky slouţí v první řadě jako úschovná místa pro cenné věci před 

nepovolanými osobami (viz. obrázek č.2). Proto musí být na nejvyšším stupni zabezpečení. 

Jsou  zde zastoupeny přenosné i nepřenosné trezory. Rozdělení: 

 

 Komorové trezory, bezpečnostní schránky, 

 Skříňové trezory, Ohnivzdorné skříně, Účelové trezory a ocelové skříně, 

 Příruční pokladničky. 

 



12 

 

 

Obrázek č. 2  Ohnivzdorný trezor na hotovost a ochranu dat [11] 

 

3.2. Režimová ochrana 

 

Je tvořena souborem organizačních a administrativních opatření a postupů, které 

směřují k zajištění podmínek pro bezproblémový chod celého zabezpečovacího systému. 

Reţimová ochrana řeší a zajišťuje řádnou funkci ostatních druhů ochrany a zároveň zmenšuje 

pravděpodobnost napadení chráněných zájmů. Stěţejním prvkem celé reţimové ochrany je 

prosazování a zavádění přijatých bezpečnostních směrnic tzv. reţimových opatření do 

kaţdodenního ţivota objektu, včetně jejich aktualizace. Pro komplexní zabezpečení objektu je 

reţimová ochrana sjednocujícím a řídícím prvkem. Reţimová opatření rozdělujeme na: 

 

 Vnější, 

 Vnitřní. 

 

Vnější režimová opatření 

 

Týkají se hlavně podmínek pro vstup a výstup u chráněného objektu. Jsou to prostory, 

kterými se osoby a vozidla dostávají a opouštějí objekt. Především to jsou osobní a nákladové 

brány, prostupy pro lanovou dráhu. V neposlední řadě nesmí být zapomenuto na propusti 

potoků a říček, kanalizaci, ventilační  a propustní šachty apod. 
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Reţimová opatření přesně definují kde, kdy, jak a s čím můţeme do objektu vstupovat nebo 

naopak objekt opouštět. Jsou stanoveny  taky konkrétní kontrolní opatření, které jsou zajištěné 

fyzickou ostrahou. 

Vnitřní režimová opatření   

 

Týkají se hlavně dodrţování  bezpečnostních směrnic daného objektu: 

 

 Omezení pohybu osob a vozidel v objektu pouze na některé oblasti nebo okruhy. 

Spojuje se s tím zpravidla omezení vstupu do specifických míst jen pro konkrétní 

pracovníky. Tyto omezení bývají stanoveny na základě čipových karet, průkazu, 

povolení atd. Prostory se zvláštní důleţitostí bývají ohrazeny a vstup je kontrolován 

pracovníky fyzické ostrahy. 

 Zvláštní reţim, který je dodrţován na vnitřní straně vnějšího ohrazení. Spočívá 

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

ohrazení, zajištění osvětlení, vytvoření případného druhého vnitřního oplocení atd. 

 Reţim pohybu materiálu, který vytváří podmínky pro zamezení krádeţi  

 Skladový reţim, který určuje způsob příjmů materiálu a jeho výdej. [7]   

 

Základní dokumenty režimové ochrany: 

 

 Statut organizace – popisuje účel a cíl činnosti organizace a významnost jejího 

postavení. 

 Organizační řád – konkretizuje strukturu podniku a vazby jednotlivých částí tak i 

vlastní provozní činnost.  

 Pracovní řád – popisuje podrobně funkční náplně jednotlivých kategorií pracovníků a 

práva a povinností, které mají. Je zde důkladně zpracována komplexní ochrana včetně 

ochrany dat a informací. 

 Spisový řád – stanovuje zásady oběhu dokumentů, posuzování, schvalování včetně 

předávání dokumentů, kopírování, ukládání atd. Souvisí s tím i nakládání 

s administrativními pomůckami jako např. razítky, magnetická média, barvící pásky 

atd. 

 Skartační řád – stanovuje skartační lhůty, způsoby likvidace vyřazených spisů atd. 
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 Pravidla uţívání technických prostředků – jde o stanovení pravidel pro uţívání 

telefonů, faxu (soukromé hovory, za jakých podmínek je povolit a na jakých místech). 

[1] 

3.3. Fyzická ostraha 

 Jedná se o ochranu vykonávanou ţivou silou coţ jsou např. hlídači, stráţní, vrátní 

nebo policisté. Jde o způsobilé osoby pověřené ostrahou, kde jejich hlavním cílem je, 

zabezpečení ochrany osob a majetku, bezpečnost střeţených objektů a veřejný pořádek. 

Pracovníci fyzické ostrahy zabraňují stanovenými předpisy především krádeţi, poškozování 

cizí věci, zničení majetku a neoprávněnému vstupu nebo vjezdu nepovolaných osob a 

dopravních prostředků do střeţeného objektu. 

Tento způsob ochrany je v porovnání s ostatními druhy nejnákladnější. Počáteční náklady 

jsou sice nízké (základní výcvik, vystroj a výzbroj), ale reţijní náklady (platy) jsou poměrně 

vysoké. Z toho důvodu je třeba ji promyšleně kombinovat s ostatními prvky ochrany a 

dosáhnout co nejefektivnější bezpečnosti ochrany objektu. [7] 

 

Obsah činnosti fyzické ostrahy: 

 Ochrana a ostraha movitého či nemovitého majetku na veřejně přístupných místech, 

 Ochrana a ostraha movitého či nemovitého majetku na veřejně nepřístupných místech, 

 Ochrana a ostraha majetku na místech stanovených pro styk se zákazníkem, 

 Ochrana a ostraha přepravy finančních hotovostí a ostatních cenností, 

 Ochrana a ostraha přepravy jiného movitého majetku, 

 Ochrana a ostraha osob, 

 Zajištění pořadatelské sluţby na místech veřejného shromáţdění, 

 Zajištění výjezdových a zásahových skupin při pultech centralizované ochrany. 

 

Hlavní úkoly fyzické ostrahy: 

 Kontrolní propustková činnost – slouţí k zabránění neoprávněnému vstupu osob a 

neoprávněnému vjezdu vozidel do hlídaného objektu. Kontrolují osoby a dopravní 

prostředky, které vchází (vjíţdí) a vychází (vyjíţdí) ze střeţeného objektu, aby 

zamezili vnášení nebezpečných předmětu a zabránili neoprávněnému vynášení 

majetku.  
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 Kontrolní činnost – slouţí k zabránění rozkrádání, poškozování a zneuţití majetku. 

Taky má funkci spojenou s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci a protipoţární 

ochranou. 

 Střeţení objektů a přilehlých prostor stráţní sluţbou – jde o pevná, pohyblivá nebo 

pochůzková stanoviště 

 Realizace bezpečnostních opatření v objektu a přilehlých prostor – jde o doplňková 

opatření, které se provádějí aţ po dohodě s majitelem nebo vedením podniku. 

 Realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu o narušení 

bezpečnosti objektu – jde o reţim zajištění při vzniku mimořádné události ve 

střeţeném prostoru nebo jejich blízkém okolí, především se jedná o poţáry, výbuchy a 

ţivelné pohromy. Taky to mohou být narušení objektu pachatelem, který je střeţen 

PZTS. 

 Vyrozumění míst poskytující pomoc – jde o sloţky havarijních sluţeb, hasičských 

útvarů, záchranné sluţby, policie, majitelů atd. 

 Zajištění dalších oprávněných zájmů zákazníka. [1] 

 

Formy fyzické ostrahy: 

a) Stráţní sluţba – jejím úkolem je sledování objektu včetně přilehlých komunikací a 

parkovišť a taky zabránění nedovolené činnosti páchaných na těchto objektech. Je 

vykonávána z pevných nebo pochůzkových stráţnic. 

b) Bezpečnostní dohled – monitoruje se pohyb a činnost osob,  dodrţování stanoveného 

interního reţimu, zabezpečení objektu aj. Je prováděn buď přímo nebo pomocí 

kamerového systému celoplošně nebo jen nad určitými prostory a osobami. 

c) Bezpečnostní ochranný doprovod – provádí se pěšky, ve vozidle nebo kombinací 

těchto dvou způsobů. Jedná se např. o ochranný doprovod osob, ochranný doprovod 

peněţních hotovostí a jiných cenností. 

d) Bezpečnostní průzkum – jeho úkolem je seznámení se s terénem, ve kterém mají být 

prováděny dané činnosti. Jedná se o okamţité zjišťování bezpečnostní situace osob a 

majetku v daném prostoru a čase. 

e) Kontrolní propustková sluţba – úkolem je zabezpečit reţim vstupu a vjezdu do 

střeţeného objektu a jeho opouštění. Zabraňuje vstupu bez oprávnění a zamezují 

neoprávněnému vnášení a vynášení předmětů. 
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f) Bezpečnostní výjezd – zásah – jde o reakci na poplach PZTS, kde na místo narušení 

vyjíţdí výjezdová skupina. [1] 

 

Výzbroj a výstroj pracovníků fyzické ostrahy: 

 Ozbrojená ostraha – Pracovníci bývají většinou vyzbrojeni prostředky osobní 

ochrany (tonfy, obušky, distanční tyče, slzotvorné prostředky atd. viz. obrázek č.3), popřípadě 

mohou být ozbrojení i střelnou zbraní, ale ta by měla být pouţita jen na místech nezbytně 

nutných.  

Neozbrojená ostraha – Především na místech, kde ostraha nepřichází do kontaktu 

s nebezpečnými faktory (kamerová a dispečerská stanoviště). 

 

Obrázek č. 3  Prostředky osobní ochrany (tonfa, pepřový sprej se značkovací barvou) [8] 

 

Vystupování na veřejnosti:  

Veřejná (označená) ostraha – Většina pracovníků fyzické ostrahy vykonává svou 

funkci ve stejnokroji,  na kterém musí být identifikační znaky (název agentury) a 

identifikovatelný musí být i samotný pracovník (visačka se jménem pracovníka, názvem 

agentury a její adresou). 

Skrytá ostraha – Takto vykonávaná fyzická ostraha se vyuţívá převáţně 

v obchodních domech a hypermarketech, kde slouţí k odhalování pachatelů konající trestnou 

činnost. Při zákroku (zásahu) se i tento pracovník fyzické ostrahy musí prokázat svou 

identifikační kartou (visačka se jménem pracovníka, názvem agentury a její adresou). 
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3.4. Technická ochrana 

 

Technická ochrana není sama o sobě ochranou v tom pravém slova smyslu, ale 

na pachatele má především odstrašující účinek. Je to hlavně podpora ochrany klasické a 

zefektivňuje ostrahu fyzickou. Hlavní funkcí této ochrany je rychlá reakce na změny, které 

jsou vyvolány pachatelem. Na základě těchto změn, signalizovaných i na velké vzdálenosti, 

jsou informovány zásahové jednotky, které jsou schopny v další činnosti pachateli zabránit a 

dopadnout ho ještě před tím neţ se dopustí protispolečenského jednání. Obecně lze říci, ţe jde 

o detekční systém, který obstarává a odevzdává informace o stavu ve střeţeném prostoru. 

Stavem ve střeţeném prostoru rozumíme soubor fyzikálních i jiných veličin, které jsou 

vyhodnocovány z hlediska nebezpečí pomocí technických prostředků. [7] 

 

Technickou ochranu objektu lze začlenit z pohledu zabezpečovacího systému do čtyř 

základních skupin podle hledisek: 

 

1. Prostorového zaměření, 

2. Způsobu předání poplachového signálu, 

3. Skupiny rizikovosti střeţeného objektu, 

4. Úrovně zabezpečení střeţeného objektu. 

 

I. Technická ochrana z hlediska prostorového zaměření: 

a) Obvodová ochrana – Signalizuje narušení obvodu střeţeného objektu. Obvodem 

objektu je jeho katastrální hranice vymezena přírodními nebo vybudovanými umělými 

zábranami (vodní toky, ploty, zdi). Úkolem je pachatele odradit nebo zpomalit jeho 

postup a předat informaci o narušení bezpečnosti k vykonání dalších opatření. 

b) Plášťová ochrana – Signalizuje narušení pláště střeţeného objektu. Detektory 

především kontrolují stavební otvory objektu (okna, dveře, různé šachtice). Zabýváme 

se vţdy jednotlivým stavebním objektem, ať uţ to je budova nebo určité místnosti a 

prostory ve velkém objektu. 

c) Prostorová ochrana – Signalizuje jevy související s narušením střeţeného prostoru. 

Pachateli se podařilo dostat do vnitřních prostorů objektu, ale čidla detekuji pohyb aţ 

v prostoru těsně obklopujícím chráněné předměty a hodnoty. 
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d) Předmětová ochrana – Signalizuje napadení konkrétního předmětu nebo 

neoprávněnou manipulaci. Detektory vyhodnocují manipulaci s předmětem nebo 

přiblíţení se k předmětu na blízkou vzdálenost. Typickým příkladem je ochrana 

trezorů nebo sbírkových předmětů.  

e) Klíčová ochrana – Signalizuje napadení klíčových míst objektu. To jsou místa, kde je 

předpokládaný pohyb pachatele ve střeţeném objektu (chodby, schodiště apod.) 

 

Kombinací všech těchto typů ochrany se vytváří vícestupňová ochrana.  

 

II. Hledisko způsobu předání poplachového signálu (viz. obrázek č.4) 

a) PZTS s lokální signalizací – Akustická a optická signalizace je spuštěna v případě, 

kdy PZTS vyhodnotí stav jako poplach ve střeţeném prostoru nebo v jeho 

bezprostřední blízkosti. Při potírání trestné činnosti plní PZTS preventivní a 

informační funkci. 

b) PZTS s autonomní signalizací – Poplachová signalizace je vyvedena u stále sluţby, 

která je součástí objektu. Ta signál vyhodnotí a provádí zákrok, eventuelně přivolává 

pomoc. Autonomní signalizace je řešena akustickým a optickým signálem. 

c) PZTS s dálkovou signalizací -  Poplachová signalizace je vyvedena u stále sluţby, 

která má s uţivatelem objektu uzavřenou smlouvu na vyhodnocení signálu a provedení 

zákroku. Jsou především vyuţívány k ochraně objektů bez stálé fyzické ostrahy. Tyto 

dálkové signalizace jsou převáţně napojeny na PCO.  

 

 

Obrázek č. 4 Schéma způsobu přenosu poplachového signálu [7] 
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III. Hledisko skupiny rizikovosti střeženého objektu 

Z pohledu stupně rizika není moţné pro všechny objekty pouţít stejné zabezpečovací 

zařízení. Základní zařízení PZTS se pouţívají pro tzv. nízká rizika, pro střední rizika se 

pouţívají sloţitější PZTS a profesionální jsou pro rizika vysoká. 

 

Rozdělení ústředen PZTS do čtyř skupin podle rozsahu moţného rizika: 

 

 Kategorie 1 – nejvyšší rizika např. (atomové elektrárny, sklady výbušnin, státní 

pokladny, vybrané státní instituce apod.), 

 Kategorie 2 – vysoké rizika např. (velká klenotnictví, prodejny zbraní, peněţní 

ústavy, muzea, galerie apod.), 

 Kategorie 3 – průměrné rizika např. (obchodní domy, sklady, provozovny apod.) 

 Kategorie 4 – nízká rizika např. (malé obchody, domy, garáţe apod.). 

 

 

IV. Hledisko úrovně zabezpečení střeženého objektu 

 Míra rizika je převáţně určena podle odhadované znalosti pachatele a jeho 

technického vybavení. Jednotlivé zabezpečovací systémy a jejich komponenty musí být 

roztříděné pro pouţití v jistém prostředí a musí být zahrnuty do určitého stupně zabezpečení. 

 

a) Nízké riziko – stupeň zabezpečení 1  

Odhaduje se, ţe pachatelé mají mizivou znalost PZTS a k dispozici mají omezený 

sortiment snadno dostupného nářadí. 

b) Nízké až střední riziko – stupeň zabezpečení 2 

Pachatele mají určité znalosti poplachových systému a taky mají k dispozici hlavní 

sortiment nářadí a přístrojů např. multimetr, kleště.  

c) Střední až vysoké riziko – stupeň zabezpečení 3 

Odhaduje se, pachatele jsou seznámení s celým PZTS a mají k dispozici všechno 

nářadí a přístroje, které jsou nutné k pouţití na montáţ (demontáţ) PZTS. 

d) Vysoké riziko – stupeň zabezpečení 4 

Pachatelé mají příleţitost si vypracovat podrobný plán napadení a mají k dispozici 

všechno nářadí a přístroje včetně důleţitých náhradních prvků v PZTS. [7] 
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Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Systém PZTS je soubor prvků schopných opticky nebo akusticky signalizovat 

narušení nebo napadení určitého místa střeţeného objektu nebo prostoru. PZTS má i 

psychologický a odstrašující účinek pro případné pachatele.  

Jednotlivé prvky tohoto systému mají své speciální funkce a celkově tvoří tzv. zabezpečovací 

řetězec. Tento řetězec se dá vyjádřit blokově na obrázku č. 5. [1] 

  

     Obrázek č. 5  Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [1] 

Čidlo (detektor) je zařízení reagující na fyzikální změny v jeho blízkosti, které 

souvisí s narušením střeţeného objektu nebo prostoru. Informace této změny (elektrický 

signál) je zaslána dalšímu prvku PZTS. Čidla se mohou dělit z různých stanovisek: 

 

I. Čidla napájená (ke svému provozu potřebují elektrickou energii) 

a) Aktivní čidla – vysílají do svého prostoru určitou formu energie 

(elektromagnetické nebo ultrazvukové vlny) a na základě odezvy okolí odhalí 

útok. Je moţné je snadno detekovat a stanovit jejich mrtvé zóny. 

b) Pasivní čidla – vyuţívají změny nějaké formy energie generované z okolí. 

Mohou to být například seismické vlny vyvolané pohyby útočníka nebo teplotní 

změny okolí. Jsou obtíţněji identifikovatelné neţ čidla aktivní. 

 

Napájená čidla se dále mohou dělit podle střeţené oblasti: 

 Prostorová – aktivují se při vstupu útočníka do střeţené oblasti, 

 Směrová –  reagují jen v určitém směru, 

 Bariérová – aktivují se při narušení bariéry, 

 Polohová – aktivují se při změně polohy chráněného předmětu. 
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Napájená čidla se dále mohou dělit podle dosahu pro vnitřní (vnější) pouţití: 

 S krátkým dosahem do 15 m (do 50 m), 

 Se středním dosahem do 50 m (do 150 m), 

 S dlouhým dosahem nad 50 m (nad 150 m). 

 

II. Čidla nenapájená (ke svému provozu nepotřebuje elektrickou energii) 

a) Destrukční čidla – jejich funkce je pouze jednorázová, při vyvolání poplachu 

dojde k jejich destrukci (fóliové polepy, poplachové fólie, skla, tapety). 

b) Nedestrukční čidla – reagují na vibrace, které vznikají při pokusech o narušení 

chráněných prostor (vibrační a magnetický kontakt, mikrospínač) 

 

Ústředna informaci z čidla přijímá a zpracovává podle daného programu a 

poţadovaným způsobem je provádí. Je podstatou celého PZTS. Umoţňuje ovládání 

zabezpečovacího systému, provádí diagnostiku systému a obstarává jeho napájení.  

 Přenosové prostředky zprostředkovávají přenos vstupního signálu z ústředny do 

místa signalizace. Taky zajišťují cestu opačným směrem pomocí povelů. 

 Signalizační zařízení obstarává převedení předaných informací do patřičného 

akustického nebo optického signálu. (poplach a výstraha). 

 Doplňková zařízení slouţí k ulehčení ovládání systému nebo umoţňují provádět 

některé speciální funkce. [7] 

Elektronická požární signalizace 

 Elektronická poţární signalizace (dále jen EPS) je soubor technických zařízení (viz 

obrázek č.6), který slouţí k včasné detekci poţáru. Tento systém můţe zajistit dostatečně 

rychlou evakuaci osob, zvířat a materiálu. 

 

Základní funkce EPS:  

 Detekce poţáru a vyhlášení poţárního poplachu, 

 Ohlášení informace o poţáru na určená místa (ohlašovna poţáru), 

 Ovládá zařízení, která slouţí k rozšiřování poţáru a nebo provádí protipoţární zásah, 

 Vydává signály, které slouţí k ovládání dalších zařízení (vypnutí el.proudu, zařízení 

apod.). 
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Systémy EPS se skládají ze tří hlavních částí: 

 Ústředny EPS, 

 Poţární senzory a hlásiče, 

 Doplňující zařízení EPS. 

 

První část systému EPS je hlásicí linka, která je tvořena hlásiči umístěnými ve 

střeţených prostorách. Jednotlivé hlásiče jsou napájeny el. energií pomocí linky z ústředny a 

v opačném směru se posílají informace o vzniku poţáru. Hlásicí linka je velmi důleţitá část 

celého systému a proto ústředna trvale kontroluje jestli na lince nedošlo k poruše. Případný 

vznik poruchy je signalizován obsluze. 

  

 Další část je tvořen ústřednou EPS. Ta zajišťuje napájení celého systému EPS ze sítě 

nebo v případě výpadku z náhradního zdroje. Vyhodnocuje a zpracovává signalizaci 

z hlásicích linek a dle potřeby  jednotlivé stavy posílá obsluze. V neposlední řadě předává 

signály o poţáru a dalších provozních stavech doplňujícím zařízením. 

  

 Poslední části EPS jsou doplňující zařízení jako např. akustické sirény, zvonky, 

poţární rozhlas nebo optické majáky, kontrolky, displeje atd. 

 

Systém EPS dělíme na dva druhy: 

a) Systémy EPS s kolektivní adresací – ústředna zde nedokáţe rozlišit, u kterého 

z hlásičů přichází signál a pouze vyhlásí poţár na celé hlásicí lince. Pouţívají se 

neadresné hlásiče a není zde moţné pouţít hlásiče (senzory) s přenosem 

naměřené hodnoty do ústředny EPS. 

b) Systémy EPS s individuální adresací – ústředna dokáţe určit konkrétní hlásič, 

který hlásí poţár. Pouţívají se ve větších objektech, kde jsou systémy EPS 

s kolektivní adresací nedostačující. [4] 
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Obrázek č. 6  Schéma EPS [12] 

 

Kamerové systémy (CCTV) 

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

okruhy jsou velmi účinným prvkem zabezpečení objektů. Přispívají ke zvýšení efektivity 

fyzické ostrahy tím, ţe mohou monitorovat více střeţených prostor najednou a dovolují 

obsluze vidět, co se děje v celém střeţeném prostoru. Při jakémkoliv narušení objektu se tyto 

nahrávky mohou trvale dokumentovat. Kamerové systémy mají důleţitou úlohu i ve formě 

prevence trestné činnosti kvůli samotnému označení monitorovaných prostorů. Ve spojení 

s kamerovými systémy je nutné upozorňovat na prostor, který je monitorován z hlediska 

ochrany osobních údajů.  

Pouţívají se především pro velké průmyslové a dopravní komplexy, obchodní domy, 

hypermarkety, v různých institucích nebo i menších firmách či dokonce rodinných vilkách 

nebo domcích. 

Kamerové systémy se pouţívají samostatně nebo jako doplňková zařízení k vizuální a 

akustické kontrole objektů.  
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Složení kamerového systému:  

 Snímání obrazu, 

 Přenos obrazu (signálu), 

 Zobrazovací část, 

 Ovládací část, 

 Příslušenství (viz. obrázek č.7). 

 

Snímání obrazu zajišťují kamery, které mohou být černobílé nebo barevné, analogové 

nebo digitální,otočné nebo pevné, pro vnitřní nebo vnější pouţití. Vlastnosti kamer jsou velmi 

rozdílné a pouţití záleţí na okolnostech, které mají plnit. Mezi nejdůleţitější vlastnosti patří 

rozlišovací schopnosti a citlivost. Pokaď jsou kamery instalovány mimo budovy, musí být 

chráněny proti klimatickým vlivům, popřípadě proti vandalům. 

Přenos obrazu (signálu) je zajišťován bezdrátově, koaxiálním či symetrickým vedením 

nebo optickým kabelem. Analogový videosignál lze přenášet koaxiálními kabely, optickými 

kabely nebo symetrickými dvojdráty. Digitální videosignál se většinou přenáší pomocí ISDN 

linky nebo prostřednictvím počítačových sítích. Bezdrátový přenos je realizován rádiově po 

optickém vlákně nebo laserově a jeho dosah je aţ několik desítek kilometrů. Při vzdálenosti 

nad 500 m je cenově výhodnější neţ systém přenosu po drátu. Samozřejmě má i své 

nevýhody a úskalí. Například je vystaven mnoha neodhadnutelným vlivům nebo můţe dojít 

k napadení a vyřazení z provozu. 

 Důleţitou součástí kamerových systému jsou zařízení pro zpracování a zobrazení 

přeneseného videosignálu. K tomuto účelu se v dnešní době pouţívají monitory nebo 

obrazovky počítačů.  

Monitory často bývají doplněny o záznamová zařízení, přepínací jednotky nebo 

kvadrátory, které slouţí ke sledování obrazu z více kamer na jednom monitoru. Obsluha si 

můţe ovládacím pultem volit také zobrazení obrazu jednotlivých kamer podle svých potřeb. 

[1] 
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Obrázek č. 7  CCTV - Kamerový systém [13] 

  

4. Popis hypermarketu 

 Hypermarkety jsou samoobsluţné velkokapacitní prodejny, kde jejich plochy jsou od 

2500 m
2 

do 25000 m
2
. Nabízejí širokou škálu potravinového i ostatního zboţí pod jednou 

střechou. Pro jejich rozlohu jsou umisťovány především do předměstí nebo v těsné blízkosti 

velkých měst, kde se stávají dostupné hlavně pomocí aut. V dnešní době je však trend i tak 

velké stavby umísťovat v centrech měst pro jejich snadnější dostupnost. 

Vyuţití prostor hypermarketu nemusí slouţit pouze jako hlavní prodejní plocha, ale 

mohou se zde objevovat také menší prodejní plochy, které bývají vyuţity externími 

společnostmi. V dalším případě můţe jít např. o stánkový prodej, restaurace, pobočky pošty 

nebo banky, dětské koutky apod.   

Větší společnosti jako je např. Tesco, Globus, Billa, Kaufland atd., své stavby stavějí 

na základě standardizace objektu. V praxi to znamená, ţe většina hypermarketu je stavěna 

stejným způsobem nebo jen s malými odlišnostmi. Takto typizované stavby mají výhodu 

především pro orientaci zákazníků, pro jejich přehlednost a také z bezpečnostního hlediska. U 

kaţdého hypermarketu musí být parkoviště s dostatečnou kapacitou parkovacích míst, jak pro 

zaměstnance, tak pro zákazníky. 
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5. Bezpečnostní opatření hypermarketu  

 Celkové zabezpečení objektu je řešeno a navrhováno jiţ při projektování celého 

hypermarketu. Pro zabezpečení moţných ztrát na ţivotech zákazníků a zaměstnanců nebo 

taky majetku hypermarketu se musí stanovit zabezpečení z pohledu stavební a poţární 

bezpečnosti. Při tomto návrhu se bere v potaz i  moţnost vzniku mimořádné události nebo 

krizové situace, kde případná evakuace musí probíhat rychle a koordinovaně. Dále je třeba 

věnovat pozornost takovým opatřením, která omezí pohyb zákazníků jen na vyhrazená místa. 

Provádí se většinou pomocí CCTV a zabezpečením těchto míst proti vniknutí nepovolaných 

osob.  

Pro ochranu majetku před odcizením, poškozováním a nepovolenou manipulací slouţí 

správně instalované PZTS a EPS, na které je v této oblasti kladen největší důraz. Všechny 

informace vyvedené z těchto zařízení jsou přenášeny na PCO. 

Nedílnou součástí většiny prostor hypermarketu tvoří stabilní hasící zařízení (dále jen 

SHZ), která zajišťují hašení poţáru jiţ při jeho vzniku. U většiny velkých staveb se vyuţívá 

sprinklerový systém. 

 

Vybrané druhy zabezpečení hypermarketu:  

 

a) PZTS a ochrana zboţí, 

b) Kamerový systém,  

c) Bezpečnostní sluţba hypermarketu, 

d) Reţimová ochrana. 

 

5.1.  PZTS a ochrana zboží  

PZTS jsou zařízení, které slouţí pro zjištění nepovolaného vstupu nebo vniknutí do 

míst, která nejsou přístupná jak za provozu, tak i v nočních hodinách, kdy je hypermarket 

uzavřen. Signalizují jakýkoliv pokus o vniknutí do střeţených prostor.  

Nouzové východy jsou opatřeny magnetickými kontakty a dvěmi plombami. Při 

utrţení jedné z nich dojde pouze k výměně, ale při utrţení obou dvou se spustí poplachový 

systém, který přivolá bezpečnostní sluţbu a ta zkontroluje vzniklý problém.  
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  Signál vyvolaný PZTS je přenášen do ústředny, kde se zpracovává a vyhodnocuje. 

Ústředny bývají většinou vyvedeny na PCO, kde je obsluhuje vyškolený pracovník , který 

adekvátně reaguje na daný problém. Obsluhu těchto pracovišť zajišťují především členové 

ostrahy. 

Důleţitým prvkem při ochraně zboţí v hypermarketu jsou elektronické systémy 

kontroly. Toto bezpečnostní opatření se významným způsobem podílí na prevenci proti 

krádeţi. Mohou to být aktivní nebo i pasivní prvky ochrany zboţí. Patří zde např. systémy 

zrcadel, snímání zboţí CCTV, detektivové bezpečnostních agentur v civilním oblečení 

vydávající se za zákazníky, plomby, nálepkové vloţky, elektronické pavouky, etikety, 

elektronické brány apod. Vyuţívají se především u zboţí s vyšší hodnotou. Většina těchto 

zařízení je konstruována tak, aby je bylo moţné navzájem kombinovat. Systémy pracují na 

principu magnetickém, elektromagnetickém, radiofrekvenčním nebo akustickomagnetickém. 

Deaktivovány bývají u pokladny při zaplacení. Za pokladnami se většinou nacházejí 

elektrické brány, které by takto označené předměty zachytili, kdyby nedošlo k zaplacení. 

Z pravidla jde o spuštění akustického nebo světelného alarmu, který má upozornit pracovníky 

bezpečnostní agentury. Při manipulaci zaměstnance s takto chráněným zboţím, je třeba 

zabezpečit, aby se o deaktivování postarali pracovníci k tomuto oprávnění. 

 

5.2.  Kamerový systém 

 Jako jedna z nejdůleţitějších a nejvyuţívanějších pomůcek zabezpečení hypermarketu 

je kamerový systém CCTV. Hypermarkety jako velmi rozsáhlé stavby čítají desítky kamer 

rozmístěných po celém objektu a samozřejmě i ve vnějších prostorách. Jednotlivé kamery se 

mohou od sebe lišit svým provedením nebo účelem např. otočné kamery, pevné kamery, rail 

kamery, vnitřní nebo vnější apod. (viz obrázek č.8). Jako pomocný prvek ke kamerovému 

systému patří zrcadla. Ty jsou v porovnání s kamerou o mnoho levnější a dá se říct, ţe splňují 

tu samou funkci. Samozřejmě se dají pouţít jen na určitých místech.  
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Obrázek č. 8   otočná kamera, bezpečnostní zrcadlo a venkovní kamera [9] 

 

 CCTV nám v hypermarketech slouţí především k odhalování trestné činnosti, kontrole 

parkovacích míst a identifikaci osob uvnitř a v přilehlém okolí hypermarketu. Kamery mají 

taky preventivní a odstrašující účinek od případně páchané trestné činnosti, výtrţnictví nebo 

jiného přestupku. 

 Pracovník bezpečnostní sluţby obsluhující kamerový systém přichází do kontaktu i 

s citlivými údaji a osobními informacemi a musí přísně dodrţovat zákonná ustanovení, která 

se týkají ochrany soukromí. Při návrhu celého kamerového systému musí být předem velmi 

pečlivě uváţeno, které části budou snímány. Mezi hlavní sledovaná místa a věci patří např. 

pokladny, vstupy a výstupy zaměstnanců a zákazníků, sklady, rampy pro zásobování a cenné 

zboţí. Naopak jsou místa, která se nesmí monitorovat např. šatny, záchody, převlékací 

kabinky, sprchy apod. Všechny nashromaţďované informace získané z kamerových systému 

nesmí být nijak zneuţity a musí být velmi pečlivě uschovány a zabezpečeny. [2] 
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5.3.  Bezpečnostní služba  

 Bezpečnostní sluţby mají v hypermarketu hlavně preventivní charakter a mají za cíl 

zvýšení bezpečnosti v celém objektu. Jako hlavní důvody vzniku soukromých bezpečnostních 

sluţeb pro hypermarkety jsou především vysoké krádeţe a také majetek nacházející se uvnitř 

hypermarketu.  

 Členové bezpečnostní sluţby se musí podílet na spolupráci a evakuaci při vzniku 

mimořádné události nebo krizové situace, které mohou nastat v objektu. Dále se očekává 

spolupráce nejen s Policii České republiky, ale s celým systémem IZS.  

 Bezpečnostní sluţba zajišťuje ostrahu a monitoring movitého i nemovitého majetku 

uvnitř celého komplexu hypermarketu, a to nejen na místech veřejnosti přístupných, ale také 

v místech, kde mohou jen zaměstnanci, coţ jsou např. (sklady, kancelářské prostory, šatny 

atd.). Z důvodu velikosti hypermarketu je třeba brát na zřetel velké finanční hotovosti, které 

se v objektu nacházejí. Bezpečnostní sluţba zajišťuje doprovod z jednotlivých míst 

s finančními hotovostmi do centrálního trezoru. Dále je pak převáţí obrněný vůz do banky 

mimo prostor hypermarketu.  

 Z důvodu absence zákona, který by řešil bezpečnostní sluţby můţe být tato sluţba 

provozována na území ČR na základě koncese, kterou vydává ţivnostenský úřad. Všechny 

vykonávané sluţby se tedy odvíjí hlavně od toho, jak byla sepsaná smlouva mezi 

bezpečnostní agenturou a provozovatelem hypermarketu. Veškeré povinnosti a pravomoci co 

se z bezpečnostního hlediska týče, se většinou z majitele převádí na bezpečnostního managera 

objektu. [1] 

 

Činnosti vykonávané bezpečnostní službou v hypermarketu:   

 Tato činnost vychází především z uzavřených smluvních podmínek mezi majitelem  

a bezpečnostní agenturou. Podle toho se odvíjí nasazený počet zaměstnanců na jednotlivých 

stanovištích. U větších hypermarketu se bezpečnostní sluţba můţe dělit např. na:  

 

 Stráţný u vchodu do hypermarketu,  

 Stráţný na zóně (rozumí se plocha za pokladnami, kdy zákazník zaplatí a odchází), 

 Preventivní stráţný, 

 Stráţný u příjmu zboţí, 
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 Stráţný na pozici vrátný, 

 Detektiv na ploše hypermarketu (skrytý), 

 Stráţný v monitorovací místnosti (CCTV), 

 Velitel objektu, velitel směny. 

 

 Bezpečnostní sluţba má za úkol dohlíţet na to, aby se v prostorách hypermarketu 

dodrţoval návštěvní řád, coţ je především dodrţování veřejného pořádku, slušného chování  

a udrţování dobrých mravů v obchodě.  

 Provádí kontrolní činnost zákazníků, aby nedocházelo k rozkrádání a poškozování 

majetku hypermarketu. Především se jedná o kontrolu při vstupu do nákupní zóny, kde je 

zákazník seznámen s tím, ţe nesmí na prodejní plochu vnášet zakoupené zboţí z jiných 

prodejen. Toto zboţí musí být odloţeno nebo řádně označeno. 

 Bezpečnostní sluţba taky provádí kontrolní propustkovou činnost. Zaměřuje se na 

neoprávněný vstup do mimoobchodních prostor osob nebo vjezd vozidel. U zaměstnanců 

provádějí kontrolu, aby nedocházelo k rozkrádání zboţí a majetku. 

 Při vstupu do objektu se provádí typování zlodějů a jiných moţných pachatelů, kteří 

jsou jak jiţ svým chováním tak vystupováním podezřelí. 

 Při zjištění trestného činu nebo jiného přestupku provádí opatření k zadrţení 

pachatele, zajištění svědků a důkazů proti pachateli. Poté se přivolává Policie ČR nebo 

městská policie.  

 Další úkoly plní na základě dohodnuté smlouvy mezi majitelem a bezpečnostní 

agenturou. 

 Pracovníci bezpečnostních sluţeb při výkonu své sluţby v hypermarketu mohou být 

vyzbrojeni např. distančními tyčeni, obušky, elektronickými šokovými prostředky apod. 

Vyzbrojení střelnou zbraní v těchto případech je zbytečné. Platí zde zásada nadřazenosti tzn. 

na prvním místě musí být vţdy ochrana ţivota, na druhém pak ochrana zdraví a aţ na třetí 

místě je ochrana majetku. [3] 

 

5.4.  Režimová opatření hypermarketu 

 

 Reţimová ochrana hypermarketu nám určuje kdo, kdy a za jakých podmínek můţe 

vstupovat do objektu. Hypermarkety bývají otevřeny 7 dní v týdnu od ranních do večerních 
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hodin. Nejdůleţitější je zajištění vstupu v ranních hodinách, kdy zaměstnanci přicházejí do 

práce a  potom v hodinách večerních, kdy naopak odcházejí. V případě jakýchkoliv návštěv se 

host musí nahlásit a zapsat na vrátnici do návštěvní knihy. Aţ potom můţe být vpuštěn do 

prostor hypermarketu s identifikační kartou návštěvníka, kterou musí mít po celou dobu na 

viditelném místě. 

 Cizím osobám je mimo pracovní dobu vstup do celého objektu zakázán s výjimkou 

osob a společnostem zajišťující zásobování. Takové situace jsou dopředu známy a tudíţ 

prověřeny. Na vše pak dohlíţí bezpečnostní sluţba a to je v nočních hodinách především 

vrátný. 

 Klíčový reţim je zajištěn na vrátnici, kde po celou dobu musí být vrátný. Pro 

zapůjčení klíčů je potřeba se zapsat do speciálně zavedené výpůjční knihy a po vrácení nazpět 

se odepsat. Univerzální klíč celého hypermarketu má u sebe pouze ředitel a bezpečnostní 

manager.   

 

6. Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

Bezpečnostní analýza má za úkol posoudit účinnost a efektivnost všech dostupných 

metod ochrany a zpracování materiálů pro vyprojektování zabezpečovacího systému. 

Samotná realizace je poněkud nákladná a proto se dbá na efektivní vyuţití vynaloţených 

prostředků. [19] 

Pro realizaci bezpečnostní analýzy jsem si vybral přehlednou grafickou metodu 

Ishikawova diagramu, která nám shrne moţné příčiny vedoucí k narušení bezpečnosti 

v hypermarketu. Pro ohodnocení jednotlivých ohroţení pouţiji analýzu FMEA doplněnou  

o Paretův diagram k určení nejzávaţnějších příčin.   

6.1.  Ishikawův diagram  

Ishikawův diagram nazývaný taky někdy diagram příčin a následků nebo diagram rybí 

kosti nám za pomocí grafického zpracování umoţňuje jednoduše vymodelovat konkrétní 

problém z hlediska jeho příčin. Diagram se tedy pouţívá pro určování příčin jednotlivých 

problémů. Podle toho vzniknou počty hlavních a vedlejších větví. V tomto diagramu by měly 

být znázorněny všechny příčiny, které se daného problému týkají. Příčiny se většinou hledají 

v týmu lidí, kde se vyuţívá brainstormingu pomocí kterého se vymyslí i málo pravděpodobné 

příčiny. [5]  
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Na obrázku níţe (obr č. 9) je vypracovaný Ishikawův diagram pro určení moţných 

příčin narušení bezpečnosti hypermarketu.  

    

Obrázek č. 9 Ishikawův diagram 
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6.2.   Analýza a hodnocení rizik pomocí metody FMEA 

 

Analýza FMEA (Failure Mode and effect Analysis) je analýzou moţností poruch a 

jejich následků. Tuto metodu jsem si vybral z důvodu, ţe jednoznačně popisuje riziko a 

přiřazuje mu číselnou hodnotu. Výsledkem pak je řada nebezpečí seřazená sestupně podle 

míry jejich rizika.  

Hlavním a důleţitým krokem analýzy je určení všech potenciálních poruch a určení 

jejich rizikovosti. Tyto výsledky pouţiji s předešlé metody Ishikawova diagramu.  

Posuzovány budou tyto skutečnosti: 

 

 pravděpodobnost vzniku rizika (P)  viz.tabulka č.2 

 závaţnost následků (N) viz. tabulka č.3 

 odhalitelnost rizika (H) viz. tabulka č.4 

 

 Rizikové číslo (R) jednotlivých poruch vypočteme po stanovení všech tří bodových 

ohodnocení. Rizikové číslo je součin příslušných bodových hodnocení určitými kriterii. 

Jednotlivá rizika jsou pro zpřehlednění určeny 5 hodnotícími parametry.  

 

R = P * N * H 

   

tabulka č. 2  Pravděpodobnost vzniku rizika 

P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá 

 

 

tabulka č. 3  Závaţnost následků  

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 větší delikt, střední úraz, větší škoda 

3 střední delikt, větší úraz, vyšší škoda 

4 těţký delikt, těţký úraz, vysoká škoda 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
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tabulka č. 4  Odhalitelnost rizika 

 H Odhalitelnost rizika  

1 předvídatelné riziko 

2 snadno odhalitelné riziko 

3 odhalitelné riziko 

4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 neodhalitelné riziko 

 

Výsledná hodnota rizikového čísla se nachází v intervalu 0 aţ 125 (viz. tabulka č.5) 

 

tabulka č. 5  Míra výsledného rizika 

R Míra rizika   

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Neţádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

 

 

 Hodnoty jednotlivých indexů v tabulce č.6 jsou z důvodu zvýšení bezpečnosti mírně 

nadsazené. 

tabulka č. 6  Seznam jednotlivých rizik 

 Jednotlivá rizika R 

Četnost 

(%) 

k.čet. 

(%) 

1 Krádeţ zboţí  80 14,6 14,6 
2 Kriminalita zaměstnanců 60 11 25,6 

3 Únik nebezpečené látky  50 9,1 34,7 

4 Spolčení SBS s pachatelem 32 5,8 40,5 

5 Vandalismus 30 5,5 46 

6 Selhání PZTS a CCTV 27 4,9 50,9 

7 Nedbalost SBS 27 4,9 55,8 

8 Ţhářství 24 4,4 60,2 

9 Vypuknutí poţáru 24 4,4 64,6 

10 Teroristický útok 24 4,4 69 

11 Špatná kvalifikace SBS 18 3,3 72,3 

12 Sněhová kalamita 18 3,3 75,6 

13 Davové šílenství 16 2,9 78,5 

14 Nepozornost SBS 16 2,9 81,4 

15 Vichřice 12 2,2 83,6 

16 Zemětřesení 12 2,2 85,8 

17 Nedisciplinovanost zaměstnanců 12 2,2 88 

18 Napadení osob  12 2,2 90,2 

19 Přerušení el. energie 12 2,2 92,4 

20 Porucha vodovodu 8 1,5 93,9 

21 Špatné proškolení zaměstnanců  8 1,5 95,4 

22 Špatná komunikace SBS 8 1,5 96,9 

23 Povodně 8 1,5 98,4 

24 Porušení bezpečnostních norem  6 1,1 99,5 

25 Stávka zaměstnanců  3 0,5 100 
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 K vyhodnocení výsledků analýzy byl pouţit Paretův diagram tvořen Lorenzovou 

křivkou (viz. obrázek č. 10). Sestavení Paretova diagramu vychází z vypočtených hodnot a 

jednotlivých rizik, které jsou uvedeny v tabulce č. 6. Analýza vychází z předpokladu, ţe za 

80% moţných problémů stojí 20% příčin a nebo naopak 20% vynaloţených prostředků ke 

zvýšení bezpečnosti přinese 80% námi ţádaných účinků.  

 Podle Paretova principu se vyhodnocují jako nejzávaţnější události ty, které svým 

kumulativním součtem hodnot R spadají pod hranici 80%. Na tyhle události se zaměřujeme a 

snaţíme se minimalizovat jejich riziko. 

 Při kaţdé zásadní změně podmínek je nutno analýzu aktualizovat a to minimálně 

jednou ročně. [5] 

 

 

Obrázek č. 10  Paretova analýza 

 

 

Vyhodnocení výsledků analýz: 

 Z provedených metod Ishikawava diagramu a analýzy FMEA s pouţitím Paretova 

principu jsme za nejzávaţnější události spojené s narušením bezpečnosti hypermarketu určili 

tyto rizika: 
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 Krádeţ zboţí, 

 Kriminalita zaměstnanců, 

 Únik nebezpečné látky, 

 

Těmito výsledky z provedených analýz se budu věnovat v další kapitole Inovace 

bezpečnostního systému v hypermarketu.  

 

7. Inovace v bezpečnostním systému hypermarketu 

 Z pohledu komplexního zabezpečení hypermarketu můţeme říct, ţe fyzická ochrana je 

na dostačující úrovni. Všechny druhy fyzické ochrany jsou spolehlivě prověřené a musí být na 

velmi dobré úrovni. Toto je dáno především mnohaletými zkušenostmi s budováním  

a zabezpečováním těchto objektů. Z provedených analýz nám vyplývá, na které body 

bezpečnostního systému hypermarketu bychom se měli zaměřit.  

 V dnešní době, kdy krádeţe v hypermarketech jsou na denním pořádku je třeba se 

zamyslet, jestli dosavadní ochrana zboţí je dostatečná. Většina prostor je sice chráněna 

monitorováním pomocí CCTV, ale musíme brát ohled také na chybu lidského faktoru, která 

můţe být způsobena pracovníkem ostrahy sledujícím výstup obrazu v monitorovací místnosti. 

Taky nám tento systém ze zákona nedovoluje sledovat všechny plochy jako např. kabinky, 

wc, šatny aj. Proto bych navrhoval přejít i na jiný způsob zabezpečení zboţí před krádeţi. 

Jako moţnost se nám nabízí řešení od společnosti Wal-Mart, který jiţ našel své uplatnění 

v jiných zemích. Tento způsob spočívá v zabudovaní „aktivního“ mikročipu do kaţdého zboţí 

nebo obalu při jeho výrobě a speciálních regálů a nákupních košů, které s tímto mikročipem 

komunikují. Mikročip komunikuje taky s počítači umístěnými v prostorách hypermarketu, ve 

skladech, u pokladen atd. Účelem komunikace je předání informace o zboţí, které je vloţeno 

do nákupního koše. Na přesun zboţí z regálu do koše je časový limit,  který po nedodrţení 

spustí alarm. Při včasném přesunutí do koše je aktualizován stav zboţí v regálu a informace se 

zasílá skladníkovi, který okamţitě vidí jaké zboţí dochází. Při překročení zákazníka se 

zboţím přes tzv. „virtuální pokladnu“ je automaticky spočítaná částka jakou má zaplatit. Za tuto 

pomyslnou pokladnu se zákazník bez zaplacení nedostane a čas, který by musel vynaloţit na 

odstranění mikročipu nebo jeho obalu je značně zdlouhavý. Tímto způsobem zabezpečení zboţí 

by se předešlo krádeţi zákazníky a také zaměstnanci. Jako jednu z výhod můţeme uvést např. 
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zkrácenou čekací doba u pokladen. Nevýhodou můţe být pouze drahá pořizovací cena takto 

uzpůsobených prodejen, ale v dlouhodobějším měřítku by se tyto náklady určitě vrátili v rozdílu 

nakradeného zboţí. 

 Jako druhou nejpočetnější skupinu krádeţí tvoří samotní zaměstnanci hypermarketu. 

Můţe se jednat o krádeţe drobného zboţí, ale taky krádeţe na objednávku nebo dokonce 

krádeţe celých palet. Takovému jednání lze předcházet hlavně pomocí vstupního prověření 

zaměstnance, ale ne vţdy jsou tato rizika odhalitelná. Jedním ze způsobů zamezení takto 

páchané činnosti je najímání detektivů z externích bezpečnostních sluţeb, kteří se infiltrují 

mezi běţné zaměstnance. Nechávají se najmout jako běţní zaměstnanci, ale jejich hlavní 

náplní práce je získat důvěru svých podezřelých kolegů a usvědčit je z páchání trestné 

činnosti. Agenti by neměli být z místa, kde se daný hypermarket nachází a to z jednoduchého 

důvodu, a to, ţe by si měli drţet odstup od svých kolegů z práce. V praxi by měl zaměstnanec 

– agent vykonávat běţnou práci jako ostatní. V průběhu doby hledá členy zlodějského gangu 

a snaţí se vypátrat cestu kradeného zboţí a jakým způsobem je zboţí odváţeno nebo 

odnášeno z hypermarketu. Všechny tyto získané informace a zajištěné důkazy jsou předány 

Policii České republiky. Tento způsob vyuţití zaměstnanců - agentů se provádí v případě, kdy 

na takto páchanou trestnou činnost není schopná přijít bezpečnostní sluţba, která v objektu 

působí trvale.  

 Kromě krádeţí, představuje velké riziko pro hypermarket únik nebezpečné látky. Pro 

rozptýlení nebezpečné látky by pachatel mohl vyuţít především systém vzduchotechniky, 

který přivádí a odvádí vzduch po celém objektu. Proto je tedy důleţité zabezpečit přístupové 

cesty k těmto systémům. Venkovní ochrana by měla zabezpečit znemoţnění vstupu na střešní 

prostory objektu pomocí MZS a kamerového systému po celém obvodu a na střeše objektu. 

Ve vnitřních prostorách zabezpečit místa, kde se vzduchotechnika nachází jako např. 

technické místnosti, strojovny apod. K těmto místům by měl být povolen přístup jen 

oprávněným a proškoleným osobám. Pro sníţení případného proniknutí nebezpečné látky do 

systému vzduchotechniky by měl být instalován filtrační systém, který zásadně sniţuje 

koncentraci nebezpečných látek. Samotné filtry pak musí být pravidelně udrţovány a čištěny, 

aby splňovaly svůj účel. S ohledem na důleţitost a nebezpečnost této problematiky musí být 

jednoznačně určen systém evakuace. Ta musí probíhat koordinovaně za vyuţití sluţeb 

bezpečnostní agentury, která za průběh evakuace zodpovídá a na takovou situaci je speciálně 

vyškolena.  
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8. Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo za vyuţití metod analýzy a hodnocení rizik zjistit a 

vyhodnotit rizika, která v dnešní době hrozí moţnému napadení fyzické ochrany 

hypermarketu. Na základě svých teoretických a praktických zkušeností nabytých při 

konzultacích a prostudováním literatury  týkající se fyzické ochrany objektu, jsem navrhnul 

bezpečnostní opatření, která by měla vést ke sníţení moţných rizik.  

  V úvodní části jsem se zabýval právní úpravou týkající se ochrany osob a majetku. 

Popsal jsem základní právní předpisy, kterými se v souvislosti s ochranou osob a majetku 

musíme řídit.Dále vybral technické normy související s mechanickým a poplachovými 

zabezpečovacími systémy. 

 V další části jsem popsal základní druhy fyzické ochrany objektu a jednotlivými 

ochranami se dopodrobna zabýval. Jelikoţ nelze v bezpečnostní praxi vyuţívat pouze jednoho 

druhu fyzické ochrany je za potřebí tyto ochrany vzájemně prokombinovat a docílit tak 

komplexního zabezpečení.  

 Následuje praktická a hlavní část mé bakalářské práce , která se zabývá obecným 

popisem fiktivního hypermarketu. Dále nám popisuje bezpečnostní opatření, jenţ je typické 

pro všechny druhy takových objektů. Pro vyhodnocení bezpečnostních rizik, které hrozí 

v hypermarketu jsem pouţil Ishikawův diagram a analýzu FMEA. Podle výsledků jsem se 

snaţil navrhnout taková opatření, která by vedla k optimálnímu řešení celé bezpečnostní 

situace a minimalizovala dopad hrozících nebezpečí. 

 Závěrem si dovolím tvrdit, ţe fyzická ochrana hypermarketu se můţe zdát jako 

dostatečná především z pohledu vniknutí do objektu. Do budoucna bychom se ale měli 

zamyslet nad tím, jestli i ochrana zboţí v prostorách hypermarketu je dostatečná a také jestli 

je dostatečně proškolen celý personál, který ručí za bezproblémový chod celé společnosti.  
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