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Anotácia 

Hlava, M. Aplikace Fullerových metod při řízení rizika. Bakalárska práca. 

Ostrava: VŠB- TU, 2012, 44s. 

Bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou a riadením rizika v oblasti obchodného 

centra. Po charakteristike právnych noriem z oblasti zabezpečenia majetku v obchodných 

centrách sú v práci charakterizované možné spôsoby ich ochrany a popis obchodného centra. 

Po objasnení rizika a jeho riadenia sme vykonali analýzu bezpečnostných rizík obchodného 

centra Fullerovou metódou. Pre zvýraznenie jej špecifík sme uskutočnili komparáciu dvoch 

metód - Fullerovu metódu a metódu FMEA. Na základe vyhodnotenia najvýznamnejších rizík 

boli navrhnuté primerané opatrenia s dôrazom na modernizáciu kamerového systému. 

Kľúčové slová: Fullerova metóda, riadenie rizík, obchodné centrum, chránený záujem 

 

Annotation 

Hlava, M. Fuller usability methods in risk management. Bachelor thesis. 

Ostrava: VŠB- TU, 2012, 44p. 

 

Bachelor thesis deals with identifying and managing risk in the shopping center. After 

the characteristic of legal standards from area security of property in shopping centers, is 

characteristic the work of possible ways for their protection and definition shopping center. 

After clarifying the nature of risk and its management, we analyzed the security risks of 

shopping center - Fuller´s method. For highlight, specificity  we carried out comparison of 

two methods - the method of Fuller and FMEA. Based on the evaluation of risks most 

appropriate measures have been designed with emphasis on modernization of the camera 

system. 

Keywords: Fuller method, risk management, shopping center, protected interest 
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Zoznam skratiek 

 

ČR – Česká republika 

PZTS – poplachový zabezpečovací a tiesňový systém 

EPS – elektronická požiarna signalizácia 

SBČ – súkromná bezpečnostná činnosť 

SBS – súkromná bezpečnostná služba 

RFID – rádiofrekvenčná identifikácia  

CCTV – uzavretý televízny okruh (Closed-circuit television) 

CRT – katódová trubica (Cathode ray tube) 

LCD – displej z tekutých kryštálov (liquid crystal display)  

OC – obchodné centrum 
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1 Úvod 

Cieľom každého jedinca je už od nepamäti snaha ochrániť svoj vlastný majetok. K tomu 

využíva rôzne formy a spôsoby ochrany. Rovnako tak majú záujem ochrániť svoj majetok aj 

majitelia a prevádzkovatelia obchodných centier. V dnešnej dobe čoraz viac uprednostňujeme 

návštevy obchodných centier pred nákupmi v menších obchodoch. Je uponáhľaná doba, 

každý chce bez problémov zaparkovať na parkovisku, v obchode mať veľký výber tovaru, 

nízke ceny, pekné prostredie, v ktorom sa cíti dobre, prípadne môže stráviť voľný čas 

s rodinou nielen nakupovaním ale aj zábavou. Toto všetko dnešné obchodné centrá ponúkajú. 

Čas, ktorý ľudia trávia v obchodných centrách sa ráta na hodiny. 

S tým, že sa na jednom mieste stretáva obchod, služby, stravovanie, zábava a množstvo 

ľudí sú spojené aj veľké problémy s bezpečnosťou ochrany majetku obchodných centier. 

Rizík predstavujúcich ohrozenie straty chráneného záujmu je veľmi veľa. Preto je potrebné 

venovať veľké úsilie a aj nemalé finančné prostriedky do bezpečnosti týchto objektov. 

V takto veľkom systéme je potrebné prijať množstvo opatrení, ktoré zabezpečia 

nákupné centrum a znížia riziká na spoločensky prijateľné hodnoty. Túto úlohu má na starosti 

riadenie rizík, ktoré predstavuje určitý koncept ako správne riziká znižovať. Fullerova metóda 

napomáha riadeniu rizík ich ohodnotením závažnosti a identifikáciou najzávažnejších rizík. 

Z tohto pohľadu je dobré zabezpečiť tzv. komplexnú bezpečnosť. To znamená identifikovať 

všetky riziká danej problematiky a prijať konkrétne opatrenia, ktoré by chránili obchodné 

centrum ako celok. Pokiaľ máme záujem riadiť riziká, musíme poznať ich samotnú príčinu, 

spojitosť s okolím, rozsah prípadných negatívnych dôsledkov na ochranu obchodného centra. 

V prípade, že by sme pristupovali k jednotlivým problémom samostatne a samostatne 

prijímali opatrenia, tie by sa navzájom mohli negatívne ovplyvňovať. 

Cieľom práce je  identifikácia, komplexná analýza a riadenie rizík,  ktoré predstavujú 

ohrozenie pre obchodné centrum pomocou Fullerovej metódy a komparáciou metódy FMEA. 

Po vyhodnotení rizík budú navrhnuté inovatívne opatrenia pre zaistenie bezpečnosti 

obchodného centra, ktoré budú tieto riziká eliminovať v čo možno najväčšej miere. 
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2 Rešerše literatúry 

CIMLER, P. a D. ZADRAŽILOVÁ. Retail management. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2007, 312 s. ISBN 978-80-7261-167-6. 

Publikácia prináša informácie o problematike  retailingu (maloobchodu). Obsahuje 

teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, potrebné pre zorientovanie sa v tejto 

problematike a tiež ďalšie smerovanie retailingu. 

KAMENÍK, J. a F. BRABEC. Komerční bezpečnost: Soukromá bezpečnostní činnost 

detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007, 340 s. ISBN 

978-80-7357-309-6. 

Kniha obsahuje formy a metódy bezpečnostných činností, ktoré sú používané 

a uplatňované súkromnými bezpečnostnými agentúrami. Zameriava sa na právnu stránku tejto 

problematiky. Jedná sa hlavne o ochranu práva vlastníctva právnických a fyzických osôb. 

OCELÍKOVÁ, E. Multikriteriálne rozhodovanie. 2. vyd. Košice: Elfa, 2004, 87 s. ISBN 

80-89066-28-3. 

Kniha  rozoberá multikriteriálne rozhodovania, ich matematický popis, teoretické 

základy riešenia. Zaoberá sa multikriteriálnym rozhodovaním v podmienkach rizika.  Popisuje 

jednotlivé metódy, medzi nimi aj Fullerovu metódu, ktorá je charakterizovaná ako metóda 

čiastkového párového porovnávania. 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů: Elektrické zabezpečovací systémy II. 1. vyd. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 230 s. ISBN 80-7251-189-0. 

Táto publikácia sa zaoberá elektrickými zabezpečovacími prostriedkami. Predovšetkým 

elektrickou zabezpečovacou a tiesňovou signalizáciou (ďalej len PZTS). Podrobne popisuje 

spôsoby ochrany z hľadiska priestoru, jednotlivé druhy senzorov. Zaoberá sa tiež 

prenosovými prostriedkami a centralizovanou ochranou. 
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ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činu na letišti. [online]. 2009, s. 115 

[cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-

root/fbi/040/cs/sys/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf 

Skriptum rozoberá problémy bezpečnosti na letisku, ohrozenia letísk,  bezpečnostné 

systémy potrebné pre odbavovanie osôb, identifikuje riziká pomocou niekoľkých analýz 

(FMEA, FTA) a predkladá návrh optimalizácie bezpečnosti letiska. 

ŠENOVSKÝ, M. a V. ADAMEC. Základy krizového managementu. 2. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004, 102 s. ISBN 80-86634-44-2. 

Publikácia sa zaoberá celým procesom riadenia rizika. Od určenia, čo riziko je, čo 

predstavuje, ako sa určuje až po minimalizovanie rizika. Popisuje metódy identifikácie rizík, 

rozhodovacie procesy, jednotlivé posty a ich úlohy v štátnej správe, ktorá sa zaoberá 

problematikou riadenia rizík. 
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3 Prehľad právnych predpisov a noriem danej problematiky 

Táto kapitola obsahuje stručný prehľad zákonov a noriem súvisiacich s ochranou 

a bezpečnosťou obchodných centier, práva a povinnosti prevádzkovateľa centra, prípadne 

súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá môže tvoriť jednu zo zložiek ochrany obchodných 

centier. 

3.1 Právne predpisy 

Nasledujúca časť práce sa zaoberá vybranými právnymi predpismi. 

3.1.1 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

Zákon upravuje právne východisko pre súkromnú bezpečnostnú činnosť (SBČ). Pre 

výkon služby sú najdôležitejšie práva ľudí, ktoré nie je možné porušiť: Ľudia sú slobodní 

a rovní v dôstojnosti aj právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, neodcudziteľné, 

nepremlčateľné a nezrušiteľné (článok 1), každý má právo vlastniť majetok (článok 

11),sloboda pohybu a pobytu je zaručená (článok 14). [24] 

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

Tento zákon vymedzuje základy trestnej zodpovednosti, druhy ochranných opatrení, 

druhy trestov, spôsob ich ukladania a skutkové podstaty trestných činov. Najdôležitejšie 

informácie pre danú problematiku sa uvádzajú v hlave III [25] : 

 § 28 Krajná núdza - Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo 

hroziace záujmu chránenému trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejedná sa 

o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť inak 

alebo spôsobený následok je rovnako závažný, či ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil, 

prípadne bol ten, komu nebezpečenstvo hrozilo, povinný ho znášať. 

 § 29 Nutná obrana - Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo 

trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejedná 

sa o nutnú obranu, ak bola obrana zjavne neprimeraná spôsobu útoku. 

 § 32 Oprávnené použitie zbrane - Trestný čin nespácha ten, kto použije zbrane 

v medziach stanovených iným právnym predpisom. 
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3.1.3 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje postupy orgánov činných v trestnom konaní, za účelom zisťovania trestných 

činov a spravodlivého potrestania ich páchateľov. Taktiež rozvíja niektoré práva, listiny 

základných práv a slobôd. Obvinený musí byť neustále poučovaný o svojich právach 

umožňujúcich mu jeho, čo možno najlepšiu obhajobu(§2). Častým predpisom, ktorý sa 

používa pri ochrane majetku a osôb je §76: Osobnú slobodu osoby, ktorá bola prichytená pri 

trestnom čine alebo bezprostredne po ňom  smie obmedziť ktokoľvek, pokiaľ je nutné zistenie 

totožnosti, zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov. Je však povinný osobu bezodkladne 

odovzdať policajnému orgánu. [26] 

3.1.4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákonník práce upravuje pracovné vzťahy medzi objednávateľom, bezpečnostnou 

agentúrou a jej zamestnancami, ktorí vykonávajú ochranu osôb a majetku. Je jeden zo 

základných právnych prameňov určujúcich postavenie SBČ. [11] 

3.1.5 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Úlohou zákona je zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov a tiež majetku pred 

požiarmi. Poskytovať pomoc pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach. Určuje 

povinnosti ministerstvám a úradom, fyzickým aj právnickým osobám pri požiarnej ochrane. 

Definuje postavenie a povinnosti jednotkám požiarnej ochrany. 

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

Česká republika je ním viazaná k dodržiavaniu práv každého občana pred 

neoprávneným zasahovaním do jeho súkromia. Upravuje práva a povinnosti pri spracovaní 

osobných údajov a stanovuje podmienky pre vydávanie údajov do cudzích štátov. Ochrana 

osobnosti je formou ochrany informácii, teda údajov o nejakej osobe (§3 odst.3). [27] 

3.2 Normy 

Táto podkapitola popisuje niektoré vybrané normy danej problematiky. 

3.2.1 ČSN EN 50131-1 Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov 

Norma popisuje 4 stupne zabezpečenia a 4 triedy vplyvu prostredia, popisuje zostavenie 

PZTS. Je určená ako návod pre dodávateľov PZTS, poisťovacie spoločnosti, či užívateľov na 

určenie ochrany pre daný objekt. 
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3.2.2 ČSN EN 50132. CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích 

Má za úlohu pomáhať organizáciám pôsobiacim v oblasti uzavretého televízneho 

okruhu (ďalej len CCTV). Stanovuje minimálne požiadavky pre používanie v bezpečnostných 

aplikáciách. Špecifikuje minimálne výkonové a funkčné požiadavky. 

3.2.3 ČSN 73 0875. Navrhování elektrické požární signalizace 

Norma obsahuje požiadavky na návrh elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS), 

technické požiadavky EPS a ustanovenia o signalizácii poplachu. Je určená  pre takmer všetky 

prevádzky s výnimkou skladov výbušnín a plynov. 

3.2.4 ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

Je určená na projektovanie požiarnej bezpečnosti nových, aj už postavených 

nevýrobných objektov. Obsahuje postupy pre dosiahnutie potrebnej požiarnej bezpečnosti 

daného nevýrobného objektu, v našom prípade obchodného centra. 

  



 

7 

 

4 Spôsoby ochrany obchodných centier 

Pri riešení konkrétneho problému zabezpečenia berieme ochranu majetku ktorý 

chránime pred odcudzením, poškodením či zničením ako ochranu chráneného záujmu vždy 

komplexne. V tejto kapitole si niektoré vybrané spôsoby ochrany obchodných centier 

predstavíme. 

4.1 Podľa použitých metód a spôsobov zavedenia 

Vzhľadom na zložitosť problému si predstavíme štyri základné spôsoby ochrany. [23] 

4.1.1 Klasická ochrana 

Tento spôsob ochrany je vlastne najstarší a jeho účelom je zaistenie chráneného objektu 

pomocou mechanických zariadení. Páchateľovi sa snaží čo najviac sťažiť dosiahnutie jeho 

cieľa. Jedná sa o rôzne ploty, mreže, pokladne, bezpečnostné sklá, rôzne druhy zámkov 

a podobne. Tieto zábrany sa neustále vyvíjajú a zdokonaľujú avšak je známe, že nedokážu 

chránené objekty zabezpečiť dokonale. 

Každý zabezpečovací systém využíva v menšej či väčšej podobe klasickú ochranu. 

Základom je ochrana proti vlámaniu, ktoré sa zväčša považuje za dostačujúce, ale tieto 

prostriedky sa hodnotia len z pohľadu času, za ktorý dokážu odolávať kvalifikovanému 

napadnutiu  nástrojmi a známymi metódami. Preto sa táto ochrana vždy kombinuje s inými 

druhmi ochrany, aby sa vzájomne dopĺňali. Používa sa tu pojem spomaľovací faktor ∆t. 

4.1.2 Režimová ochrana 

Táto ochrana je zameraná na organizačne - administratívne opatrenia a tiež postupy, 

ktoré smerujú k dosiahnutiu ideálnych podmienok funkčnosti zabezpečovacieho systému. 

Režimová ochrana znižuje zraniteľnosť chránených objektov, jednak zlepšením fungovania 

ostatných systémov ochrany, ale tiež predchádza vandalizmu, krádežiam, poškodzovaniu 

vlastnými zamestnancami a iným incidentom. Využíva sa pre tvorenie smerníc na vstup, 

odchod alebo pohyb zamestnancov a návštev po objekte, spôsob používania bezpečnostných 

systémov, manipuláciu s majetkom či informáciami, postupy bezpečnostnej agentúry objektu 

a podobne. 

Úlohou režimovej ochrany nie je vytváranie bezpečnostných opatrení, ale ich správne 

zavádzanie do praxe a zabezpečiť ich dennodenné dodržiavanie. Pre splnenie tejto úlohy je 
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potrebná spolupráca všetkých zamestnancov a vedenia. Môžeme povedať, že zabezpečovacie 

systémy sú natoľko účinne, nakoľko sa účinne využívajú režimové opatrenia. 

4.1.3 Fyzická ochrana 

Pod týmto pojmom rozumieme ochranu, ktorú vykonáva vrátnik, strážnik, bezpečnostná 

agentúra alebo Polícia Českej republiky. Je to ochrana, na ktorej sú závislé všetky ostatné 

spôsoby ochrany. Akékoľvek bezpečnostné opatrenie bez adekvátnej reakcie fyzickej osoby 

nebude účinné. Táto ochrana je finančne najdrahšia. Počiatočné náklady sú pomerne nízke ale 

pravidelné platy zamestnancov vyžadujú mesačné náklady v desiatkach tisíc korún. Z tohto 

dôvodu je dobré fyzickú ochranu kombinovať s ďalšími technickými prostriedkami pre 

dosiahnutie maximálnej efektívnosti a ekonomickosti. 

4.1.4 Technická ochrana 

Pre potreby súčasnosti, spolu z fyzickou ochranou predstavuje najspoľahlivejší 

a najťažšie prekonateľný spôsob zabezpečenia objektu. Ich najväčšia prednosť spočíva 

v rýchlej reakcii na fyzikálne zmeny vyvolané páchateľom a možnosti ihneď informovať aj na 

veľké vzdialenosti o narušení chráneného objektu. Tým umožňujú zadržať páchateľa ešte 

priamo pri čine a predísť väčším škodám na majetku. Tento spôsob ochrany priamo záujmové 

objekty  neochraňuje, ale odrádza páchateľa od protiprávneho jednania. Jej hlavné úlohy sú 

podpora klasickej ochrany a zvyšovanie efektívnosti fyzickej ochrany. Ochrana smeruje 

k využitiu pultu centralizovanej ochrany, kedy malá zásahová jednotka dokáže na podnet 

poplachového signálu z PZTS chrániť niekoľko desiatok až stoviek budov efektívnejšie než 

jednotlivci priamo na mieste. 

4.2 Podľa priestorových kritérií, rozdelenia priestoru 

Ak máme záujem chrániť taký veľký objekt, akým nákupné centrum bezpochyby je, 

potrebujeme si ho rozdeliť na jednotlivé menšie celky, pri ktorých bude ľahšie zaistiť 

požadovanú bezpečnosť. Poznáme tieto spôsoby ochrany objektu [23] : 

4.2.1 Obvodová ochrana  

Zabezpečuje ochranu pred narušením obvodu objektu. Pod pojmom rozumieme ochranu 

pozemku prislúchajúcemu budove,  ktorý obvykle ohraničuje plot, prírodná prekážka a pod. 

Obvodovú ochranu nákupné centrá v celom rozsahu nevyužívajú. Často však zabezpečuje 

ochranu vstupu do skladových priestorov vysokým oplotením. 
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4.2.2 Plášťová ochrana 

Jej úlohou je chrániť plášť objektu. Jedná sa o ochranu okien, dverí a iných vstupov do 

budovy. Používajú sa mechanické zábrany, magnetické spínače, senzory rozbitia skla a iné. 

Obchodné centrá používajú mreže na vstupoch do objektu, môžu sa aplikovať bezpečnostné 

fólie na sklá. Celý plášť budovy býva zabezpečený kamerovým systémom. 

4.2.3 Priestorová ochrana 

Stráži vnútorné priestory, signalizuje prítomnosť páchateľa až keď sa nachádza 

v budove. Používajú sa pohybové senzory, dvere na biometrické údaje a iné. Tu sa využíva 

predovšetkým systém PZTS, kamerový systém, a čoraz častejšie aj 24 hodinová bezpečnostná 

služba, ktorá je priamo v budove obchodného centra. 

4.2.4 Predmetová ochrana 

Zameraná je na ochranu jednotlivých predmetov, ktoré chceme zabezpečiť. Upozorní na 

to, že s chráneným predmetom, či úschovným miestom páchateľ manipuluje. Nákupné centrá 

predmetovou ochranou zabezpečujú predovšetkým hodnotný tovar (alkohol, elektronika, 

kozmetika a pod.), ale tiež  rozmerovo malý tovar, ktorý sa dá ľahko ukryť(čokolády, žuvačky 

a iné). Využíva sa napr. káblová ochrana, ktorá pomocou kábla s kontaktným senzorom alebo 

prevlečenou slučkou priamo chráni tovar (viď obrázok 2). Safery znázornené na obrázku 1 sú 

uzamykateľné plastové schránky s elektronickou ochranou RFID čipu alebo AM cievkou . 

Mäkké, tvrdé alebo samolepiace etikety sa pripevnia k tovaru buď nalepením alebo 

pricvaknutím. Pri týchto spôsoboch ochrany je potrebná inštalácia detekčným rámov 

v miestach za pokladničnými zónami. [17] 

                  

        Obrázok 1: Safery [17]                                      Obrázok 2: Káblová ochrana [17] 
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4.2.5 Prioritná ochrana 

Stráži kľúčové priestory objektu. Je to ochrana miest, kde sa očakáva 

najpravdepodobnejší pohyb páchateľa. Jedná sa o schodiská, haly, chodby a pod. V prípade 

nákupného centra sa jedná predovšetkým o pokladničnú zónu, kde sa pri nezaplatení tovaru 

z kupujúceho stáva páchateľ,  a v sklade, kde dochádza  k odcudzeniu tovaru zamestnancami 

či dovozcami. Využíva sa predovšetkým kamerový systém a bezpečnostná služba. 

Kombináciou týchto druhov ochrany zaistíme viacstupňové zabezpečenie chráneného 

záujmu a vytvárame tým šance na včasné odhalenie páchateľa, ktorého môžeme prichytiť 

priamo pri čine, alebo ho od protiprávneho jednania odradíme kvalitou ochrany. 

4.3 Podľa použitých technických prostriedkov 

Technické prostriedky predstavujú dôležitú a veľmi účinnú súčasť ochrany obchodných 

centier (ďalej len OC). Niektoré najdôležitejšie si v tejto časti predstavíme. 

4.3.1 Pult centralizovanej ochrany 

Hlavnou úlohou pultu centralizovanej ochrany (ďalej len PCO) je 24 hodinový 

nepretržitý zber a vyhodnocovanie dát z jednotlivých PZTS, prípadne EPS či CCTV 

a informovanie operátorov o ich stavoch. Na obrázku 3 môžeme vidieť príklad PCO jednej 

súkromnej bezpečnostnej agentúry. Akýkoľvek nepovolený zásah,  či signalizácia poplachov 

chráneného objektu je informáciou odoslaný na PCO. Po prijatí poplašného signálu operátor 

bezprostredne vysiela zásahovú jednotku na miesto, aby preverila vzniknutú situáciu. 

Jednotka je v neustálom kontakte s operačným strediskom pre okamžitú súčinnosť polície, 

hasičov, záchranárov, či iných pohotovostných zložiek. 

 

          Obrázok 3:Pult centralizovanej ochrany [18] 
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4.3.2 Kamerové zabezpečovacie systémy 

Kamerové systémy sa v dnešnej dobe stávajú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti. 

Nielenže môžu v reálnom čase odhaliť páchateľa pri trestnej činnosti, taktiež je možné 

z kamerových záznamov identifikovať osobu aj spätne. Pri ochrane objektov sa využívajú 

uzavreté televízne okruhy (Closed-circuit television - CCTV). CCTV okruh prenáša obraz 

z jednotlivých kamier len na určené monitory v sledovacej miestnosti. Obrázky 4 a 5 

zobrazujú jednotlivé časti systému a jednoduché schematické zapojenie. 

Základnými prvkami CCTV systému sú: 

 Monitory (M) - zobrazujú signály z kamier. Delia sa na analógové alebo digitálne 

a typu CRT alebo LCD 

 Kamery (K) - slúžia na sledovanie vyhradeného priestoru. Snímaný obraz sa prevádza 

do elektrického signálu a prenosovou sústavou sa posiela ďalej.  

 Ovládacie jednotky kamier (OJK) - kamery sa môžu diaľkovo ovládať pomocou 

ovládacej jednotky, na ktorej nastavujeme otáčanie, zaostrovanie, približovanie apod. 

 Multiplexory (MULT) - jedná sa o elektronické zariadenie, ktoré dokáže zlučovať 

niekoľko signálov naraz a posielať ich jednou prenosovou trasou. Toto zariadenie 

umožňuje postupne alebo súčasne zobrazovať obraz z niekoľkých kamier na jedinom 

sledovanom monitore. 

 Záznamové zariadenia(ZZ) - slúžia k uchovávaniu záznamov z kamier pre potreby 

vyšetrovania prípadného protiprávneho činu. Analógový záznam sa uchováva na 

kazetách z videorekordéra a digitálny záznam na pevných diskoch digitálneho 

videorekordéra. 

 Prenosová sústava - najčastejšie sa používajú káblové rozvody z dôvodu ceny, ale 

v súčasnej dobe sa stále viac využíva aj rádiový prenos. 

        

        Obrázok 4: Jednotlivé komponenty CCTV [29]             Obrázok 5: Schéma zapojenia CCTV [vlastný] 
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4.3.3 Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém 

Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém  sa skladá z prvkov, ktoré majú za úlohu 

opticky alebo akusticky (kombináciou), signalizovať v stráženom objekte či priestore 

prítomnosť alebo pokus o vniknutie páchateľa. [23] 

Patria sem: 

 Ústredňa - Je to riadiaca jednotka celého systému PZTS. Prijíma, spracúva a vysiela 

signály do jednotlivých detektorov. Vopred naprogramovaným spôsobom reaguje na 

vzniknuté situácie. Taktiež kontroluje prevádzkyschopnosť celého systému a dokáže 

nahlasovať svoje poruchy. 

 Detektor (snímač) - zariadenie, ktoré zaznamenáva fyzikálne zmeny v stráženom 

prostredí a bezprostredne reaguje na narušenie či manipuláciu so stráženým záujmom. 

Všetky svoje stavy odosiela na ústredňu. 

 Prenosová sústava - slúži na prenos vstupných aj výstupných informácii, prípadne 

povelov v celom systéme PZTS.  

 Signalizačné zariadenia - zaisťujú zmenu informácií na vhodný druh zvukového 

a obrazového signálu (vyhlásenie poplachu, porucha systému...) 

 Doplnkové zariadenia - zjednodušujú obsluhu celého systému a zabezpečujú niektoré 

špecifické funkcie (odoslanie správy na mobilný telefón...) 

Obrázok 6 predstavuje jednoduché schematické zapojenie PZTS: 

 

Obrázok 6: Schéma zapojenia PZTS [23] 

 

4.3.4 Elektrická požiarna signalizácia 

 Pre úspešnú, efektívnu a rýchlu evakuáciu osôb, zvierat či materiálov a účinne zdolanie 

požiaru je potrebná jeho včasná detekcia v prvom štádiu horenia. K tomu je určená elektrická 

požiarna signalizácia. Človek je síce schopný okamžite zaregistrovať vznikajúci požiar 

svojimi zmyslami (čuch, zrak), ale to len za predpokladu, že sa nachádza v jeho blízkosti a je 
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v bdelom stave. Taktiež  sa môže stať, že osoba pri zaregistrovaní požiaru podľahne panike 

a stresu,  čo môže viesť k nepredvídateľným reakciám. A to aj v prípade, že osoba bola 

poučená o správnych postupoch pri vzniku požiaru. 

Z týchto dôvodov nie je dobré nechať zistiteľnosť požiaru a prevedenie niektorých 

opatrení na osoby. EPS je zariadenie určené na zistenie vznikajúcich požiarov, vyhlásenie 

požiarneho poplachu, prípadne prevedenie istých vopred určených opatrení. EPS dokáže 

akusticky aj opticky signalizovať požiar, ale taktiež aj ohnisko požiaru. 

EPS ďalej umožňuje: 

 Informovať o požiari na vopred určené miesta (mobil, ústredňa), 

 Ovládať prostriedky, ktoré zabraňujú rozširovaniu požiaru, podporujú požiarny zásah, 

 Ovládať technologické zariadenia (odstavenie od elektrického prúdu apod.). 

EPS pozostáva z: 

 Hlásiče požiaru - rozdeľujeme ich  na samočinné a tlačidlové (viď obrázky 7 a 8). 

Tlačidlové reagujú na podnet osoby, ktorá fyzicky tlačidlom vyvolá poplach. 

Samočinné pracujú nezávisle na osobách a automaticky vyhlasujú poplach. 

 Ústredňa EPS -  vyhodnocuje signály z hlásičov požiaru a aktivuje výstražné výstupy 

v prípade požiaru. Signalizovanie môže byť lokálne (siréna) alebo sa poplachová 

správa prenáša na určené telefónne čísla, prípadne pracovisko so stálou službou. 

 Doplňujúce zariadenia EPS -  môže sa jednať napr. o systém odvetrávania splodín 

horenia alebo aj stabilné hasiace zariadenie s drenčerovými hlavicami. 

                       

Obrázok 7: Tlačidlový hlásič [7]                            Obrázok 8: Samočinný hlásič [7] 
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5 Obchodné centrá 

Na bezpečnosť obchodných centier sa v dnešnej dobe kladie veľký dôraz, pretože sa 

v nich stretáva veľké množstvo ľudí a chránené záujmy dosahujú desiatky miliónov korún. 

Do bezpečnosti a ochrany sa tak investujú nemalé finančné prostriedky. Jedná sa o technické 

prostriedky, ale aj fyzickú ochranu, ktorú zväčša zaisťuje najatá súkromná bezpečnostná 

agentúra. 

Pre celkovú ochranu obchodného centra sa používa veľa druhov zabezpečovacích 

systémov. Môže sa jednať o mechanické, elektronické, kamerové či iné zabezpečovacie 

systémy. Obchodné centrum vždy používa kombinácie týchto bezpečnostných systémov. 

5.1 Čo je to obchodné centrum 

Na začiatok si povieme pár slov o samotných obchodných centrách. V súčasnosti 

predstavujú obchodné (nákupné) centrá v oblasti maloobchodu významnú časť siete. Nákupné 

centrum môžeme definovať ako sústredenie nákupných možností väčšinou spolu zo zaistením 

stravovania, ďalších služieb a atrakcií v jednom celku, jednotne vybudovanom 

a prevádzkovanom podľa určitej koncepcie a pravidiel tak, aby tu návštevníci našli optimálne 

podmienky a potešenie z nakupovania. Rozvoj maloobchodu sa v Českej republike začal po 

páde komunizmu v 90. rokoch minulého storočia rýchlou výstavbou veľkých samoobslužných 

predajní, predovšetkým v potravinárskom sortimente, ktorý trvá dodnes. Postupne sa centrá 

rozširujú z väčších miest aj do čoraz menších. Prvým veľkým nákupným centrum v ČR sa 

v roku 1998 stalo Centrum Černý Most, ktoré bolo postavené v Prahe. [2] 

Nákupné centrá môžeme z pohľadu veľkosti rozdeliť na: 

 malé do 20 tis. m
2
, 

 stredné cca 20 – 40 tis. m
2
, 

 veľké nad 40 tis. m
2
.  

V ČR sa predajná plocha obchodných centier najčastejšie využíva v pomeroch: 

 80% predajná plocha, 

 10% gastronómia,  

 10% služby. 



 

15 

 

Vo veľkých centrách v ČR sa tiež nachádzajú multikina s počtom sál cca 7 – 12 

a počtom sedadiel 1500 – 2700 miest. Takmer samozrejmosťou sú rôzne druhy zábavy 

a atrakcie pre deti aj dospelých. Niektoré poskytujú služby čerpacích staníc pohonných hmôt, 

bankové, prípadne poštové služby. Nachádzajú sa tu bankomaty, oddychové zóny s lavičkami 

a iné ďalšie služby. Nákupné centrá majú výbornú cestnú infraštruktúru s množstvom 

parkovacích miest pre autá a tým spríjemňujú návštevníkom voľný čas strávený oddychom 

a nakupovaním. Dôkazom je, že zákazníci trávia v centrách pomerne veľa času. U 25% z nich 

je to viac ako 2 hodiny a 63% návštevníkov je tam viac ako hodinu. [2] 

5.2 Popis obchodného centra  

Keďže sa nepodarila spolupráca zo žiadnym obchodným centrom, pretože OC 

a rovnako tak súkromné bezpečnostné agentúry nie sú ochotné poskytovať informácie o 

spôsoboch ochrany, svojich metódach a postupoch z dôvodu zachovania ich funkčnosti 

a ochrany pred zneužitím prípadnými páchateľmi, je predstavený koncept ochrany OC 

výsledkom dostupných a zistených informácii a tiež návštevou niekoľkých OC. 

Obchodné centrum predstavuje prízemný komplex s parkoviskom umiestneným vedľa 

centra s počtom parkovacích miest cca 300. Vstup do komplexu zabezpečujú dva vchody 

umiestnené zo strany parkoviska. Komplex obsahuje jednu veľkopredajňu potravín, 32 

samostatných prenajímateľných jednotiek o rôznych veľkostiach predajných plôch a tiež 

stravovaciu zónu spojenú s oddychovou zónou. Celková predajná plocha predstavuje cca 

12000 m
2
, čo ho radí medzi malé centrá. 

5.2.1 Súčasný stav bezpečnosti obchodného centra 

Bezpečnosť OC zabezpečuje zmluvne prenajatá súkromná bezpečnostná služba, ktorá 

zaisťuje ochranu veľkopredajne potravín a všetkých spoločných priestorov. Zasahuje pri 

problémoch s výtržnosťami, či nevhodným správaním sa návštevníkov centra. Ochranu 

zaisťuje len počas otváracích hodín, v nočných hodinách je budova napojená na PCO. Nie je 

vybavená žiadnymi donucovacími prostriedkami na svoju, prípadne ochranu inej osoby. 

Kamerový systém pokrýva spoločné priestory a priestory veľkopredajne potravín. Kamery sú 

rozmiestnené s ohľadom na hodnoty jednotlivých tovarov, to znamená, že napríklad alkohol 

je chránený lepšie ako pečivo alebo papierové výrobky. V prenajímaných priestoroch sa 

kamerový systém nenachádza. Ochranu majetku prenajímaných jednotiek si nájomcovia 

zabezpečujú svojpomocne, pričom nainštalovaný kamerový systém v spoločných priestoroch 
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napomáha identifikácii páchateľov. Celý objekt vrátane prenajímaných plôch je pred 

požiarom chránený systémom EPS a stabilným hasiacim zariadením zo sprinklerovými 

hlavicami. Systém PZTS zabezpečuje plášťovú ochranu budovy a niektoré vybrané priestory, 

nie však celú vnútornú plochu budovy. Systém zaisťuje všetky vstupy a výstupy do budovy a 

presklené časti plášťa budovy.  

5.3 Štatistické hodnotenie obchodných centier 

  Štatistiky nám umožňujú vytvoriť si predstavu o možných rizikách v spojitosti 

s obchodnými centrami. Prezídium policajného zboru Českej republiky vydáva štatistiky 

trestných činov a Hasičský a záchranný zbor Českej republiky vydáva štatistiky požiarov. 

Štatistiky sa zverejňujú priebežne počas roka. [8,9] 

5.3.1 Štatistika trestných činov v súvislosti s obchodnými centrami v ČR 

Trestným činom chápeme protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom 

zákone, ak tento zákon neustanovuje inak [25]. Môžeme ho rozdeliť na prečin (nedbalostný 

trestný čin) a zločin (úmyselný trestný čin).  

Trestná činnosť páchaná s možnou súvislosťou s obchodnými centrami je predovšetkým 

krádež vlámaním sa do obchodu a krádež vlámaním sa do výkladu. Tieto predstavujú pre OC 

najväčšie riziko strát na chránených záujmoch. V grafe 1 sú tiež uvedené trestné činy úzko 

spojené s obchodnými centrami, ale nepredstavujúce nebezpečenstvo straty pre centrum ale 

pre jeho zákazníkov. Jedná sa o vreckové krádeže, vykrádanie a kradnutie automobilov. 

 

Graf 1: Počty vybraných trestných činov v súvislosti s OC v ČR (2008 - 2011) [9] 
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Graf 1 a graf 2 pozostávajú z údajov za posledné štyri roky, staršie štatistiky Polícia 

Českej republiky na svojich stránkach neuvádza. Minulý rok bolo zaznamenaných 3567 

krádeží vlámaním sa do obchodu, čo je najnižšie číslo za posledné roky. V grafe 2 vidieť 

Škody dosiahli 190 mil. korún, čo predstavuje oproti minulému roku (170 mil.) mierny nárast. 

Incidentov spojených s vykrádaním výkladov je pomerne málo. Minulý rok sa jednalo len 

o 191 prípadov so škodou 10,4 mil., čo je rovnako najnižší počet prípadov. Ostatné uvádzané 

trestné činy sú omnoho početnejšie a majú teda aj oveľa väčšie straty na hodnotách, avšak 

prípady priamo späté s obchodnými centrami predstavujú len malú časť. 

 

Graf 2: Škody vybraných trestných činov v súvislosti s OC v ČR (2008 - 2011) [9] 
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Štatistiky, ktoré Prezídium hasičského a záchranného zboru každý rok vydáva, obsahujú 

veľké množstvo podrobných informácií o požiaroch, ich príčinách a následkoch. Obsahujú 

kategóriu ,,Obchod“, v ktorej sú zahrnuté aj údaje z nákupných centier Českej republiky. Ak 

sa pozrieme na graf 3 môžeme vidieť klesajúcu tendenciu požiarov v obchode, čo určite 

predstavuje dobré správy, avšak ak sa pozrieme aj na graf 4 je zjavné, že počet požiarov nemá 

veľký vplyv na škody, ktoré jednotlivé požiare spôsobia. 
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Graf 3: Počet požiarov v obchode za roky (2001 - 2011) [8] 

 

Škody v dôsledku požiarov boli najhoršie práve v minulom roku a tiež v roku 2008, 

kedy dosahovali skoro rovnakú 330 mil. škodu. Tretí najhorší je rok 2001 so škodou necelých 

306 mil. a najväčším počtom požiarov 293. Naopak najlepší je rok 2005, kedy pri 240 

požiaroch vznikla škoda len niečo viac ako 72,5 mil. korún. 

 

Graf 4: Škody spôsobené požiarom v obchode v ČR (2001- 2011) [8] 
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6 Riziko a spôsoby jeho riadenia 

Komplexné zvyšovanie úrovne bezpečnosti je v dnešnom svete jednou 

z najvýznamnejších úloh pre vlády, spoločnosť, ale aj manažmentom každej firmy. 

6.1 Riziko 

Riziko ako termín ma veľa definícii, napríklad - pravdepodobná hodnota straty, ktorá 

vznikne vlastníkovi, prípadne príjemcovi rizika, realizáciou scenára nebezpečnosti, 

vyjadreného v peniazoch či iných hodnotách. Riziko predstavuje dôležitý prvok, ktorý 

ovplyvňuje bezpečnosť. [14] 

Riziko sa takmer nikdy nevyskytuje samostatne, ale skôr ako súbor rizík, ktoré ako 

celok znamenajú hrozbu pre chránený záujem. Keďže jednotlivé riziká nepredstavujú rovnaké 

nebezpečenstvo, je potrebné si ich zoradiť z pohľadu pravdepodobnosti vzniku a následkov 

ktoré môžu spôsobiť [19]. Pri definícii rizika sa vychádza z dvoch skutočností: 

Riziko = nežiaduci dôsledok(výskyt) x neistota(pravdepodobnosť vzniku) 

         Riziko = 
       č      

       í                      
 

Z toho vyplýva, že riziko sa dá znižovať prijatím preventívnych opatrení, a že nemôže 

byť nulové. Uvedomenie si samotného rizika ho taktiež znižuje. [22] 

6.2 Riadenie rizika 

Pri riadení rizika sa jedná o rozhodovací proces, ktorý nasleduje po procese hodnotenia 

rizík a opiera sa o jeho výsledky. Úlohou riadenia rizík je navrhnúť, aby sa riziko 

minimalizovalo na spoločensky a ekonomicky prijateľnú  úroveň. Prijateľnosť rizika je veľmi 

relatívny pojem. Každý vnímame riziko podľa vlastných kritérií a rovnako rozdielne sme 

ochotní podstúpiť určité riziko. K tejto otázke rozdielne pristupujú napríklad aj jednotlivé 

štáty sveta. Ideálny spôsob rozhodovania zohľadňuje napríklad technické, ekonomické, 

ekologické, sociálne, politické ale aj iné faktory. [20] 

Riadenie rizík obsahuje: 

 Identifikácia rizík – určenie rizík, ktoré môžu ovplyvniť projekt. 

 Kvantitatívna analýza – predstavuje číselné hodnotenie rizík. 

 Kvalitatívna analýza – jedná sa o jednotlivé charakteristiky, popis rizík. 
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 Účinnosť prijatých opatrení – návrh alternatív a riešení stáleho znižovanie rizika. 

 Šablóny – zvolenie najčastejšie používaných postupov spojených s riadením rizika. 

Dôvody riadenia rizík: 

 Neustále meniace sa podmienky – v dnešnej dobe je snaha realizovať projekt pri 

minimálnych nákladoch, v čo najkratšom možnom čase a pri najnižších nákladoch na 

materiály a ľudské sily. 

 Pridaná hodnota – účelom riadenia rizík nie je len zabránenie vzniku rizík. Ak je 

dodávateľ schopný riešiť riziká, ktoré pri projekte nevyhnutne vznikajú, získava pri 

výberovom konaní konkurenčnú výhodu. 

 Postupy zvládania rizík – slúžia projektovému manažérovi pri každodenných 

rozhodovaniach v projektovom riadení. 

 Oficiálne postupy – dopomáhajú identifikovať podstatu problému - to prispieva pri 

jeho riešení.  

Zo štúdii za posledné roky je zrejmé, že všetky závažné incidenty (okrem prírodných), 

boli zavinené ľudským faktorom, teda zlyhaním človeka. Z tohto dôvodu sa riadenie rizika 

javí ako účinný prostriedok jeho eliminácie (viď obrázok 9). Systém neeliminuje riziko úplne 

a pripúšťa určitú mieru rizika. V procese dôležitú úlohu zohrávajú aj financie, ktoré slúžia na 

znižovanie rizík. Procesy analýzy a riadenia rizika sú kontinuálne procesy a musia sa 

uskutočňovať počas celej doby životného cyklu daného projektu. 

 

Obrázok 9: Schéma riadenia rizika [20] 
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7 Identifikácia, analýza a hodnotenie rizík obchodného centra 

K identifikácii rizík je použitý Ishikawov diagram príčin a následkov. Pre vyhodnotenie 

rizík, ktoré ohrozujú OC budú použité dve metódy. Prvá bude Fullerova metóda a následne 

metóda FMEA, ktorá poslúži na porovnanie výsledkov Fullerovej metódy. 

7.1 Ishikawov diagram 

Ishikawov diagram príčin a následkov pomáha identifikovať a graficky znázorňuje 

jednotlivé príčiny riešeného problému. Je to veľmi jednoduchá a prehľadná metóda. Na 

obrázku 10 sú znázornené  najpravdepodobnejšie príčiny strany na chránených záujmoch 

obchodného centra. 

 

Obrázok 10: Ishikawov diagram straty chráneného záujmu [vlastný] 
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7.2 Fullerova metóda 

Pri riadení rizika, ktoré sa zaoberá takým zložitým celkom  ako je obchodné centrum, je 

potrebné porovnávať veľké množstvo rizík s ním súvisiacich. Táto metóda je na takéto 

prípady priamo určená a patrí do metód odhadu váh. Patrí sem napr. aj metóda poradia,  

kvantitatívne párové zrovnávanie (Saatyho metóda), alebo bodovacia metóda. 

Viackriteriálne (Multikriteriálne) hodnotenia variant rizík nie je možné len nejakým  

spôsobom spočítať dohromady a stanoviť určitú  mieru rizika. V prípade, že by sme takto 

postupovali, môžeme spočítať riziká, ktoré spolu nijak nesúvisia a vyhodnotené celkové 

riziko by nepredstavovalo skutočnosť. Rovnako tak riziká (kritéria) skúmané pre danú 

problematiku nepredstavujú rovnakú dôležitosť. Napríklad riziko požiaru v objekte je ďaleko 

závažnejšie ako riziko výpadku elektrického prúdu. 

Pri tejto metóde je dôležitým pravidlom, že váhy si volíme vždy tak, aby súčet váh 

všetkých kritérií bol 1 (v percentuálnom vyjadrení  100%), čo môžeme označiť ako tzv. 

normovanie [11]. Je tiež potrebné, aby sa nejednalo o záporné číslo. Ak si pre i-té kritérium 

zvolíme označenie vi, pre i = 1,..,x, kde x je počet kritérií, potom jednotlivé váhy volíme 

spôsobom aby platilo ako vo vzorci 1: 

                                                                      
 

   
                                                                      

Dôležité je tiež to, že čím je kritérium (riziko)  dôležitejšie, tým je mu potrebné prideliť 

väčšiu váhu. Ak by sme váhy stanovili pevne, napr. kritériu 2 by sme pridelili 35% riziko bez 

porovnania s ostatnými kritériami,  jednalo by sa o hrubý a nie veľmi presný odhad. Ak však 

jednotlivé riziká medzi sebou porovnáme a vyhodnocujeme ich nebezpečenstvá, získame 

lepší obraz o ich celkovom podiele na riziku celku v skúmanom probléme. K tomu nám slúži 

Fullerova metóda. 

Táto metóda sa tiež nazýva metóda párového porovnávania, pretože medzi sebou 

porovnávame všetky jednotlivo zadané kritéria. Metóda je výhodná v tých prípadoch, keď 

hodnotíme veľa kritérií a je ťažké im priradiť jednotlivé hodnoty. V tomto prípade postačuje, 

ak zadávateľ porovnáva len dve kritéria navzájom. Porovnávanie medzi dvoma kritériami sa 

prevádza vždy len jedenkrát. Vyberáme to, ktoré považujeme za podstatnejšie v problematike, 

ktorú analyzujeme a priradíme mu bod. Metóda umožňuje ohodnotiť dve porovnávané kritéria 
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ako rovnako závažné, a to tak, že sa bodové hodnotenie rozdelí medzi kritéria rovnako. 

Z tohto pohľadu hovoríme o čiastkovom párovom porovnaní. 

Známa je tiež metóda úplného párového porovnávania, ktorá je vlastne úpravou 

čiastkovej,  ale tu sa dvojica kritérií porovnáva dvakrát. V poradí xi s xj a neskôr v opačnom xj 

s xi  z dôvodu vylúčenia chýb a nesprávnych záverov, ktoré by mohli byť dôsledkom poradia 

pri porovnávaní. Spôsob spracovania pre váhy kritérií je rovnaký, mení sa len počet 

celkových porovnaní N, ktoré sa vypočítajú pomocou vzorca 2 [15] : 

N = x (x – 1)                                                              [2] 

Keďže jednotlivým kritériám priradzujeme body, môžeme metódu v svojej podstate 

označiť ako bodovaciu. Fullerovu metódu je možné modifikovať takým spôsobom, že 

každému kritériu po sčítaní bodov pridelíme jeden bod navyše. A to z dôvodu, aby kritérium, 

ktoré prípadne nedostalo žiadne body, nemalo nulovú váhu v procese vyhodnocovania, aj keď 

by určité riziko predstavovať mohlo. Ak má zadávateľ jasnú predstavu o poradí jednotlivých 

kritérií, nemá modifikácia metódy žiaden vplyv na poradie. Ak budeme medzi sebou 

porovnávať každé dve kritéria z celkového počtu x kritérií navzájom, celkový počet 

porovnaní získame nasledujúcim výpočtom zo vzorca 3 [10] : 

                                                     
 

 
  

            

        
 

      

 
                                           

N – celkový počet porovnaní                 X – kritérium 

Pre jednoduchšie spracovanie používame tzv. Fullerov trojuholník (viď obrázok 11). 

Trojuholník zostavujeme vždy s x – 1 dvojriadku. V prvom riadku sú zoradené všetky 

kombinácie pre porovnávanie s prvým kritériom. V druhom riadku sú kombinácie pre 

porovnávanie s druhým kritériom okrem toho, ktoré je už zapísané v predchádzajúcom riadku. 

V nasledujúcich riadkoch sú zapisované všetky ostatné kombinácie kritérií, pričom každý 

nasledujúci riadok má o jeden člen menej ako riadok predchádzajúci. 
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Obrázok 11: Fullerov trojuholník [vlastný] 

 

Pre výpočet jednotlivých váh kritérií si označíme symbolom ni sumu vybraných i, teda 

súčet  jednotiek bude označený ako n1, a pod.. Hodnota vi bude výsledná hodnota. Vzorec 4 je 

určený pre výpočet váh kritérií [10]: 

                                                                    
  

   
 
   

 
  

 
                                                                       

vi – hodnota kritéria                                    N – celkový počet porovnaní 

                ni – jednotlivé kritérium 

7.2.1 Spôsoby získavania váh kritérií 

Existuje niekoľko spôsobov ako si vhodne zvoliť riziká a určiť ich váhu. Môžeme si 

jednoducho uviesť tri spôsoby: 

 Návrh rizík aj ich váh spracuje jeden odborník, ktorý môže následne sám vypočítať 

a zoradiť riziká podľa metódy. 

 Návrh rizík aj váh vypracúva skupina odborníkov. Účelom je, aby sa skupina pri 

spoločnej diskusii dohodla na výbere rizík, ktoré predstavujú v danej oblasti najväčšie 

nebezpečenstvo a určila ich percentuálnu dôležitosť.  

 Skupine odborníkov sa tiež môžu rozdať dotazníkové formuláre s návrhmi rizík  a oni 

následne uvedú svoj názor na dôležitosť jednotlivých rizík. [13] 
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7.2.2 Porovnanie metodiky pri získavaní váh kritérií 

Každý zo spôsobov návrhov má svoje prednosti aj nevýhody, tu sú uvedené niektoré 

konkrétne: 

 Návrh rizík jedným odborníkom – výhodou je zainteresovanie len jednej osoby, tým 

sa znižuje čas potrebný pre získanie váh kritérií. Nevýhody sú jednoznačne v tom, že 

osoba musí byť v danej problematike vysoko odborne znalá. Bez konzultácií s inými 

odborníkmi sa môže stať, že niektoré riziká budú precenené a naopak niektoré 

podcenené. 

 Návrh rizík skupinou pri diskusii – väčší počet odborníkov zaručuje objektívnejšie 

kritéria váh. Znižuje sa pravdepodobnosť výberu nesprávnych rizík,  či zabudnutie na 

niektoré dôležité riziko. Výsledkom býva jednoznačný zoznam rizík a ich 

percentuálna dôležitosť (váhový vektor). Nevýhodu predstavuje časová koordinácia 

viacerých ľudí na jednom mieste, prípadne uskutočnenie videokonferencie. Viac 

odborníkov predstavuje aj viac názorov a možný nesúlad v nich. 

 Návrh rizík skupinou s dotazníkmi – rovnaké výhody ako v predchádzajúcom 

prípade, vyhodnotenie bez vplyvu inej osoby, nižšia časová náročnosť. Avšak je 

potrebné vyhodnotenie dotazníkov pre konečný výsledok. 

7.2.3 Posúdenie rizík pri hodnotení variant 

Je množstvo rizík spojených s prípadnou implementáciou variant. Veľmi dôležitý je 

fakt, že ktorékoľvek riziko pri určitej konkrétnej situácií môže predstavovať veľký význam 

a pozmeniť výsledky hodnotenia. Je to predovšetkým: 

 Správnosť formulovania konkrétneho problému 

 Čo najpresnejšie vyjadriť dôležité vlastnosti objektu, ktorý je hodnotený (vlastnosti 

odvodené z daných potrieb a charakterizujúce ciele zadováženia, používania, 

funkčnosti danej budovy) 

 Spôsob vytvárať varianty riešení 

 Spôsob hodnotiť viackriteriálny variant, ktorý obsahuje súbor rizík spojených napr. 

so spôsobom vytvárať sústavy kritérií, so spôsobom určovať váhy kritérií, so 

spôsobom hodnotiť výsledky variant, so spôsobom vyberať hodnotenia atď. 

 Nepredpokladané okolnosti, ktoré môžu nastať a ohroziť realizáciu vybranej 

varianty s jej nepriaznivými vplyvmi. [13] 
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7.2.4 Aplikácia Fullerovej metódy 

V prvom rade je potrebné zostaviť tabuľku rizík, ktoré budeme pre danú problematiku 

analyzovať. Následne pre ľahšie a prehľadnejšie vyhodnocovanie si zostavíme Fullerov 

trojuholník. Po zostavení Fullerovho trojuholníka jednotlivé riziká medzi sebou porovnávame 

navzájom a určujeme to riziko, ktorého vznik je pravdepodobnejší a predstavuje väčšiu 

hrozbu pre chránený záujem. V tabuľke 1 sú už zoradené riziká od najväčšieho po najmenšie 

s jednotlivými mierami rizík, ich kumulatívne súčty a početnosti. Z tabuľky 1 Fullerovej 

analýzy vyplýva, že najvyššie riziko predstavuje požiar v objekte, získal 26 z 27 možných 

bodov. Po 25 bodov zhodne získali ozbrojená lúpež a zlyhanie bezpečnostnej služby. Ďalšie 

veľké riziká predstavujú krádež, vlámanie sa do objektu, vlámanie za pomoci motorového 

vozidla a poškodzovanie zabezpečovacích systémov. Najnižšiu mieru rizika naopak 

predstavuje zemetrasenie z dôvodu veľmi nízkej pravdepodobnosti a snehová kalamita, ktorá 

síce predstavuje riziko väčšie, ale vhodnými opatreniami (odpratávanie snehu, posyp 

chodníkov) sa dá ľahko znížiť na prijateľnú úroveň. 

Príklad výpočtu váh pre jednotlivé riziko je zo vzorca 5: 

                                           
  

   
 
   

 
  

 
 

  

   
                                                 

Podľa vzorca 6 vypočítame správnosť súčtu sumy miery rizika a overenie, či sa 

nezabudli porovnať žiadne dve kritéria: 

                                                              
  

 
  

      

 
                                                            

 

Tabuľka 1: Výsledky analýzy Fullerovej metódy [vlastná] 

Poradie Riziko[x] 
Miera 

rizika[ni] 

Kumul. 

súčet rizík 

Početnosť

[%] 

Kumulatívna 

početnosť[%] 

1 Požiar v objekte 26 26 6,88 6,88 

2 – 3 Ozbrojená lúpež 25 51 6,61 13,49 

2 – 3 Zlyhanie bezpečnostnej agentúry 25 76 6,61 20,11 

4 Vlámanie do objektu 23 99 6,09 26,19 

5 – 7 Krádež 22 121 5,82 32,01 

5 – 7 Vlámanie za pomoci mot. vozidla 22 143 5,82 37,83 
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5 – 7 Úmyselné poškodenie (EPS,PZTS) 22 165 5,82 43,65 

8 Krádež vlastnými zamestnancami 18 183 4,76 48,41 

9 – 10 Únik plynu, chemických látok 17 200 4,50 52,91 

9 - 10 Zlyhanie PZTS 17 217 4,50 57,41 

11 Výbuch 16 233 4,23 61,64 

12 Zlyhanie ľudského faktoru 15 248 3,97 65,61 

13 – 14 Zlyhanie EPS 14 262 3,70 69,31 

13 – 14 Poškodzovanie tovaru 14 276 3,70 73,02 

15 Únik informácií 13 289 3,44 76,46 

16 Davová panika 12 301 3,18 79,63 

17 – 18 Vandalizmus 11 312 2,91 82,54 

17 – 18 Zlyhanie CCTV 11 323 2,91 85,45 

19 – 21 Prívalové dažde, povodeň 10 333 2,65 88,10 

19 – 21 Silný vietor, búrka 10 343 2,65 90,74 

19 – 21 Výpadok elektrického prúdu 10 353 2,65 93,39 

22 Rabovanie 6 359 1,59 94,98 

23 – 25 Teroristický útok 4 363 1,06 96,03 

23 – 25 Falošná poplachová správa 4 367 1,06 97,09 

23 – 25 Poškodená elektroinštalácia 4 371 1,06 98,15 

26 – 27 Externý požiar 3 374 0,79 98,94 

26 – 27 Snehová kalamita 3 377 0,79 99,74 

28 Zemetrasenie 1 378 0,26 100 

 Celkový počet porovnaní [N] 378    

 

K dokončeniu celkovej analýzy použijeme ešte Paretov diagram s Lorenzovou krivkou. 

Tie nám umožnia určiť hranicu rizík, pri ktorých by sme mali v krátkom čase prijať určité 

bezpečnostné opatrenia na ochranu chránených záujmov nákupného centra. Využije sa tu  

Paretové pravidlo, ktoré hovorí, že 20% aktív predstavuje 80% všetkých výsledkov. To 

znamená, že len malé množstvo príčin ma veľké dôsledky. Pre potreby zhotovenia diagramu 

a krivky pre Fullerovu metódu sú v tabuľke 1 uvedené početnosti a kumulatívne početnosti. 
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Graf 5, na ktorom je Lorenzova krivka, nám udáva, že prvých 17 rizík z tabuľky 1 je 

potrebné riešiť v krátkom časovom horizonte a navrhnúť potrebné opatrenia na zníženie 

týchto rizík na prijateľnú úroveň. Ostatné riziká nepredstavujú už tak závažné riziko, či už 

z pohľadu závažnosti alebo pravdepodobnosti ich výskytu v nákupnom centre a nie je 

potrebné ich v tomto momente riešiť. Z celkového pohľadu ale aj tieto riziká nesú určitú 

nebezpečnosť.  

7.3 Metóda FMEA 

Druhá metóda je určená na porovnanie výsledkov zistených z predchádzajúcej analýzy. 

Skratka FMEA znamená Faul Modes and Effect Analysis (Analýza príčin a následkov 

porúch). Zaraďujeme ju medzi základné analytické metódy, kedy ju firmy využívajú na 

odstránenie možných chýb a poruchových stavov. A tiež v manažmente bezpečnosti 

a spoľahlivosti.  Úlohou tejto metódy je zisťovať chyby a ich následky s cieľom prijať také 

opatrenia, ktoré zamedzia ich vzniku. FMEA má široké uplatnenie v praxi. Môžeme ju použiť 

pri analýzach finančných, spoločenských a sociálnych procesov, ale taktiež na technické 

procesy a jednotlivé výrobky. 

7.3.1 Postup metódy FMEA 

Celý postup metódy sa dá zhrnúť do týchto bodov: 

1. zostavenie tímu a kompletizácia údajov 

2. určenie jednotlivých častí celku a ich účel 

3. identifikácia chýb 

4. hodnotenie chýb 
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Graf 5: Paretov diagram a Lorenzova krivka pre Fullerovu metódu [vlastný] 
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5. určenie nápravných opatrení  

6. vyhodnotenie záverov 

Postup výpočtu 

Hodnoty pre analýzu FMEA sú uvedené v tabuľke 2. Pre konkrétne riešenia daných 

problémov je možné stanoviť počet hodnôt individuálne. Parametre vychádzajú z normy ČSN 

EN 60812:2006 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémov – postup analýzy spôsobov 

a dôsledkov porúch (FMEA), ktorá pre potreby priemyslu využíva 10 parametrov. Pre 

prehľadnosť je použitých 5 parametrov autora Studie analýzy rizika protiprávních činů na 

letišti. [20] 

Tabuľka 2: Hodnoty pre výpočet metódy FMEA [20] 

R Miera rizika N Závažnosť následkov 

0-3 Zanedbateľné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 Akceptovateľné riziko 2 Väčší delikt, práceneschopnosť, väčšia škoda 

11-50 Mierne riziko 3 Stredný delikt, pobyt v nemocnici, veľká škoda 

51-100 Nežiaduce riziko 4 Ťažký delikt, trvalé následky, vysoká škoda 

101-125 Neakceptovateľné riziko 5 Smrť osôb, obrovská škoda 

P Pravdepodobnosť vzniku rizika H Zistiteľnosť rizika 

1 Ojedinelá, veľmi nepravdepodobná 1 Riziko zistiteľné pri jeho spáchaní 

2 Skôr nepravdepodobná 2 Ľahko odhaliteľné riziko, niekoľko minút 

3 Nepravdepodobná, reálna hrozba 3 Zistiteľné riziko do jedného dňa 

4 Veľmi pravdepodobná 4 Ťažko zistiteľné riziko, viac ako deň 

5 Neustála hrozba 5 Nezistiteľné riziko 

  

Výpočtom zo vzorca 7 získame najdôležitejšie riziká pre daný projekt a tiež ich 

indexové hodnoty: 

                                                                                                                                                   

Výpočet pre mieru rizika (R) obsahuje tri dôležité prvky. Zameriavame sa na 

pravdepodobnosť vzniku a existenciu určitého rizika (P). Týmto sa učí pravdepodobnosť 

toho, že dané riziko vznikne len ojedinele, pravdepodobne alebo riziko vzniku trvá prakticky 

neustále. Ďalej sa zaoberáme závažnosťou následkov (N), ktorá určí závažnosť daného prvku 

z materiálneho a finančného hľadiska a tiež ohrozenia zdravia osôb a škodách na životnom 
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prostredí. Stupnica je zoradená od nepatrných škôd a zranení až po ohrozenie života  

a maximálne škody. Tretia posudzovaná bola zistiteľnosť rizika (H), tá určuje ako ľahko 

a rýchlo je dané riziko možné zistiť v jeho začiatku. Riziko je možné identifikovať v dobe 

spáchania skutku, po niekoľkých hodinách, dňoch prípadne riziko môže ostať neodhaliteľné. 

7.3.2 Aplikácia FMEA 

Po identifikácii rizík, ktoré môžu ohroziť chránené záujmy nákupného centra, je 

potrebné pomocou tabuľky 2 ohodnotiť ich špecifické miery závažnosti s ohľadom na 

pravdepodobnosť vzniku, závažnosť následkov a zistiteľnosť v každodennom prevádzkovom 

režime. Miera rizika sa môže pohybovať v rozmedzí <0-125>, všetky hodnoty nad 51 už 

predstavujú vysoké riziko a týmito problémami by sme sa mali zaoberať predovšetkým. 

Tabuľka 3 obsahuje z ľavej strany poradie jednotlivých rizík zostupne od najzávažnejšieho 

rizika. Nasledujú samotné riziká, potom miera rizika a nakoniec kumulatívne súčty 

a percentuálne vyjadrenie hodnôt rizík. Ako najvyššie miery rizika (80b) sú v tabuľke č.3 

uvedené – krádež zamestnancami a vlámanie sa do objektu. Hranicu  nežiadúceho rizika 

prekročili ešte 4 riziká. Požiar v objekte, krádež, vlámanie za pomoci motorového vozidla 

a ozbrojená lúpež. Všetky ostatné predstavujú mierne riziko. 

Tabuľka 3: Výsledky analýzy metódy FMEA [vlastná] 

Poradie Riziko 
Miera 

rizika 

Kumul. 

súčet rizík 

Početnosť 

[%] 

Kumulatívna 

početnosť [%] 

1 – 2 Krádež vlastnými zamestnancami 80 80 8,03 8,03 

1 – 2 Vlámanie do objektu 80 160 8,03 16,06 

3 – 6 Požiar v objekte 60 220 6,02 22,09 

3 – 6 Krádež 60 280 6,02 28,11 

3 – 6 Vlámanie za pomoci mot. vozidla  60 340 6,02 34,14 

3 – 6 Ozbrojená lúpež  60 400 6,02 40,16 

7 – 8 Zlyhanie EPS 50 450 5,02 45,18 

7 – 8 Výbuch 50 500 5,02 50,20 

9 Prívalové dažde, povodeň 48 548 4,82 55,02 

10 – 11 Silný vietor, búrka 45 593 4,52 59,54 

10 – 11 Únik informácií 45 638 4,52 64,06 

12 Davová panika 40 678 4,016 68,08 

13 – 14 Zlyhanie bezpečnostnej agentúry 36 714 3,62 71,69 
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13 – 14 Úmyselné poškodenie (EPS,PZTS) 36 750 3,62 75,31 

15 Teroristický útok 25 775 2,51 77,82 

16 – 17 Únik plynu, chemických látok 24 799 2,41 80,23 

16 – 17 Zlyhanie ľudského faktoru 24 823 2,41 82,64 

18 – 20 Externý požiar 20 843 2,01 84,65 

18 – 20 Zemetrasenie 20 863 2,01 86,66 

18 – 20 Falošná poplachová správa 20 883 2,01 88,67 

21 Zlyhanie PZTS 18 901 1,80 90,47 

22 – 23 Vandalizmus  16 917 1,61 92,08 

22 – 23 Poškodená elektroinštalácia 16 933 1,61 93,67 

24 Výpadok elektrického prúdu 15 948 1,51 95,20 

25 – 28 Zlyhanie CCTV 12 960 1,20 96,40 

25 – 28 Rabovanie 12 972 1,20 97,60 

25 – 28 Snehová kalamita 12 984 1,20 98,8 

25 – 28 Poškodzovanie tovaru 12 996 1,20 100,00 

 sumy 996  100  

 

Rovnako ako pri Fullerovej metóde aj tu použijeme na dokončenie Paretov diagram 

a Lorenzovu krivku, ktoré sú znázornené na grafe 6. Údaje potrebné na zhotovenie sú 

uvedené v tabuľke 3 na pravej strane. 

 

Graf 6: Paretov diagram a Lorenzova krivka pre metódu FMEA [vlastný] 
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Lorenzova krivka na grafe 6 určuje, že pri prvých 16 rizikách z tabuľky 3 je potrebné čo 

najskôr prijať opatrenia na zníženie rizika. Pri ostatných rizikách v tomto momente nie je 

potrebné prijímať opatrenia, avšak z dlhodobého pohľadu treba aj tie brať v úvahu z pohľadu 

celkovej bezpečnosti. 

7.4 Porovnanie oboch analýz 

Pri porovnaní oboch analýz ako najrizikovejšie ohrozenia nákupného centra vyšli požiar 

v objekte, ozbrojená lúpež, vlámanie do objektu, krádež páchateľom a vlastnými 

zamestnancami. 

Medzi riziká, ktoré je potrebné riešiť, sa dostali v oboch analýzach takmer rovnaké 

prípady problémov. Rozdiely nastali hlavne v prípadoch, kedy pri analýze metódy FMEA boli 

zohľadnené závažné dopady udalosti na obchodné centrum. Jedná sa hlavne o teroristický 

útok, či silné búrky a povodne. Z tohto dôvodu sa tieto udalosti dostali v metóde FMEA na 

vyššie miesta. Naopak vo Fullerovej metóde bola zohľadnená v prevažnej miere 

pravdepodobnosť takejto udalosti, čo ich jednotlivo posunulo o niekoľko miest smerom dole.   

Presne z opačných dôvodov dopadli napríklad zlyhania PZTS, či poškodzovanie tovaru 

zákazníkmi, kde sa pri subjektívnom porovnávaní dospelo k záveru, že predstavujú vyššie 

riziko ako v analýze FMEA. 

Najväčší rozdiel zaznamenalo riziko zlyhania bezpečnostnej agentúry, z 13 miesta vo 

FMEA  sa posunulo na 3 miesto Fullerovej metódy. Tu zavážil subjektívny pohľad na to, že 

riziká v obchodných centrách má na starosti predovšetkým bezpečnostná agentúra, a teda 

zodpovedá za ich eliminovanie. 

Faktor, ktorý taktiež mohol zavážiť vo výsledkoch analýz je fakt, že metódy neboli 

vypracovávané tímovo, ale jednotlivcom, ktorý sa na problémy pozerá jednostranne 

a nedokáže nahradiť tímovú komunikáciu, ktorá je pri riešení takýchto komplexných 

problémov rizík jednoznačnou výhodou. 
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8 Vyhodnotenie rizík s najväčším nebezpečenstvom pre obchodné centrá 

Z oboch analýz, ktorými sme zisťovali najpravdepodobnejšie a najnebezpečnejšie 

riziká, ktoré môžu v obchodných centrách nastať, sme získali dostatočnú predstavu na 

vypracovanie návrhu opatrení, ktoré majú za úlohu znížiť riziko na spoločensky - ekonomickú 

prijateľnú úroveň. V oboch prípadoch metód sme dohromady identifikovali niekoľko rizík, 

ktoré je potrebné riešiť prijatím určitých opatrení. V ostatných prípadoch bola miera rizika 

vyhodnotená ako prijateľná a nie je potrebné sa v tomto momente nimi zaoberať. 

8.1 Riziko požiaru v obchode 

Keďže toto riziko predstavuje najväčšie nebezpečenstvo, je potrebné pristupovať 

k problému zodpovedne. Inštalovanú EPS a stabilné hasiace zariadenie je potrebné udržiavať 

v neustálej prevádzkyschopnosti pravidelnými odbornými revíziami, pretože tieto zariadenia 

sú najúčinnejšie v boji s požiarmi. Z pohľadu režimovej ochrany je potrebné zakázať 

manipuláciu s otvoreným ohňom a fajčenie v celom objekte, prípadne zabezpečiť vyhradené 

priestory na takúto činnosť. Rovnako tak pri vykurovacích telesách musí byť zabezpečené ich 

správne používanie a stály dohľad. Osobitnú kapitolu predstavujú elektrické rozvody, ktoré je 

potrebné inštalovať vždy odborne spôsobilou osobou, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie. 

Pri vzniku požiaru je potrebné umožnenie bezpečnej evakuácie ľudí hlavnými, prípadne 

únikovými cestami, ktoré musia byť neustále priechodné a nezabezpečené proti otvoreniu. 

Vzniknutá panika môže viesť k snahe niektorých ľudí kradnúť, a preto je potrebné, aby 

bezpečnostná služba predišla rabovaniu všetkými zákonnými prostriedkami. 

8.2 Ozbrojená lúpež 

Nejedná sa o až tak častý jav v nákupných centrách, avšak pri peňažných hodnotách, 

ktorými nákupné centrum disponuje, každý deň tu riziko určite existuje. Takýto incident má 

za úlohu riešiť predovšetkým pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len SBS), 

ktorý by mal byť pri výcviku na takúto situáciu pripravovaný. Pre takýto prípad by mal byť 

pracovník SBS vybavený jednorazovými alebo klasickými putami, poprípade slzotvorným 

plynom či ,,taser“ pištoľou. Pracovník SBS má za pomoci donucovacích prostriedkov väčšiu 

šancu zaistiť bezpečnosť v OC nielen v prípade ozbrojenej lúpeže, ale aj iných incidentov, 

ktoré môžu nastať. Vhodné riešenie by mohol predstavovať aj tichý alarm, ktorý by okamžite 

upozornil Políciu Českej republiky na takýto čin a tá by mohla účinne zasiahnuť. 
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8.3 Vlámanie do objektu 

Už zabudovaný systém PZTS predstavuje dobrý systém ochrany. Dôležitá je jeho 

pravidelná a kvalifikovaná revízia. Systém PZTS je potrebné kombinovať aj s inými prvkami 

ochrany. Napríklad mechanické zábrany, či už mreže na hlavných vstupoch presklených 

dverí, zabezpečenie vetracích a klimatizačných šácht mrežami, zabezpečenie strešných okien 

alebo presklených plôch bezpečnostnými fóliami. Najideálnejší spôsob predstavuje ochrana 

mechanickými a elektronickými systémami spolu s fyzickou ochranou. Fyzická ochrana 

predstavuje výborný, aj keď nákladný spôsob ochrany. Lepší spôsob by predstavovala 24 

hodinová ochrana centra pracovníkmi strážnej služby, ktorí môžu sledovať kamerový 

a poplachový systém a okamžite reagovať na vzniknutú situáciu. Taktiež môžu vykonávať 

v pravidelných intervaloch obchôdzky objektu aj počas noci. 

8.4 Krádež vlastnými zamestnancami 

Problém predstavuje značné riziko hlavne z pohľadu, že zamestnanci dobre poznajú 

samotný systém ochrany a vedia si ľahšie poradiť s jednotlivými bezpečnostnými prvkami. Je 

tu potrebná neustála kontrola zamestnancov pri ich odchode z pracoviska. Jedná sa o kontrolu 

samotných osôb, ich osobných vecí a skriniek či spoločných priestorov. V určitých časovo 

nepravidelných intervaloch by sa mali uskutočniť aj hĺbkové kontroly. K tomuto sa využíva 

takzvané tlačidlo náhodného výberu, ktoré zamestnanci pri odchode stláčajú. Tento fakt by 

mal byť ošetrený už na začiatku pracovného pomeru a zamestnanec by k takémuto jednaniu 

mal dať písomný súhlas. 

Ďalej by režimovou ochranou mali podliehať priestory predstavujúce väčšie riziko 

straty. Špecifický tovar (napr. alkohol či cigarety) musí byť skladovaný v špeciálnych 

zamrežovaných klietkach,  ktoré sú pod neustálym dohľadom kamier a prístup do nich majú 

len vybraní zamestnanci, ktorí sa v priestoroch musia pohybovať vždy minimálne dvaja. 

Problém sa často vyskytuje aj pri preberaní tovaru v sklade, kde môže dochádzať 

k obrovským stratám. Ak sa napríklad dohodne dovozca tovaru a skladník na rozdelení si 

časti zásielky, je pri značných množstvách objemu tovaru strata odhalená až neskôr pri 

inventúrach. Z tohto dôvodu je potrebná neustála kontrola dodávok tovarov kamerovým 

systémom, ktorý by mal pokrývať celý skladovací priestor, ale tiež pracovníkom 

bezpečnostnej služby, ktorý by mal na celý proces preberania tovaru neustále dohliadať. Pri 

podozrení či preukázaní zo straty by malo obchodné centrum okamžite vyvodiť opatrenia 
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a požiadať dodávateľa, aby zabezpečil nápravu a spoľahlivosť dodávok tovarov, zabrániť 

osobám dodávateľa, ktoré sú podozrivé z odcudzovania tovaru, aby mali zákaz vstupu do 

skladov, alebo úplne ukončenie spolupráce s dodávateľom. 

8.5 Krádež 

Takto veľké obchodné plochy ponúkajú rozmanité druhy tovarov, ktoré lákajú zlodejov. 

Či už sa jedná o drobný tovar, ktorý sa dá ľahko skryť, drahú elektroniku, alkohol, ale aj 

cukrovinky, textil či spotrebný tovar. Najrizikovejšiu časť predstavuje pokladničná zóna, kde 

dochádza k skutkovej podstate krádeže. Ak totiž zákazník prejde cez pokladničnú zónu 

s tovarom s úmyslom nezaplatiť, automaticky sa stáva podozrivý z krádeže. Samozrejme 

môžu sa vyskytnúť ojedinelé prípady zabudnutia tovaru v nákupnom košíku, avšak takúto 

kontrolu by mal vykonávať samotný pokladník. V tomto prípade je vhodné, a ak to 

podmienky umožňujú, aby zóny vstupu a odchodu z predajne neboli na jednom mieste. 

Najčastejšie sa kradne už spomínaný alkohol, drobná elektronika (USB kľúče, CD DVD 

apod.) a sladkosti (predovšetkým čokolády). Vhodnú ochranu predstavujú pevné kódy, 

Colortagy, káblová ochrana, rádiofrekvenčné etikety, ochranné obaly (safery) a iné. V prípade 

tovaru väčšej nominálnej hodnoty je dobré vystavovať len menšie množstvo. Ak je tovar 

balený v krabiciach,  je dobré vystavovať len krabice a tovar uchovávať na inom bezpečnom 

mieste. Tovar potom poskytnúť zákazníkovi na požiadanie. Rovnako sa dá postupovať ak je 

tovar vystavený v zabezpečených výkladných skriniach. Ak je totiž výrobok chránený napr. 

mäkkou etiketou, páchateľ tovar z obalu vyberie a tovar sa stáva nechráneným. Drobná 

elektronika sa dá zabezpečiť káblovou ochranou a zákazník si pri nej môže tovar bez 

problémov vyskúšať. 

Pri tovare menšej nominálnej hodnoty (do 300 Kč), ale s veľkým množstvom predaja je 

dobré zabezpečiť aspoň časť tovaru. Ideálne sú mäkké etikety alebo samolepiace etikety, 

ktoré sa náhodne rozmiestnia. Pôsobia nenápadne a páchateľ si ich nemusí povšimnúť. Pokiaľ 

ide o ochranu CD, DVD, USB kľúčov a iného drobného tovaru je dobrou voľbou safer. Dá sa 

prekonať, ale pre väčšinu zlodejov predstavuje dostatočnú prekážku. Na ochranu šatstva je 

potrebné použiť buď tvrdé etikety alebo colortagy, ktoré dokážu oblečenie zafarbiť. 

Kozmetika, a to hlavne parfumy, sú tiež veľkým lákadlom pre zlodejov. Najideálnejšie je 

takýto tovar umiestniť do výkladných skriniek a zabezpečiť individuálny prístup predavačky. 

Druhou možnosťou je aspoň zabezpečiť všetok tovar ochrannými etiketami vzhľadom na 
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hodnotu tovaru. Všetky tieto ochranné prvky sú pri prechode pokladničnou zónou odstránené 

pokladníkom, alebo sa automaticky deaktivujú pomocou nainštalovaných dekodérov. 

V boji s krádežami napomáha aj kamerový systém, ktorý dokáže nenápadne odhaliť 

páchateľa a tiež ho uchovaným záznamom jednoznačne usvedčiť. Kamerový systém by sa 

mal nachádzať na celej predajnej ploche a v ideálnom prípade pokrývať celú plochu rovnako. 

Takýto prístup sa však vo väčšine obchodných centier neuplatňuje. Prednostne sa chráni 

rizikový tovar. Problém nastáva v prípade skúsených páchateľov, ktorý tovar chránený 

predmetovou ochranou odnesú z dosahu kamier, odstránia ochranu a tovar bezpečne prenesú 

pokladničnou zónou. Taktiež kryty otočných kamier by mali byť z nepriehľadných skiel (viď 

obrázok 12). Páchateľ totiž môže sledovať pohyb kamery a môže vystihnúť časovú dobu, keď 

mu operátor kamerového systému nevenuje pozornosť. Viditeľný kamerový systém určite 

pôsobí aj represívne, avšak na niektorých vybraných miestach by bola vhodná kombinácia z 

maskovanými kamerami. Páchatelia, ktorých neodradia kamery, by mohli byť ľahšie 

prichytení pri trestnej činnosti. V ponuke sú kamery v podobe stabilných hasiacich systémov 

alebo EPS, ktoré s okolím bezproblémovo splynú (viď obrázku 13). Kamerové systémy 

prechádzajú neustálym vývojom, a preto rýchlo zastarávajú. Je potrebná ich občasná 

modernizácia s ohľadom na hodnoty, ktoré chránia. 

                        

Obrázok 12: Dome kamera zo zrkadlovým krytom [27]     Obrázok 13: Kamera zamaskovaná za EPS [27] 

  

8.6 Ostatné riziká 

V prípade ochrany pred lúpežou automobilom je najlepšia ochrana nainštalovaním 

ochranných železobetónových stĺpikov (viď obrázok 14) pred vchody do OC v potrebnom 

rozsahu. 
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          Obrázok 14: Železobetónové stĺpiky [vlastný] 

 

Zlyhaniu EPS,PZTS či CCTV najúčinnejšie predídeme vykonaním pravidelných revízií 

odborne spôsobilou osobou. Pokiaľ sa jedná o predchádzanie zlyhania ľudského faktoru, 

alebo samotnej bezpečnostnej služby sú potrebné pravidelné preškolenia a príprava na určité 

modelové situácie, ktoré sa v obchodnom centre môžu s určitosťou vyskytovať. Úniku 

informácii poškodzujúcich naše chránené záujmy predídeme režimovou ochranou, a to tak, že 

takéto informácie budú poskytované len osobám, ktoré ich k výkonu svojej práce nevyhnutne 

potrebujú. V prípade možných prírodných katastrof je potrebná analýza samotného miesta 

výstavby centra. Určenie rizikovosti záplav daného pozemku, prípadne aké katastrofy sa 

v posledných rokoch v okolí vyskytli a čo môžeme očakávať. Následne tieto skutočnosti 

zahrnúť do stavebného riešenia projektu samotnej budovy. Takýmito krokmi dokážeme 

predísť veľkým škodám na majetku, ktoré takéto udalosti spôsobujú. V prípade, že už takáto 

situácia nastala, prijať opatrenia na záchranu osôb a minimalizovanie strát chránených 

záujmov. 

Do úvahy by pripadala aj možnosť zabezpečiť prenajímané priestory, čo by majiteľom 

centra mohlo priniesť finančný zisk. Potrebný by však bol záujem prenajímateľov 

a uspokojenie ich špecifických požiadaviek na zabezpečenie jednotlivých prevádzok. Mohli 

by tu byť inštalované kamerové systémy napojené na už existujúci systém, prípadne by 

predajňa mohla využiť služby SBS a mať svojho vlastného pracovníka na prevádzke.    
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9 Návrh modernizácie kamerového systému 

V prípade, že chceme zabezpečiť potrebnú ochranu, dosah kamier by mal pokrývať celý 

objekt predajnej plochy. V opačnom prípade hrozí, že v nechránených častiach môže dôjsť ku 

stratám chránených záujmov. Kamery by mali zobrazovať čo najlepšie detaily pri 

približovaní, aby obsluha kamier mala čo najdokonalejší obraz o situácii na predajnej ploche. 

Nám dostupnými informáciami sme navrhli modernizáciu kamerového systému, ktorý 

pokrýva celú predajnú plochu obchodného centra. 

 

Obrázok 15: Návrh rozmiestnenia kamier v obchodnom centre [vlastný] 

 

Na obrázku 15 vidíme farebne odlíšené jednotlivé druhy kamier. Kamera s objektívom 

na obrázku určuje smer snímania záznamu. Červené kamery predstavujú vonkajšiu ochranu 
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objektu, pokrývajú celý plášť objektu.. Zelené kamery sa nachádzajú vo vnútri objektu 

a snímajú len jeden určený smer. Fialové kamery zobrazené ako bodky sú otočné, a tým majú 

veľký rozsah snímania priestoru. Modré kamery sú otočné, ale tiež maskované a zákazník 

nevie o tom, že je tu kamera umiestnená. 

9.1 Finančné vyhodnotenie 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na ochranu objektu by sa mal pohybovať 

v maximálnej výške 10 až 15% hodnoty chráneného záujmu. Majetok obchodného centra sa 

rádovo pohybuje v desiatkach miliónov korún. Hodnota zahŕňa cenu pozemku, samotnej 

budovy, veľkého množstva rôznorodého tovaru na predajnej ploche a v sklade, technického 

vybavenia, ako sú chladiace boxy, osvetlenie, pokladne a iné. Samotný návrh kamerového 

systému predstavuje model modernizácie, a preto nie je potrebná celková inštalácia 

prenosovej sústavy, držiakov kamier alebo stavebné zásahy do objektu. Modernizácia zahŕňa 

inštaláciu nových kamier a záznamových zariadení. V nasledujúcej tabuľke 4 sú uvedené 

ceny jednotlivých komponentov a množstvo potrebné pre zabezpečenie OC. 

Tabuľka 4: Ceny jednotlivých komponentov návrhu v Kč [vlastná] 

Položka Ks Cena Spolu 

Kamera vonkajšia 5 8750 43 750 

Kamera vnútorná 12 13 075 156 900 

Kamera otočná 10 15 000 150 000 

Kamera maskovaná 4 3890 15 560 

Záznamové zariadenie  2 38 750 77 500 

Celková cena 443 710 

 

K cene je potrebné prirátať ešte cenu inštalácie, poprípade náklady na inštalovanie 

kamier v miestach, kde sa predtým nevyskytovali. Táto suma však už nepredstavuje zásadné 

navýšenie rozpočtu kamerového systému. Môže sa jednať rádovo o niekoľko tisíc korún. Je 

dôležité upozorniť, že kamerový systém predstavuje len jeden druh ochrany v OC a teda 

finančné náklady na celkovú bezpečnosť sú oveľa vyššie ako necelých 450 tisíc korún. Cena 

kamerového systému je vzhľadom na cenu chráneného záujmu primeraná. 
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10 Záver 

V bakalárskej práci sme analyzovali riziká a následne popisovali niektoré opatrenia, 

ktoré by zvýšili bezpečnosť v obchodných centrách a minimalizovali riziká, ktoré ich 

ohrozujú. Predtým, ako bolo možné tieto opatrenia navrhnúť, bola potrebná samotná 

identifikácia jednotlivých rizík, ktoré majú vplyv na bezpečnosť nákupných centier. 

K vyhodnoteniu jednotlivých rizík boli použité dve metódy na ich analýzu. Prvá Fullerova 

metóda nie je veľmi známa a predstavuje alternatívu iným známejším metódam. 

K porovnaniu tejto metódy sme využili metódu  FMEA,  ktorá je známa a používaná v praxi 

pri rôznych druhoch problémov. 

Z výsledkov analýz vyplynulo, že Fullerova metóda je vhodná na takýto druh 

vyhodnocovania rizík. Obe metódy vyhodnotili približne rovnaké riziká, ktoré predstavujú 

najväčšie ohrozenie  pre obchodné centrá. Je to požiar v budove, krádeže zamestnancov 

a návštevníkov centra, ozbrojený prepad a vlámanie do objektu. Ak porovnáme analýzy 

navzájom, Fullerova metóda predstavuje výhodu v hodnotení rizika z pohľadu,  že aj relatívne 

málo závažné riziko môže za daných okolností predstavovať väčšiu nebezpečnosť ako riziko, 

ktorého závažnosť je oveľa väčšia. Tým sa do popredia dostávajú riziká, ktoré metóda FMEA 

vyhodnocuje ako málo závažné a odsúva ich v poradí nižšie. Tieto však v danej problematike 

predstavujú dôležitejšie miery rizík. 

Týmto sa preukázalo že Fullerova metóda je vhodná pri analýze a riadení rizík 

obchodného centra. Potrebná je však odbornosť osôb, ktoré budú samotnú metódu používať, 

a ich znalosti problematiky, ktorú budú riešiť. Bez toho nie je možné žiadnou metódou 

dospieť k hodnotným výsledkom. Bakalárska práca môže poslúžiť ako ukážka, že Fullerovu 

metódu možno používať a aplikovať v praxi. 

Následný návrh kamerového systému predstavuje koncept, ktorý chráni priestor 

predajnej plochy v celom rozsahu, takže sa nevyskytujú miesta, na ktorých páchateľ môže 

kradnúť bez nasnímania kamery. Z dôvodov komplexnej ochrany predstavuje účinnejšiu 

variantu oproti používanej koncepcii ochrany hodnotnejších tovarov. Je potrebné ďalej 

analyzovať možnosti takéhoto riešenia kamerového systému a jeho prípadné zavedenie do 

praxe. 
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