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SEZNAM ZKRATEK 

ALARA  As Low As Reasonably Achievable 

BNC  Bayonet Neill-Concelman 

CARVER Criticality, Accessibility, Recuperability, Vulnerability, Effect, Recognizability 

CCD  Charge-Coupled Device 

CCTV  Closed Circuit Television (Uzavřený televizní okruh)  

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 

ČSN  Česká technická norma  

DPPC Dohledové a poplachové přijímací centrum 

DPS  Digital Pixel Sensor 

EN  Evropská norma  

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis (Analýza způsobů a následků poruch)  

FTP  File Transfer Protocol 

GSM  Globální Systém pro Mobilní Komunikaci 

HDD  Hard Disk Drive (Pevný disk) 

IP  Internet Protocol 

IR  Infra Red (infračervený) 

IRC  Infra Red Cut-off 

LAN  Local Area Network 

LCD  Liquid-Crystal Display 

LED  Light-Emitting Diode  

MP  Městská policie 

MW   Mikrovlnný (detektor) 

MZS  Mechanické zábranné systémy  

PIR   Passive Infra Red Detector (Pasivní infračervený detektor) 

PoE  Power over Ethernet  

PTZ  Pan-Tilt-Zoom 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RFID  Radio Frequency Identification (Radiofrekvenční identifikace) 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TNV  Technická norma vodního hospodářství 

VGA  Video Graphics Array 

WLAN Wireless Local Area Network  
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1 Úvod 

Již od počátku existence naší civilizace představuje vytvoření pocitu bezpečí jednu ze 

základních lidských potřeb. Proto už od dávných dob je lidskou snahou ochraňovat sebe i své 

vlastnictví. Nejčastěji bývá bezpečnost ohrožena v důsledku protiprávní činnosti člověka. 

Podoby tohoto jednání mohou být různé, od odcizení a poškození věci až po napadení osob, 

kdy může dojít ke zranění nebo dokonce smrti. Jelikož dochází k rozmáhání kriminality, je 

nezbytné nejen chránit objekty před napadením s cílem uškodit majiteli, ale také zajistit 

bezpečnost osob nacházejících se uvnitř. 

Důležitými faktory k omezení vzniku a dopadů nezákonného jednání je včasná 

prevence a účinná ochrana. Fyzická ochrana, jejímž primárním cílem je chránit zdraví 

a životy osob a majetek, napomáhá k minimalizaci hrozících rizik. Je třeba tedy klást důraz na 

všechny formy ochrany objektu, ať už v podobě mechanických zábran, poplachových 

systémů, lidského faktoru, nebo režimových opatření. Negativním vlivům lze předcházet 

preventivně, a to například postupy a prostředky, jichž se útočník zalekne a upustí od 

plánovaného jednání. K tomu mohou posloužit na první pohled obtížně překonatelné zábrany, 

snadno zahlédnutelné kamery, dobré osvětlení, či přítomnost pracovníků fyzické ostrahy. 

Vývoj lidské společnosti je úzce spjat s rozvojem techniky. V minulém století zažily 

velký rozmach systémy založené na elektronických principech. Každým rokem dochází ke 

zdokonalování technických prostředků a opatření uplatňovaných v oblasti zabezpečení 

majetku. Na druhou stranu i ti, kteří se je snaží překonat, objevují nová slabá místa.  

K napadení objektů nemusí docházet pouze tam, kde je velký předpoklad odcizení 

hmotného majetku. Aquaparky jsou oblíbenými místy pro rekreaci a trávení volného času. 

Značné množství lidí lákají vodní atrakce, a to zejména v letním období. Nicméně i tyto 

příjemné aktivity s sebou nesou nejrůznější rizika. Nejzávažnějším nebezpečím při koupání 

jsou úrazy a utonutí. K narušení bezpečnosti osob a majetku ovšem může dojít i v důsledku 

krádeží, poškozování cizí věci, napadení osob, nerespektování návštěvního řádu nebo vlivem 

nedostatečného bezpečnostního zázemí. 

Vytvoření bezpečného prostředí je jednou z nejdůležitějších povinností provozovatele 

aquaparku. Takovéto zařízení je vybaveno i látkami pro desinfekci a čištění vody, nejčastěji 

chlórem. S jeho skladováním je trvale spjato riziko úniku do okolí. Při zajišťování 

bezpečnosti osob je nezbytné brát ohled i na tuto skutečnost. 
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Cílem diplomové práce je revitalizovat celkový systém technického zabezpečení 

vybraného venkovního aquaparku, a to nejen z pohledu materiální ochrany, ale i z pohledu 

zajištění bezpečnosti velké koncentrace návštěvníků v areálu. Práce se také zabývá inovací 

komplexní ochrany venkovního prostoru aquaparku proti narušení míst, která jsou veřejně 

nepřístupná. Na základě analýzy rizikových míst, jejíž pomocí budou zjištěny největší 

bezpečnostní slabiny, a analytického vyhodnocení zjištěných skutečností budou navržena 

nová opatření pro zkvalitnění fyzické ochrany venkovního aquaparku. Podnět ke zpracování 

této práce vzešel z návrhu majitele společnosti vlastnící aquapark. 

Diplomová práce se skládá z devíti kapitol. Úvod je první z nich. Druhá je věnována 

právním předpisům souvisejících s problematikou fyzické ochrany. Třetí v pořadí rozebírá 

fyzickou ochranu osob a majetku z teoretického hlediska. Následující kapitola se zaměřuje na 

popis aquaparku a provozovanou činnost. Současný stav zabezpečení střediska je přiblížen 

v kapitole pět. Následuje kapitola zabývající se identifikací, analýzou a vyhodnocením 

bezpečnostních rizik. V sedmé kapitole jsou přiblíženy tři návrhy na nová opatření fyzické 

ochrany. Předposlední kapitola popisuje variantu, která je vybrána na základě rozhodovací 

analýzy. Navrhovaná opatření by měla vést k minimalizaci možných ohrožení. Na závěr je 

v poslední kapitole shrnuta celá práce se zdůrazněním přínosu inovativního řešení.  
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2 Právní předpisy a technické normy vztahující se k fyzické 

ochraně a bezpečnosti aquaparku 

Tato kapitola nastiňuje teoreticko-právní část práce související s ochranou osob 

a majetku a bezpečností aquaparku. Jelikož v České republice neexistuje jednotný právní 

předpis, který by řešil fyzickou ochranu komplexně, musíme čerpat z rozličných zákonů, 

vyhlášek a technických norem vztahujících se k dané problematice. Pro účely této práce je 

v následujících odstavcích uveden základní výčet nejdůležitějších z nich. 

2.1 Zákony  

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

Ústava České republiky a listina základních práv a svobod jsou brány jako 

nejzákladnější zákony státu. Zákon definuje základní občanská práva a ustanovuje, že: 

„Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě 

k právům a svobodám člověka a občana.
1
“ Všechny ostatní zákonné právní předpisy s ním 

musí být v souladu. Ústava České republiky nabyla účinnosti 1.1.1993 a sestává se 

z Preambule a osmi hlav. [45] 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů  

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

Definuje základní lidská práva a svobody jako nezcizitelné, nezadatelné, nezrušitelné 

a nepromlčitelné. Jsou zaručeny všem bez ohledu na pohlaví, rasu, jazyk, víru, barvu pleti, 

politické smýšlení, původ apod. Omezení těchto práv může nastat pouze v případech 

stanovených zákonem. Mezi základní lidská práva a svobody garantované tímto zákonem 

patří: právo na život, nedotknutelnost osob a soukromí, osobní svoboda, právo vlastnit 

majetek, nedotknutelnost obydlí, právo na informace a další. [48] 

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

Trestní zákon je zaměřen na ochranu zájmů společnosti, ústavního zřízení státu a práv 

fyzických a právnických osob. Zákon v § 13 uvádí: „Trestným činem je protiprávní čin, který 

trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
2
“ 

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

2
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Dále definuje podmínky trestní odpovědnosti a druhy trestních sankcí, které je možné za 

trestný čin uložit. Mimo jiné jsou v zákoně formulovány okolnosti vylučující protiprávnost 

činu. Za nejdůležitější pro fyzickou ochranu lze považovat krajní nouzi a nutnou obranu, jež 

zákon definuje jako: 

§ 28 Krajní nouze – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
3
“ 

§ 29 Nutná obrana – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
4
“ [51] 

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

předpisů  

Trestní řád vymezuje postup orgánů činných v trestním řízení za účelem náležitého 

zjištění trestných činů a následného spravedlivého potrestání pachatelů těchto činů dle 

zákona. Důležitým ustanovením vztahujícím se na činnost pracovníků soukromých 

bezpečnostních služeb, ale i na ostatní osoby je § 76 zadržení osoby podezřelé odstavec 2. 

§76 Zadržení osoby podezřelé odst. 2 – „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena 

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

její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat 

ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.
5
“ [47] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

Tento zákon se zabývá občanskoprávními a majetkovými vztahy mezi osobami 

fyzickými a právnickými a rovněž také vztahy mezi státem a těmito osobami. Mimo jiné je 

v zákoně uvedeno: „Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo 

je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit 

vzhledem k okolnostem jako přiměřené.
6
“ [53] 

 

                                                           
3
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. 

6
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

Zákonem je vymezeno, jaké jednání je považováno za přestupek a jaké sankce je 

možné uložit za jeho spáchání. Definuje také průběh řízení o přestupcích. V druhé části 

zákona jsou uvedeny v § 50 přestupky proti majetku. [49] 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon je zaměřen na práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů a na ochranu 

před neoprávněným nakládáním s těmito údaji. Cílem zákona je také zabránit jejich zneužití. 

Zákonem je stanoveno, komu náleží oprávnění ověřovat osobní údaje, povinnosti při jejich 

zabezpečení a podmínky oznamovací povinnosti. Mezi zásadní pojmy vymezené tímto 

zákonem v § 4 patří zejména osobní údaj, citlivý údaj, či subjekt údajů. [46] 

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

Zákoníkem práce jsou upraveny pracovněprávní vztahy, které vznikají během výkonu 

závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Vztahuje se taktéž na pracovněprávní 

vztahy kolektivního charakteru. Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost zaručit 

zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přijímat opatření k prevenci rizik. Má 

rovněž povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich zdroje a příčiny a aplikovat postupy 

k jejich odstranění. [50] 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon se zabývá ustanovením systému prevence závažných havárií v objektech 

a zařízeních, kde se nachází vybraná nebezpečná chemická látka nebo přípravek za účelem 

snížení pravděpodobnosti vzniku a omezení následků závažných havárií na zdraví a životy 

lidí, hospodářských zvířat, životní prostředí a majetek. [52] 

2.2 Technické normy  

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky  

Norma předepisuje systémové požadavky na poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy a upřesňuje požadavky na vlastnosti a provedení instalovaných systémů. Norma 

rovněž popisuje čtyři třídy prostředí a čtyři stupně zabezpečení. [8] 
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ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace 

Norma stanovuje pokyny pro aplikace poskytující návod pro navrhování, montáž, 

provoz a údržbu poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů tak, aby splňovaly 

požadované funkční vlastnosti při minimálním množství planých poplachů. [4] 

ČSN EN 50132-7 ed. 2 Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace   

Norma obsahuje doporučení a požadavky pro výběr, plánování, instalaci, přejímku, 

zkoušení a údržbu CCTV systémů, zahrnující snímací prvky, propojení a zařízení pro 

zpracování obrazu pro použití v bezpečnostních aplikacích. [9] 

ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: 

Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty 

Norma řeší problematiku elektronických systémů kontroly vstupu a komponentů 

určených pro použití v bezpečnostních aplikacích pro zajištění přístupu a popisuje požadavky 

na identifikaci, záznam a kontrolu informací. [12] 

ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení – 

Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy 

Norma specifikuje požadavky na spolehlivost, výkonnost a bezpečnost poplachových 

přenosových systémů. Obsahuje obecné požadavky na propojení poskytnuté signalizace mezi 

poplachovým systémem ve střežených prostorech a ohlašovacím zařízením v poplachovém 

přijímacím centru. [10] 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Norma stanovuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

u oken, dveří, lehkých obvodových plášťů, okenic a mříží. Zaměřuje se na následující 

způsoby otevírání: sklápění, skládání, posunování (svislé a vodorovné) a navinování a také 

i na pevné konstrukce. [6] 
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ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností 

vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

Norma určuje požadavky na spolehlivost a odolnost proti neoprávněnému otevření 

mechanických a elektronických zámků s vysokou bezpečností spolu se způsoby zkoušek. 

Rovněž je zde uvedeno schéma pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností na základě 

ohodnocení jejich odolnosti proti vloupání a neoprávněnému otevření. [5] 

TNV 94 0920-1 Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění 

bezpečnosti návštěvníků 

Norma je zaměřena na stanovení pravidel, standardů a základních povinností 

provozovatelů bazénů, koupališť a aquaparků. Norma předepisuje provozovateli povinnost 

zajistit dostatečné technické vybavení k zajištění bezpečnosti provozu a odpovídající 

personální zabezpečení. Mimo jiné je povinností provozovatele v rámci provozního řádu 

specifikovat pravidla pro zajištění bezpečnosti a pro řešení mimořádných událostí. [38] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

Obsah této kapitoly je věnován teoretickému rozboru jednotlivých částí fyzické 

ochrany zajišťujících komplexní zabezpečení objektu. Fyzickou ochranu utváří systém 

technických, organizačních a režimových opatření, jejichž úkolem je zabránit odcizení, 

poškození, neoprávněnému užívání, či zneužití hmotného i nehmotného majetku a rovněž 

zajistit bezpečnost osob. Její cíle jsou zaměřeny zejména na navrhování a implementaci 

bezpečnostních opatření vedoucích k vytvoření účinného bezpečnostního systému. [2] 

Fyzická ochrana se dělí na tyto základní části: 

1) Technická ochrana, 

 Mechanické zábranné systémy (MZS), 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), 

 Ostatní zabezpečovací systémy, 

2) Fyzická ostraha, 

3) Režimová ochrana. 

Pro fyzickou ochranu platí, že všechny tři tyto části jsou stejně důležité. Nedá se určit, 

která z ochran je svým významem důležitější. Použití jednotlivých částí samostatně nemusí 

zaručit dostatečný stupeň bezpečnosti. Pouze vzájemnou kombinací a provázaností 

technických prvků zabezpečení, fyzické ostrahy a režimových opatření lze dosáhnout 

požadované úrovně fyzické ochrany osob a majetku, jak je naznačeno na obrázku 1. [40] 

 

Obrázek 1: Provázanost ochran efektivního zabezpečovacího systému [autor] 
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Průnik dílčích ochran lze označit za oblast, kde systém poskytuje optimální bezpečnost 

a je zajištěna komplexní ochrana objektu. Naším záměrem je dosažení tohoto stádia 

zabezpečení nebo se mu co nejvíce přiblížit. Každá organizace se snaží zavádět taková 

ochranná opatření, která směřují k maximálnímu účinku za vynaložení co nejmenších 

nákladů. Posuzování každého objektu je vždy individuální. Je potřeba vzít v úvahu lokalitu 

umístění objektu, jeho okolí, přístupové cesty, počet a činnost osob, které se zde mohou 

vyskytovat a nesmíme opomenout ani aktiva, která je třeba chránit, apod. [40] 

Primárním úkolem mechanických zábranných systémů je odradit narušitele od jeho 

úmyslu provedení protiprávního činu, zamezit, případně zpozdit jeho provedení. V konečném 

důsledku jsou však překonatelné, a proto je vhodné doplnit je o elektronické zabezpečení. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy naopak nejsou schopny narušitele zadržet, avšak 

v kombinaci s kamerovým systémem mají schopnost oznámit jeho vniknutí a monitorovat 

pohyb uvnitř objektu. Nesmíme opomenout ani fyzickou ostrahu, která plní aktivní formu 

zásahu při narušení, a režimovou ochranu. Její pomocí je organizován chod v celém objektu 

prostřednictvím předepsaných opatření a vzájemně propojuje ostatní druhy ochran. Rovněž je 

v našem zájmu vybrat vhodné pojištění, které v případě narušení objektu pokryje způsobené 

škody. Přesto musíme počítat i se zbytkovým rizikem, neexistuje žádná ochrana poskytující 

stoprocentní bezpečnost. [2]  

3.1 Technická ochrana 

Účelem technických prostředků zabezpečení je podpora režimových opatření, 

zkvalitnění funkce fyzické ostrahy a odrazení vetřelce od zamýšleného konání, popřípadě 

prodloužení doby jeho uskutečnění a přístupu k chráněným aktivům. [23] 

Technickou ochranu lze z hlediska prostorového zaměření dělit na: 

 perimetrickou (obvodovou) ochranu, 

 plášťovou ochranu, 

 prostorovou ochranu, 

 předmětovou ochranu. [40] 

Úroveň jednotlivých ochran by měla odpovídat hodnotě chráněných aktiv a stupni 

zabezpečení. Náklady na bezpečnostní opatření by neměly převyšovat samotnou hodnotu 

chráněných aktiv. [23] 
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3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Za mechanické zábranné systémy se považují především prostředky ohraničující 

prostor, jako jsou zdi, ploty apod. Jsou to tedy prvky, určené k ochraně proti násilnému 

vniknutí neoprávněných osob. Každý MZS je v konečném čase překonatelný. Tato doba 

závisí zejména na jejich kvalitě, umístění, znalostech a vynaložené energii ze strany vetřelce, 

druhu použitých nástrojů při překonávání atd. [23], [39] 

Úroveň bezpečnosti MZS vyjadřuje stupeň pasivní bezpečnosti, tedy mechanická 

odolnost proti vloupání. Certifikace shody prvků MZS s příslušnou normou se posuzuje 

z hlediska průlomové odolnosti, která určuje minimální dobu potřebnou jejich překonání. Na 

základě certifikátu shody je stanovena bezpečnostní třída jednotlivých výrobků. Pyramida 

bezpečnosti, znázorněna obrázkem 2, definuje stupně poskytované ochrany vycházející 

z bezpečnostních tříd dle normy ČSN EN 1627. Ta stanovuje odolnost výrobků, například 

proti hrubému násilí, vyhmatání, odvrtání apod. [21], [39] 

 

Obrázek 2: Pyramida bezpečnosti [32] 

Perimetrická ochrana 

Perimetrická ochrana se soustřeďuje na zajištění bezpečnosti v prostoru od chráněného 

objektu po obvodovou hranici pozemku. Obvod objektu je vymezen jeho katastrální hranicí, 

která bývá realizována zpravidla přírodními (svah, vodní tok) nebo umělými bariérami, kam 

se řadí ploty a zdi okolo objektu, vrcholové a podhrabové zábrany, vjezdy, vstupy a ostatní 

vstupní jednotky. [23], [39] 

Plášťová ochrana 

Tato ochrana se zabývá zabezpečením pláště chráněného objektu, především 

stavebních otvorů umožňujících vstup. Myšleny jsou zejména dveře, okna, vikýře, 

energetické a zásobovací šachty apod. Plášť objektu je ovšem tvořen i stavebními prvky 

budov, za které jsou považovány střechy, podlahy, stropy a zdivo budov. [21]  
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Mezi zástupce plášťové ochrany řadíme obvykle dveře spolu se zámkem, cylindrickou 

vložkou, dveřním kováním, zárubněmi apod., dále pak okna, mříže, rolety a žaluzie, vrstvený 

polykarbonát, či bezpečnostní skla a fólie. [39] 

Prostorová ochrana 

Cílem prostorové ochrany je zbrzdit pohyb narušitele uvnitř budovy, zejména mezi 

jednotlivými místnostmi. Prostorovou ochranu tvoří dveře, mříže, zámky, zámkové systémy, 

systémy kontroly vstupu apod. [23] 

Předmětová ochrana 

Zabezpečuje úschovná místa a prostory proti zcizení či neoprávněné manipulaci 

s aktivy. Chráněnými aktivy jsou obvykle cenné předměty, finanční hotovosti, utajované 

skutečnosti apod. Do skupiny prvků předmětové ochrany patří zejména trezory komorové, 

skříňové, vestavěné, bezpečnostní schránky, skříně ohnivzdorné a kartotéční, či příruční 

pokladničky. Můžeme zde řadit i visací zámky a petlice, avšak ty nespadají jen do této 

skupiny MZS. [23], [39] 

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém slouží k detekování a indikaci 

přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí narušitele do střeženého prostoru. Detekuje také 

tísňový poplach. [8] 

PZTS je soubor prvků, který trvale vyhodnocuje specifické fyzikální projevy ve 

střeženém prostoru a umožňuje dálkově akusticky a opticky signalizovat poplach narušení na 

určené místo. Základními prvky systému jsou: 

 Detektor narušení – zařízení určené ke generování signálu nebo zprávy 

o vniknutí, jako odezvy na abnormální stav indikující přítomnost nebezpečí. 

Plní senzorickou funkci PZTS a zajišťují transformaci specifických fyzikálních 

projevů v poplachový signál. [8], [23] 

 Ústředna – zařízení určené k příjímání a vyhodnocování signálů z detektorů 

narušení. Dále ovládá a napájí zabezpečovací systém a zajišťuje následný 

přenos informací [21]  

 Přenosové prostředky – zajišťují přenos informací z ústředny do místa 

signalizace, resp. i povelů v obráceném směru. [28] 
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 Signalizační zařízení – zajišťuje přeměnu předaných informací na vhodnou 

formu (např. optická, akustická signalizace). [28] 

 Doplňková zařízení – slouží k usnadnění ovládání systému nebo k možné 

realizaci některých speciálních funkcí. Jedná se např. o grafické tablo, tiskárny, 

komunikátory. [23] [40] 

Detektory narušení lze dělit podle řady kritérií. Z hlediska potřeby napájení 

elektrickou energií se dělí na detektory napájené a nenapájené. Napájené detektory vyžadující 

ke svému provozu napájecí zdroj dále dělíme na aktivní a pasivní. Takto se rozlišují podle 

toho, vyzařují-li využitelnou energii do střeženého prostoru či nikoliv. Detektory aktivní 

vysílají do okolních prostor signál v podobě elektromagnetických nebo akustických vln. 

Z tohoto důvodu vzniká možnost snadné lokalizace umístění těchto detektorů narušitelem 

a určení jejich mrtvých zón. Pasivní detektory nevyzařují žádnou energii, pouze reagují 

pasivně na fyzikální změny ve střeženém prostoru. Jejich výhodou je nízká energetická 

spotřeba a naopak obtížná odhalitelnost. Napájené detektory lze dále členit dle dosahu pro 

vnitřní a vnější použití, dle tvaru charakteristiky snímání či vyzařování a dle charakteru 

střežené oblasti na prostorové, směrové, bariérové a polohové. Detektory nenapájené 

rozlišujeme podle schopnosti obnovy funkce na destrukční a nedestrukční. V případě 

destrukčních detektorů dochází po detekci narušení k jejich zničení, u nedestrukčních dochází 

k vratným změnám. [23] 

Podle fyzikálního principu používaného k detekci narušení se detektory dělí na: 

 elektromechanické – využívají k detekci narušení mechanickou změnu, 

 elektromagnetické – aktivně vysílají / pasivně snímají elektromagnetické vlny, 

 elektroakustické – vyhodnocují mechanické změny s využitím akustických vln.   

Znalost fyzikálních principů napomáhá k vhodnému umístění detektorů tak, aby 

nezpůsobovaly falešné poplachy a efektivním způsobem reagovaly na předpokládaný pohyb 

narušitele ve střeženém prostoru. Demaskovat vetřelce může kupříkladu změna frekvence 

akustických vln odražených od povrchu jeho těla, infračervené záření vyzářené jeho tělem, 

přerušení vysílaného paprsku, sepnutí spínače pohybem apod. Detektory narušení zajišťují 

transformaci specifických fyzikálních projevů v poplachový signál. [21], [23] 
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Stupně zabezpečení chráněného objektu 

Stupeň zabezpečení chráněného objektu určuje provedení PZTS. Stanovuje se podle 

míry rizika, která závisí na charakteru objektu, hodnotě aktiv, znalostech narušitelů o PZTS 

a jejich technickém vybavení. Jednotlivé stupně zabezpečení, které jsou definovány normou 

ČSN EN 50131-1 ed. 2, znázorňuje tabulka 1. [21] 

Tabulka 1: Stupně zabezpečení chráněného objektu dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 [8] 

Stupeň 

zabezpečení 
Míra rizika Předpokládaný typ narušitele 

1 Nízké 
Narušitel má malou znalost PZTS a má k dispozici 

omezený sortiment snadno dostupných nástrojů 

2 Nízké až střední 
Narušitel má omezené znalosti PZTS a používání 

běžného nářadí a přenosných přístrojů (např. multimetr) 

3 Střední až vysoké 
Narušitel je obeznámen s PZTS a má rozsáhlý sortiment 

nástrojů a přenosných elektronických zařízení 

4 Vysoké 

Narušitel je schopen nebo má možnost zpracovat 

podrobný plán vniknutí a má kompletní sortiment 

zařízení včetně prostředků pro náhradu rozhodujících 

komponentů PZTS 

Prvky perimetrické ochrany 

Cílem prvků perimetrické ochrany je především odstrašení a odhalení narušitele. Jedná 

se o prvky střežící obvod a prostor kolem objektů či komplexů budov. Detektory narušení 

využívané pro perimetrickou ochranu se obvykle vyznačují delším dosahem, užší detekční 

charakteristikou a musí splňovat požadavek na vyšší klimatickou odolnost.  

V perimetrické ochraně se využívá řada typů detektorů fungujících na různých 

fyzikálních principech. Mezi často využívané prvky patří infračervené závory reagující na 

přerušení paprsku, pasivní infračervené (dále jen PIR) detektory, mikrovlnné bariéry, duální 

detektory, laserové lokátory, plotové detekční systémy, mikrofonní a štěrbinové kabely. [23]  

Prvky plášťové ochrany 

Úkolem PZTS prvků plášťové ochrany je střežení stavebních otvorů pláště budovy 

proti jejich otevření či destrukci. Řadí se zde detektory kontaktní, destrukční, destrukčních 

projevů, tlakové akustické a bariérové.  

Principem kontaktních detektorů je uzavření nebo přerušení proudového obvodu 

zabezpečovací smyčky, čímž je vyvolán poplach. Typickým představitelem této skupiny jsou 

magnetické kontakty. Detektory destrukčních projevů jsou prvky reagující na vibrace, jejichž 
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vznik je spojen s narušením chráněných ploch. Řadíme zde například detektory na ochranu 

skleněných ploch, které vyhodnocují akustický efekt charakteristický pro tříštění skla. 

Bariérové detektory slouží k vytvoření umělé bariéry, jejímž přerušením je vyvolán poplach. 

Patří sem zejména laserové a infračervené záclony, bariéry a závory. [40] 

Prvky prostorové ochrany 

Prvky prostorové ochrany realizují střežení vnitřních prostor budovy, zejména chodeb, 

schodišť a místností. Detektory narušení této skupiny mají zpravidla kratší dosah a širší 

detekční charakteristiku. Ke své činnosti využívají různých fyzikálních jevů, jako například 

pyroelektrický jev či Dopplerův jev. Označují se jako detektory pohybu, z nichž každý 

využívá odlišnou oblast frekvenčního pásma elektromagnetického vlnění. [23] 

Do skupiny prvků prostorové ochrany patří detektory mikrovlnné (dále jen MW), 

ultrazvukové, pasivní a aktivní infračervené detektory. Nejrozšířenějším zástupcem detektorů 

pohybu jsou PIR detektory, které reagují na změny vyzařování v infračerveném pásmu 

vyvolané narušitelem. Vyznačují se malou spotřebou elektrické energie, vysokou 

spolehlivostí, a protože nevyzařují žádnou energii, je možné instalovat více PIR detektorů do 

jednoho prostoru, aniž by byla ovlivněna jejich funkce. V praxi se lze také setkat s detektory 

kombinovanými (duálními). Ty využívají spojení dvou rozdílných principů detekce (nejčastěji 

PIR – MW), čímž je sníženo riziko planých poplachů. [21], [40] 

Prvky předmětové ochrany 

Cílem prvků předmětové ochrany je především zamezit odcizení a neoprávněné 

manipulaci s chráněnými aktivy. Mezi používané prvky můžeme zařadit detektory otřesové, 

tlakové akustické, kontaktní, či bariérové. Většina z nich využívá totožných detekčních 

principů jako prvky výše zmíněných druhů ochran, avšak s kratším dosahem. [40] 

Prvky tísňového hlášení 

Smyslem těchto prvků je ochrana veřejnosti či zaměstnanců v případě jejich ohrožení 

vyhlášením tísňového poplachu do místa zajišťujícího poskytnutí pomoci. Tísňové hlásiče lze 

dělit na veřejné, osobní, speciální a automatické. Veřejné hlásiče bývají na viditelném místě, 

kdežto speciální jsou obvykle v podobě tlačítek skryta za účelem nepozorovaného vyhlášení 

poplachu. U osobních lze poplach spustit dálkově. [21] 
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3.1.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

K zabezpečovacím systémům řadíme i kamerové systémy a systémy kontroly vstupů. 

Kamerové systémy  

Kamerové systémy označované také jako systémy průmyslové televize představují 

velmi účinný doplněk systému zabezpečení. Nejčastěji používanou zkratkou pro kamerový 

bezpečnostní systém je CCTV, což z anglického překladu znamená uzavřený televizní okruh 

(Closed Circuit Television). Je to systém primárně sloužící k identifikaci a detekci osob, 

monitorování střežených prostor, dokumentaci záznamu a plní také preventivní funkci.  

Základními komponenty kamerového systému jsou: 

 kamery (objektiv, snímací CCD, CMOS nebo DPS senzor, mikroprocesor), 

 zařízení pro přenos a zpracování videosignálu (např. kvadrátory, 

multiplexory, kabeláž, router, switch, videodetektor), 

 záznamové a zobrazovací zařízení (videorekordéry, pevné disky, monitory), 

 příslušenství kamer (kryt, polohovací hlavice, dálkové ovládací zařízení, 

infračervené nebo halogenové reflektory). [23] 

Základním a nejdůležitějším prvkem tohoto systému je kamera, která snímá obraz 

hlídaného prostoru v reálném čase. Při jeho narušení je kamera schopna sledovat činnost 

vetřelce v místě poplachu. Součinnost s PZTS a fyzickou ostrahou zvyšuje celkovou účinnost 

zabezpečovacího systému. [24] 

Kamerový systém nabízí řadu i doplňkových funkcí, jako jsou elektronická závěrka, 

gama korekce, obrazová paměť, eliminace protisvětla, detekce pohybu, automatické vyvážení 

bílé, stabilizace obrazu, automatické sledování a další. [41] 

Rozvoj techniky jde neustále kupředu a v současné době nachází značné uplatnění tzv. 

IP kamery, které mají svou vlastní IP adresu a využívají k přenosu videosignálu TCP/IP 

protokol. Tyto síťové kamery jsou kombinací kamery a počítače v samostatně fungujícím 

celku. Umožňují připojení např. do sítí LAN, WLAN a uživatel se může vzdáleně připojit do 

systému, sledovat živý obraz nebo záznam, popřípadě celé zařízení vzdáleně ovládat. [24] 

Systémy kontroly vstupů 

Systém kontroly vstupů si můžeme představit jako souhrn opatření zajišťujících řízení 

a evidenci přístupů do chráněného prostoru či objektu podle přístupových práv, která jsou 

subjektu jednoznačně přidělena. Tento systém umožňuje na základě identifikace uživatele 
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povolit nebo zamítnout vstup do objektu a regulovat uvnitř jeho pohyb. Jednoznačnou 

identifikaci subjektu můžeme provádět například pomocí hesla, kódu, identifikační karty, 

čipu, ale i biometrických vlastností a rysů. Provádění kontroly vstupních oprávnění může být 

realizováno prostřednictvím fyzické ostrahy nebo snímacími zařízeními identifikačních prvků. 

Příkladem těchto zařízení může být kódová klávesnice, čtečka karet, RFID čtečka, 

biometrický snímač apod. Pro zvýšení bezpečnosti lze využít i kombinované snímače 

využívající k identifikaci více, zpravidla dvou, prvků. Nedílnou součástí přístupového 

systému jsou blokovací prostředky, které fyzicky zamezují nebo uvolňují vstup. Řadíme zde 

například motorické závory, přídržné magnety, turnikety apod. Systémy kontroly vstupů lze 

efektivně provázat i s jinými systémy, a to zejména se systémy docházkovými, kamerovými, 

či PZTS. Tímto vstupním systémem může být zajištěn bezproblémový vstup návštěvníků do 

sportovních zařízení, plaveckých bazénů, koupališť atd. [23], [41] 

Zařízení pro detekci nebezpečných plynů a par  

Detekce plynů a par je proces, při kterém se měří nebo hlídá úroveň koncentrace plynu 

nebo páry pomocí zařízení, které je k tomu kalibrováno. Podle účinku plynů na člověka 

a okolní prostředí lze rozlišovat mezi detekcí plynů hořlavých (výbušných), toxických (např. 

chlór) a ostatních (kyslík, oxid uhličitý, atd.). Detektor nebezpečných plynů a par je zařízení 

sloužící k detekci a následné signalizaci dosažení nastavené koncentrace příslušného média 

v hlídaném prostoru. Existuje několik odlišných fyzikálních principů, na kterých mohou 

detektory pracovat, například elektrochemický, infračervený, ionizační, apod. [29], [31] 

3.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu lze definovat jako soubor činností osoby pověřené ostrahou, jejímž 

hlavním úkolem je ochrana osob a majetku, zajištění bezpečnosti ve střežených objektech 

a zabezpečení veřejného pořádku. Cílem této činnosti je v souladu s režimovými opatřeními 

zajistit zejména ochranu aktiv a zabránit protiprávnímu jednání. Především se jedná 

o odhalení a zadržení pachatele, zamezení zcizení hmotného majetku apod. Fyzická ostraha 

bývá prováděna pomocí vlastních sil, zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb, 

strážných, případně armádou či policií. [3] 

Častou formou kontroly bezpečnosti je propojení zabezpečovacího systému 

s dohledovým a poplachovým přijímacím centrem, kde strážní mohou monitorovat stav 

střeženého prostoru. Tento způsob není tak nákladný jako trvalé hlídání na místě, avšak 

musíme brát v úvahu také fakt, že výjezd nemusí být dostatečně rychlý k odvrácení 
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negativních projevů události. Oproti tomu předností trvalé nebo dočasné přítomnosti 

strážného v objektu je schopnost okamžitě uskutečnit zásah a odvrátit nebezpečí.  

Účinnost fyzické ostrahy může být nepříznivě ovlivněna únavou člověka, zhoršeným 

psychickým nebo fyzickým stavem ale i skutečností, že se v daném okamžiku může nacházet 

jen na jednom místě ve střeženém objektu. K eliminaci těchto nedostatků slouží významným 

způsobem technické prostředky ochrany osob a majetku. Pokud je nezbytné sledovat dění ve 

více prostorech současně, využívají se k tomuto účelu kamerové systémy, které umožňují 

sledovat činnost narušitele či důvod narušení. [23] 

Dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC) 

Dohledové a poplachové přijímací centrum, dříve pult centralizované ochrany, 

představuje trvale obsluhované dispečerské zařízení určené k přijímání a vyhodnocování 

signálů z bezpečnostních systémů vyžadujících okamžitou reakci. Obvykle přichází 

poplachové a informační zprávy z jednotlivých PZTS, kamerových systémů, elektrické 

požární signalizace, přístupových a kontrolních systémů nebo technologických zařízení, které 

jsou instalovány v chráněných objektech. Přenos signálů může probíhat pomocí pevné 

telefonní linky, rádiové sítě, internetu, či po síti GSM. DPPC jsou provozovány Policií České 

republiky, obecní policií a soukromými bezpečnostními službami. Při přijetí poplachového 

signálu zajišťují zákrok v daném objektu. Jeho cílem je provést kontrolu chráněného objektu, 

popřípadě zadržet pachatele na místě činu nebo v bezprostředním okolí. [28], [40] 

3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana představuje souhrn administrativních, organizačních a věcných 

postupů a opatření, která směřují k zajištění bezporuchového fungování celého 

zabezpečovacího systému objektu. Je sjednocujícím a řídícím prvkem komplexní ochrany 

objektu. Všechny zásady režimové ochrany by měly být zapracovány do podoby směrnice 

režimových opatření organizace. [36] 

Cílem režimových opatření je stanovit zásady a oprávnění pro vstup, odchod a pohyb 

osob a vozidel v prostorách objektu, způsob obsluhy a správy systémů technické ochrany, 

pravidla provádění bezpečnostních kontrol vnášeného a vynášeného materiálu. Stanovují také 

režim pohybu a skladování materiálu, režim manipulace s klíči a uzamykání prostor, postupy 

pro nakládání s nebezpečnými látkami, opatření pro mimořádné situace apod. [23] 
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Aby měla režimová opatření požadovaný účinek, musí splňovat tato kritéria:  

 jednoznačné a srozumitelné zdokumentování, 

 soulad s právními a odbornými normami, 

 kontrolovatelnost opatření, 

 adresnost a zaměření pouze na nezbytný počet uživatelů, 

 podpora funkčnosti systému technické ochrany a zajištění fyzické ostrahy, 

 soulad s provozními požadavky a předmětem činnosti subjektu, 

 důslednost při vyžadování opatření. [2] 

3.4 Bezpečnostní projekt 

Ve své podstatě lze o bezpečnostním projektu hovořit jako o cílevědomém návrhu 

zabezpečení, jehož smyslem je uskutečnit určitou inovaci směřující k vytvoření bezpečného 

prostředí. Zabývá se tedy způsobem, jakým mají být navrhovaná bezpečnostní opatření 

realizována. Projekt je zpracováván na základě stanovených požadavků a následně provedené 

analýzy rizik s cílem implementace ochranných opatření vycházejících z konkrétního návrhu 

zabezpečení. [23] 

Tento bezpečnostní projekt je zpracován na základě prvotního návrhu majitele 

společnosti vlastnící letní aquapark. Předmětem projektu je vypracování návrhu na inovaci 

komplexní ochrany za účelem zvýšení celkové bezpečnosti uvnitř areálu. Z tohoto důvodu je 

nezbytné zaměřit se prioritně na: 

 zabezpečení perimetru proti překonání za provozu i mimo něj, 

 ochranu majetku před odcizením či poškozením,  

 ochranu osob uvnitř areálu, 

 technologickou inovaci prvků zabezpečení. 

  



19 
 

4 Charakteristika letního aquaparku 

Cílem této kapitoly je představit vybraný venkovní aquapark, pro který je tento 

bezpečnostní projekt zpracován. Jsou zde nastíněny základní informace vztahující se 

k činnosti a poskytovaným službám tohoto zařízení, včetně popisu objektu a jeho okolí. 

Rovněž je v této části práce uveden výčet aktiv, která je třeba chránit. Na žádost vedení 

společnosti zde není poloha ani název střediska blíže specifikován. 

4.1 Obecné informace 

Aquapark jako celek tvoří poměrně velký komplex zahrnující část krytou a část 

venkovní. Obě části spolu sousedí, přičemž jejich hlavní vchody jsou situovány naproti sobě. 

Tato práce se zabývá pouze částí venkovní, tedy areálem letního aquparku. 

K zahájení provozu letního aquaparku došlo v polovině roku 2005, kdy byla 

dokončena výstavba celého areálu. Řadí se mezi největší nerezové aquaparky na území České 

republiky a návštěvníkům poskytuje prostor pro rekreaci a relaxaci. Středisko nabízí nejen 

možnost využít klasické bazény určené pro plavání, ale také řadu nejrůznějších vodních 

atrakcí, jmenovat můžeme například tobogán či skluzavku, jak lze vidět na obrázku 3. Mezi 

další služby, které jsou návštěvníkům poskytovány, patří pronájem hřiště na plážový volejbal 

a nohejbal, uschování jízdních kol před areálem a pořádání různorodých akcí spojených se 

sportovními a jinými aktivitami. [19] 

 

Obrázek 3: Areál letního aquaparku [autor] 
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Provozovatel letního aquparku během sezóny zaměstnává až 82 pracovníků, jejichž 

pozice jsou uvedeny v tabulce 2. Přehled také uvádí počty zaměstnanců pro jednu směnu. 

Navíc v objektu vykonávají svou práci zaměstnanci nájemníků prostor s občerstvením. 

Plavčíci se člení na mistry plavčíky, plavčíky a pomocné plavčíky. Především je jejich 

úkolem dohlížet na bezpečnost návštěvníků a v případě nutnosti zasáhnout, jak ve vodě, tak 

na souši. Minimální počet plavčíků na směně se odvíjí od kapacitního vytížení areálu. Členy 

vedení aquaparku tvoří vedoucí střediska a zástupce vedoucí. Strojníci se starají 

o bezporuchový chod zařízení a zbylí zaměstnanci působí na pokladnách či se starají o úklid 

a údržbu areálu.  

Tabulka 2: Přehled zaměstnaneckých pozic a počet jejich zástupců [19] 

Počty 

zaměstnanců 

Pozice 

Vedoucí Strojníci Pokladní Plavčíci Úklid 

Celkový počet 2 6 4 25 45 

Počet pro 1 směnu 1 1 2 8 10 

Provoz střediska je zajištěn v období od června do září, přičemž přesné datum zahájení 

a ukončení sezóny závisí zejména na meteorologických podmínkách. Otevírací dobu 

v jednotlivých měsících naznačuje tabulka 3. Veškerá voda z bazénů se vypouští před 

započetím provozního období za účelem vyčištění bazénů. Následně je voda zase napuštěna. 

Tabulka 3: Otevírací doba letního aquaparku [19] 

 
Červen Červenec Srpen Září 

Pondělí – Neděle 09-19 hod. 09-20 hod. 09-20 hod. 10-18 hod. 

Večerní koupání - 20.30-22.00 20.30-22.00 - 

V jeden okamžik je areál schopen pojmout až 3000 návštěvníků a poskytnout jim své 

služby. Návštěvnost střediska se odvíjí od počasí. Celkový počet návštěvníků se za sezónu 

pohybuje v řádu několika desítek tisíc, přičemž na jeden letní den v měsíci připadá v průměru 

více jak 1 200 vstupů. [19] 
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4.2 Charakteristika a popis areálu 

Na ploše areálu venkovního aquaparku o celkové rozloze přibližně 20 300 m
2
 se 

nachází pár budov, vodní plocha s atrakcemi a prostor kolem ní, který mohou návštěvníci 

využít k odpočinku a opalování. Pozemek k tomu vyhrazený má z větší části travnatý povrch 

a roste zde i několik stromů. Kromě provozní budovy s pokladnami, která představuje hlavní 

vstup, se zde dále nachází dva stánky s občerstvením a další budova. Vedle ní je postavena 

pergola s posezením. Rozložení vodních atrakcí a významných míst, jež komplex nabízí, 

znázorňuje obrázek 4.  

 

Obrázek 4: Mapka letního aquaparku s rozmístěním atrakcí [19], [autor] 

Atrakce a služby 

V areálu aquaparku můžeme k vodnímu vyžití nalézt například plavecký bazén o délce 

50 m se čtyřmi dráhami, relaxační bazén s atrakcemi o celkové vodní ploše 1600 m
2
 a dětský 

bazén. Dále mohou návštěvnicí využít dva tobogány o délce 82 m a čtyř-dráhovou skluzavku 

o délce 20 m končící v dojezdovém bazénu. Atrakce jsou zapínány a vypínány v závislosti na 

provozním řádu technologie. Bazény jsou vyrobeny z nerezového materiálu a voda v nich je 

dohřívána tepelnými čerpadly až na teplotu 28°C. Povrch v bezprostřední blízkosti vodních 

ploch je vydlážděn zámkovou dlažbou. Dalším místem určeným k rekreaci jsou dvě plotem 

ohrazená hřiště, jež si lze rezervovat na nohejbal a plážový volejbal. [19] 
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Uspořádání vstupů 

Vnější hranice pozemku je vymezena různými mechanickými zábranami. Ohraničení 

areálu je realizováno pomocí svařovaného pletivového plotu, dřevěného plotu, betonové zdi 

a na dvou místech hranici tvoří budovy stojící na jeho okraji. Do areálu letního aquparku je 

možné vstoupit z každé ze čtyř světových stran, přičemž vchodů je celkem pět. Na obrázku 4 

jsou vyznačeny. V současné době je návštěvníkům vstup do letního aquaparku umožněn 

pouze přes hlavní vchod. Následující odstavce popisují jednotlivé vstupy: 

vstup (A) – Představuje hlavní vchod pro návštěvníky. Jedná se o troje rolovací vrata 

vedoucí do provozní budovy, kde se nachází pokladny, šatny mužů a žen, 

umývárny i sociální zařízení. 

vstup (B) – Jedná se o uzamykatelnou dvoukřídlou bránu využívanou jako vstup pro 

zaměstnance. Neslouží pro průchod návštěvníků, výjimkou je evakuace 

osob. 

vstup (C) – Jedná se o trvale uzamčenou dvoukřídlou bránu. Otevírá se pouze pro 

účely údržby areálu. 

vstup (D) – Jedná se o uzamykatelnou dvoukřídlou bránu shodnou s branou (B). 

vstup (E) – Umožňuje vstoupit z parkoviště do zázemí budovy s občerstvením. Skrze 

budovu se lze dostat do areálu, avšak slouží pouze jejím nájemníkům. 

Struktura budov a atrakcí 

Provozní budova je obdélníková stavba s plochou střechou. Má jedno nadzemní 

podlaží a suterén, který představuje strojovnu s technologií bazénu a skladem chemikálií. 

V nadzemním podlaží se nachází část návštěvníkům přístupná, kde spadají šatny 

s převlékacími kabinkami, umývárny a část prostor s občerstvením, a část nepřístupná. Zde se 

řadí zejména pokladny, místnosti pro personál, plavčíkárna s ošetřovnou, chlorovna, rozvodna 

nízkého napětí a vstup do strojovny. Chlorovna se využívá jako sklad tlakových lahví 

s plynným chlórem, který slouží k dezinfekci vody v bazénech. Na střechu vedou dvě 

schodiště umístěná vně budovy. Přístupná jsou pouze zevnitř areálu. Střecha není přístupná 

návštěvníkům a lze na ní nalézt tepelná čerpadla a solární panely. 

Do budovy vede celkem devět vchodů, z čehož čtyři umožňují vstup z vnějšku. 

Nejvýznamnějším z pohledu návštěvníků je vstup (A) vedle pokladen, za nímž se nachází 

turnikety ověřující oprávnění vstoupit. Průchod budovou do areálu umožňují celokovová 

dvoukřídlá vrata umístěná naproti hlavnímu vchodu. Na obrázku 5 je k zhlédnutí otevřený 

hlavní vchod. V případě ostatních vchodů je jedná o jednokřídlé dveře. 
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Obrázek 5: Pohled na hlavní vstup s turnikety [19] 

Budova na severovýchodě areálu je dvoupatrová a spolu s betonovou zdí vymezuje 

severní hranici. V prvním patře se nachází občerstvení, v přízemí toalety. Z vnějšku se do 

budovy lze dostat skrze jednokřídlé dveře, zevnitř areálu také. Návštěvníci nemají přístup 

zvenčí. Dále se v prostoru areálu nachází dvě budovy (stánky) s občerstvením menších 

rozměrů. 

Konstrukční řešení budov je velmi obdobné. Vnější plášť každé z budov je celý 

obložen dřevěnými deskami. Obvodové zdivo je tvořeno pórobetonovými tvárnicemi o šířce 

400 mm. Vnitřní příčné stěny disponují šířkou převážně 100 mm. V provozní budově je ve 

většině místností podlaha pokryta keramickou dlažbou. Pouze v chlorovně a skladu 

chemikálií povrch podlahy tvoří kyselinovzdorná dlažba. Potrubní systém propojující 

technologická zařízení v provozní budově s bazény a atrakcemi je veden pod zemí. Tobogány 

a skluzavku podpírá robustní ocelová konstrukce o výšce 10 metrů. Bazény včetně atrakcí 

jsou nerezové a tobogány jsou vyrobeny z laminátového materiálu.  

Celá hranice areálu je z vnitřní strany lemována sloupy veřejného osvětlení, které jsou 

majetkem aquaparku. Tato světla jsou napájena z trafostanice umístěné poblíž provozní 

budovy. Ta zajišťuje dodávku elektrické energie pro celý komplex.  

4.3 Okolí a přístupové cesty 

Letní aquapark leží na okraji středně velkého města nedaleko rozlehlé vodní přehrady. 

Je obklopen několika rodinnými domy se zahradami, dále restaurací a dětským hřištěm 

vybudovaným jižně. Hlavní přístupovou cestu představuje vedlejší pozemní komunikace 

odbočující ze silnice 2. třídy vzdálené přibližně jeden kilometr. Po této vedlejší komunikaci 
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lemující severní hranici objektu lze dorazit téměř až k hlavnímu vchodu letního i krytého 

aquaparku. Další významnou přístupovou cestou je cyklostezka vedoucí podél jižní hranice 

střediska. Cesta byla vystavěna okolo celé výše zmíněné vodní nádrže a je hojně využívána 

jak cyklisty, tak i pěšími chodci a bruslaři. Přístup k východnímu vstupu (D) je možný po 

silnici vedoucí směrem od restaurace a nedalekého autokempu. Zejména v letních měsících 

dochází v okolí aquaparku k frekventovanému pohybu osob a vozidel. Pro účely parkování je 

v těsné blízkosti areálu vyhrazeno několik parkovacích ploch, které náleží letnímu aquaparku. 

Podél západní hranice je vydlážděn chodník propojující severní a západní parkoviště. Obrázek 

6 znázorňuje okolí objektu a rozložení mechanických zábran vymezujících jeho hranice.  

  

Obrázek 6: Pohled na objekt a okolí s vymezením hranice areálu [autor] 

4.4 Významná aktiva 

Aktiva jsou chápána jako jakákoliv entita, která má pro zabezpečovaný objekt určitou 

hodnotu a význam. Jejich ochrana je tedy důležitá. Mohou mít podobu hmotnou a nehmotnou. 

Hmotnými jsou myšleny například nemovitosti, cenné papíry, předměty, zařízení a také 

osoby. K nehmotným řadíme kupříkladu informace, práva, „know-how“ apod. Je třeba brát 

v potaz, že atraktivnost samotného aktiva pro pachatele je v prvé řadě ovlivněna jeho 

hodnotou. Z čehož vyplývá, že čím je vyšší, tím vyšší je i riziko útoku. [23] 
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Pro účely zpracování bezpečnostního projektu je důležité provést identifikaci aktiv, 

tedy zjistit, jaká aktiva je třeba chránit. Jedná se o nezbytný krok předcházející identifikaci 

rizik. Přehled významných aktiv pro společnost spolu s jejich finančním ohodnocením je 

uveden v tabulce 4. Celkový součet jednotlivých částek je rozhodující pro stanovení 

maximálních výdajů, které mohou být vynaloženy na zabezpečení venkovního aquaparku. Při 

návrhu opatření na revitalizaci komplexní ochrany bude uplatněn princip ALARA, kterým je 

stanoveno, že je nezbytné omezovat riziko až na takovou úroveň, při které se náklady na 

snížení rizika stávají neúměrnými v porovnání s příslušným snižováním rizika. Doporučuje 

se, aby cena navrhovaného zabezpečení nepřekročila 10%, ojediněle až 15% celkové hodnoty 

aktiv. [37] 

Tabulka 4: Přehled významných aktiv letního aquaparku a jejich cenové ohodnocení [19] 

Majetek Odhadovaná cena 

Nemovitý 

majetek 

Provozní budova letního aquaparku 12 300 000 Kč 

Strojovna – technologie bazénu, filtrace 11 500 000 Kč 

Přístupový systém – turnikety 2 500 000 Kč 

Budova s občerstvením 1 900 000 Kč 

Stánky s občerstvením 1 700 000 Kč 

Tepelná čerpadla 6 500 000 Kč 

Trafostanice 2 000 000 Kč 

Bazény – relaxační, plavecký, dětský 55 700 000 Kč 

Tobogány + skluzavka 14 900 000 Kč 

Sportovní hřiště 2 000 000 Kč 

Oplocení (betonové, dřevěné, pletivové) 1 300 000 Kč 

Movitý 

majetek 

Vybavení místnosti plavčíků 130 000 Kč 

Záchranářské vybavení 210 000 Kč 

Vybavení ošetřovny 30 000 Kč 

Rozhlasové zařízení 70 000 Kč 

Osobní počítač + monitor 35 000 Kč 

Tiskárny na pokladnách 23 000 Kč 

Elektrospotřebiče v budovách 290 000 Kč 

Hydraulický zvedák pro imobilní osoby 100 000 Kč 

Dřevěné sedací sety (2 lavičky + stůl) 160 000 Kč 

Lehátkové sety 65 000 Kč 

Nábytek v budovách 90 000 Kč 

Vybavení pro údržbu areálu 55 000 Kč 

Vybavení pro sportovní hřiště 25 000 Kč 

Osobní automobil 250 000 Kč 

Tlakové lahve s chlórem 200 000 Kč 

Celková hodnota aktiv 114 033 000 Kč 
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Za zmínku také stojí, že v době provozu se v areálu vyskytuje určitá finanční hotovost, 

jejíž výše se odvíjí od počtu návštěvníků využívajících služeb aquaparku. Dále se v budovách 

s občerstvením mimo jiné nachází zásoby potravin a nápojů, jež mají také často 

nezanedbatelnou hodnotu. 

Nejvyšší hodnotu, jak vyplývá z tabulky, mají nerezové bazény s vodními atrakcemi 

a provozní budova s technologií. Tato aktiva mají pro aquapark zásadní význam, jejich 

poškození by mohlo mít podstatný vliv na provozovanou činnost. Při vyřazení z provozu 

některých atrakcí nebo bazénů (ne všech najednou) je aquapark schopen omezeného provozu. 

Avšak nesmí dojít k dysfunkci významných technologických zařízení, jako např. zařízení pro 

filtraci a úpravu vody. To by mělo za následek uzavření celého aquaparku do doby, než by 

došlo k jejich obnově. To stejné platí, kdyby bylo zjištěno, že návštěvníci mohou být nějakým 

způsobem ohroženi, například sníženou kvalitou vody. 

V úvahu při následné identifikaci rizik musíme vzít také skutečnost, že za provozu 

střediska se zde vyskytují lidé i se svými osobními věcmi. Svým způsobem můžeme tyto 

osoby považovat za jisté aktivum, jelikož bez návštěvníků nemůže objekt fungovat. 
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5 Popis stávajícího způsobu zabezpečení letního aquaparku 

Tato kapitola je zaměřena na rozbor současného zabezpečení letního aquaparku. Je zde 

uvedena také statistika protiprávních činů spáchaných v areálu střediska.  

V době provozu se v areálu povětšinou vyskytuje značné množství osob, a proto je 

tedy nezbytné zajistit ochranu jak pro ně samotné, tak i pro majetek společnosti. Dále je nutné 

chránit se proti neoprávněnému vniknutí. Avšak některá místa nejsou dostatečně chráněna, ať 

už vlivem stáří prvků, jejich nevhodnou volbou, poškozením, či celkovou absencí. Za zmínku 

také stojí, že aquapark je pojištěn u magistrátu přilehlého města. Pojištění se vztahuje na 

lidské životy i majetek. 

Stav bezpečnostního systému je třeba rozebrat z hlediska: 

 technické ochrany, 

 fyzické ostrahy, 

 režimové ochrany. 

5.1 Popis zabezpečení pomocí prvků technické ochrany 

Technická ochrana bude dále rozebrána z hlediska perimetrické, plášťové, prostorové, 

a předmětové ochrany, přičemž popis bude zaměřen na mechanické zábranné systémy, 

poplachový zabezpečovací systém, kamerový systém, systém kontroly vstupů a použité 

komponenty. 

5.1.1 Prvky mechanických zabezpečovacích systémů 

Prvky perimetrické ochrany 

Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, hranice areálu je vymezena oplocením. Na 

severu stojí betonová zeď vyznačující se výškou 2,2 metru a šířkou 0,25 metru. Část západní 

a část východní hranice je tvořena plotem z dřevěných desek o výšce 2 metry doplněných na 

vrcholu o ostnatý drát převážně ve dvou řadách. V místě, kde se tyto dva prvky perimetrické 

ochrany setkávají (severovýchodní roh), vzniká největší riziko z pohledu vniknutí do objektu 

přelezením. V tomto úseku, jak znázorňuje obrázek 7, je vrcholová ochrana v podobě 

ostnatého drátu několikanásobně zvýšena oproti zbytku oplocení. I přesto zde občas dojde 

k přestřihnutí drátu a překonání plotu. Důvodem je to, že zde je možnost vniknutí bez 

povšimnutí díky stromům bránícím jasnému výhledu od bazénové části aquparku, jak lze 

spatřit na obrázku 8. Zakreslená šipka ukazuje na stejné místo, které znázorňuje obrázek 7. 
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Obrázek 7: Betonová zeď a dřevěný plot [autor] 
Obrázek 8: Pohled na severovýchodní roh areálu od 

bazénů [autor] 

Zbývající oplocení je řešeno formou svařovaného pletivového plotu s výškou 2 metry 

a silou drátu 3 mm, jak je patrné z obrázku 9. Shodným materiálem jsou vyplněny i všechny 

dvoukřídlé vstupní brány, které jsou situovány na západě, jihu a východě (vstupy B, C, D dle 

obrázku 4). Výškové rozměry těchto vrat jsou shodné s okolním oplocením. Uzamykání bran 

je zajištěno ve dvou případech zámkem s cylindrickou vložkou a v jednom zámkem visacím. 

Jednu ze zmíněných bran lze vidět na obrázku 10. Nohejbalové a volejbalové hřiště je 

obehnáno klasickým čtvercovým pletivovým oplocením, jehož výška dosahuje 4 metrů. 

Vchod na hřiště je možný pouze z areálu aquaparku, a to prostřednictvím jednokřídlé 

uzamykatelné branky určené pro návštěvníky a dvoukřídlé brány opatřené visacím zámkem, 

která je využívána údržbou. Ostnatý drát je uchycen na většině celého oplocení areálu, 

především na dřevěném plotu. V některých úsecích je drát pouze zapleten do vrcholu pletiva. 

  

Obrázek 9: Svařovaný pletivový plot [autor] Obrázek 10: Vstupní vrata (B) [autor] 
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Prvky plášťové ochrany 

Plášťová ochrana provozní budovy letního aquaparku zahrnuje samotnou stavební 

konstrukci a veškeré otvorové výplně, které mají zastoupení v oknech, dveřích a rolovacích 

vratech. Všechna rolovací vrata sloužící jako hlavní vstup pro návštěvníky se shodují ve 

velikosti i konstrukčním řešení. Otevírání vrat obstarává elektronické ovládání umístěné 

zevnitř budovy, není je tedy možné otevřít zvenčí. Tato rolovací vrata o síle 40 mm lze vidět 

na obrázku 11. Ostatní vstupy do budovy představují dveře s celistvou výplní vyztužené 

plechem a dřevěným obložením, dveře prosklené či dvoukřídlé celokovové vrata. Všechna 

jsou vybavena uzamykacím systémem s cylindrickou vložkou a poskytují základní ochranu 

dle pyramidy bezpečnosti. Dveře vedoucí do chlorovny jsou protipožární. 

 

Obrázek 11: Hlavní vstup (A) – rolovací vrata [autor] 

Oken a prosklených ploch je větší množství pouze na straně provozní budovy 

nacházející se uvnitř areálu aquaparku. Ve většině případů nejsou otevíratelná a jsou opatřena 

žaluziemi zabraňujícími nahlédnout dovnitř. Obrázek 12 ukazuje prosklenou část plavčíkárny.  

Schodiště vedoucí na střechu jsou proti přístupu nepovolaných osob zabezpečena 

pouze napříč nataženým provazem, který spíše symbolicky vymezuje hranici zákazu vstupu. 

Jedno ze schodišť je k zhlédnutí na obrázku 13. 

K zabezpečení pláště budovy s občerstvením a stánků s občerstvením jsou použity 

velice obdobné MZS jako pro ochranu budovy provozní. Uzamykání dveří je realizováno 

pomocí cylindrické vložky poskytující základní stupeň ochrany. Budova sousedící se 

severním parkovištěm je osazena okny plastovými a jejich spodní okraj je ve výšce 3 metry 

od země. 



30 
 

  

Obrázek 12: Vchod do plavčíkárny [autor] 
Obrázek 13: Schodiště na střechu provozní budovy 

[autor] 

Prvky prostorové a předmětové ochrany 

MZS má zastoupení z hlediska prostorové ochrany v provozní budově pouze v podobě 

dveří oddělujících veřejně přístupnou část od neveřejné. To je zajištěno uzamykáním dveří, 

které vedou např. do zázemí pokladen či do místností určených pro personál.  

V době provozu je předmětová ochrana v rámci provozní budovy realizována 

skříňkami pro úschovu věcí návštěvníků, které se nachází jak v jednotlivých šatnách, tak 

v prostoru areálu. Ochrana cenností je zajištěna několika trezorovými skříňkami. Peněžní 

hotovost vybíraná při vstupu do aquaparku je do určité částky uchovávána v pokladnách. 

Pro ochranu jízdních kol slouží úschovna kol situovaná před vstupem do areálu. Jedná 

se o prostor vymezený 2 mety vysokým svařovaným plotem s brankou, která se uzamyká 

pomocí řetězu a visacího zámku. Konstrukce oplocení je poskládána z několika dělitelných 

částí a je ukotvena do betonových podstavců. Úschovnu zobrazuje obrázek 14.  

 

Obrázek 14: Úschovna jízdních kol před areálem [19] 
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5.1.2 Zabezpečení pomocí PZTS 

Co se týče systému PZTS, je ochrana perimetru realizována pomocí infračervených 

závor (dále jen IR závora) výrobce CARDIN. Ty jsou zapojeny tak, aby jejich paprsky 

vytvořily obdélníkový tvar kopírující hranice objektu. Přijímače a vysílače (použito celkem 

5 párů) jsou vždy instalovány na protilehlých stranách areálu, a to buď na sloupech, nebo na 

zdech. Opatřeny jsou krytem proti poškození, jak ukazuje obrázek 15.  

Zabezpečení v rámci provozní budovy zajišťují PIR detektory a magnetické kontakty, 

jež jsou instalovány na některých vstupních dveřích. Výjimku například tvoří rolovací vrata. 

Detektory pohybu hlídají prostor vstupu do strojovny, občerstvení a místnosti plavčíků.  

 

Obrázek 15: IR závory instalované na sloupu [autor] 

Signály všech zabezpečovacích prvků jsou drátově svedeny do ústředny PZTS 

nacházející se v plavčíkárně. Prostřednictvím klávesnic umístěných u vstupu do strojovny 

a místnosti občerstvení lze uvést systém do stavu střežení.  

V případě, kdy dojde k narušení objektu a vyvolání poplachu, se spustí akustický 

signál ze sirény umístěné ve strojovně. Zde by se měl 24 hodin denně vyskytovat strojník. 

Zároveň dojde také, pokud jde o narušení paprsku IR závor, k osvětlení venkovní plochy 

halogenovými světly za účelem efektivnějšího monitorování pomocí kamer. PZTS je napojen 

spolu s kamerovým systémem na dohledové a poplachové přijímací centrum (dále jen DPPC) 

městské policie, která po přijetí poplachového signálu vysílá hlídku v závislosti na 

vyhodnocení situace. 
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5.1.3 Zabezpečení pomocí kamerového systému 

Celkový počet kamer instalovaného analogového kamerového systému je 10, z čehož 

3 jsou interiérové a 7 je exteriérových. Kamerový systém poskytuje ochranu zejména uvnitř 

areálu. Venkovní kamery sledují prostor aquaparku z různých pozic a hlídají zde tobogány, 

skluzavku, dětské brouzdaliště, hřiště apod. Dvěma kamerami lze i vzdáleně otáčet. Naproti 

tomu přilehlá parkoviště, jež rovněž patří ke středisku, téměř chráněna nejsou. Pouze přibližně 

polovinu jednoho z nich snímá kamera instalovaná na severní budovu s občerstvením. Uvnitř 

provozní budovy je PZTS doplněn kamerami sledujícími dění v oblasti šaten se zaměřením na 

skříňky s věcmi návštěvníků. Další kamera směřuje svým objektivem na hlavní vstup, tedy na 

turnikety. 

Kamerový systém pořizuje videozáznam, čímž podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Záznamové zařízení, které je umístěno v budově krytého 

aquaparku v kanceláři vedoucí, je schopno uchovat záznam po 21 dní. Stáří instalovaného 

systému je 5 let. 

5.1.4 Zabezpečení pomocí systému kontroly vstupů 

Příchod i odchod návštěvníků letního aquaparku je regulován pomocí přístupového 

systému, který se skládá ze 4 turniketů se čtecími zařízeními a mechanické branky pro 

imobilní osoby. Tento systém je instalován přímo za hlavním vstupem do budovy. Dva 

z turniketů zobrazuje obrázek 16. Pro průchod turniketem je nutné přiložit ke čtečce hodinky 

s čipem nebo čárový kód vytištěný na dokladu o zaplacení. 

 

Obrázek 16: Turnikety se čtecími zařízeními [autor] 
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5.1.5 Zabezpečení chlorovny proti úniku chlóru 

Detekce úniku chlóru je realizována pomocí chlorových čidel, jež jsou schopny zjistit 

přítomnost nadměrné koncentrace látky v daném prostoru. Filtr s aktivním uhlím v kombinaci 

s odsáváním slouží k zachycení plynného chlóru v případě jeho úniku. Avšak toto zařízení 

není schopno zabránit rozšíření látky úplně. Následně je spuštěna zvuková signalizace, která 

se nachází na vnějším plášti budovy. Vlastnosti chlóru spolu s ochranou před jeho účinky 

a zásadami první pomoci jsou uvedeny v příloze 1. 

5.2 Popis zabezpečení pomocí fyzické ostrahy 

Fyzickou ostrahu objektu zajišťuje městská policie přilehlého města. Městská policie 

vykonává svou činnost ve formě monitoringu poplachových stavů z PZTS a bezpečnostního 

dohledu prostřednictvím kamerového systému. Tento způsob ostrahy venkovního aquaparku 

je prováděn nepřetržitě. 

Pokud dojde v DPPC městské policie (dále jen MP) k přijetí poplachového signálu, 

strážníci mohou pomocí kamer sledovat dění v areálu. Výhodou tohoto řešení je, že výjezd 

není uskutečněn ihned, čímž je omezen počet planých poplachů (vznikají nejčastěji 

v souvislosti s opomenutím odkódovat prostory, do nichž je následně vstoupeno). Jejich 

dalším krokem po přijetí poplachového signálu je telefonické kontaktování určených osob 

v aquparku. V případě, že nedojde ke spojení, vyjíždí hlídka městské policie k místu narušení. 

Rovněž provádí zásah v případě zjištění či potvrzení, že se v objektu skutečně vyskytuje 

narušitel. MP je přivolána rovněž k řešení přestupků či jiného protiprávního jednání.  

Za další formu zajištění fyzické ostrahy by se dala považovat činnost strojníka. Jeho 

úkolem je v mimoprovozní době každé 4 hodiny obcházet technologické zázemí a nahlédnout 

do areálu objektu. Avšak ani on, ani plavčíci, kteří musí často řešit konflikty s návštěvníky, 

nejsou vybaveni žádnou individuální ochranou. 

5.3 Popis zabezpečení pomocí režimových opatření 

Vzhledem ke značnému počtu osob a jejich frekventovanému pohybu uvnitř areálu je 

nezbytné řídit se určitými pravidly, jejichž účelem je především zajistit bezpečný provoz. 

Bezpečnostní opatření vycházejí z interní směrnice k zajištění bezpečnosti, která je součástí 

provozního řádu a je zpracována v souladu s normou TNV 94 0920-1. 
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Opatření pro pohyb vozidel 

Pro účely parkování vozidel jsou okolo střediska vymezena parkoviště, jak pro 

zaměstnance, tak pro návštěvníky. Tyto parkovací plochy poskytují přibližně 300 míst ke 

stání. Vjez vozidel do areálu je povolen pouze pro účely údržby, zásobování stanovišť 

s občerstvením, zásahu složek integrovaného záchranného systému apod. Nenalézají se zde 

žádná parkovací místa.  

Opatření týkající se zaměstnanců 

Příchod a odchod každého zaměstnance je evidován prostřednictvím docházkového 

terminálu umístěného ve vnitřních prostorách krytého aquaparku. Tento systém využívá 

biometrickou technologii, která snímá otisk prstu. Každý pracovník má své přidělené 

pracoviště, kde se má během své směny pohybovat. Omezení vstupu platí zásadně pro 

chlorovnu a strojovnu, kde má přístup pouze strojník. Jeho primárním stanovištěm je právě 

strojovna a v objektu je přítomen 24 hodin denně. Strojník má mimo jiné odpovědnost za 

odkódování a zakódování objektu zhruba 2 hodiny před otevírací dobou a 2 hodiny po 

uzavření aquaparku. V době mimo provoz jsou do stavu střežení uvedeny všechny zóny, kde 

strojník či jiný zaměstnanec nevykonává svou práci. 

Bezpečnost návštěvníků je zajišťována zejména plavčíky, kteří na určených 

stanovištích sledují dění v přiřazené části aquaparku a dohlíží na dodržování předpisů. 

Nejčastěji zasahují při úrazech, poskytují první pomoc, ale musí také řešit situace 

s neukázněnými hosty, kteří nerespektují řád, případně svým chováním ohrožují ostatní. 

Školení pracovníků, a zejména plavčíků, v poskytování první pomoci probíhá jednou ročně ve 

školicím středisku.  

Opatření týkající se návštěvníků 

Všichni návštěvníci letního aquaparku jsou povinni řídit se návštěvním řádem, který je 

uveden v příloze 2. Jsou zde uvedeny oprávnění a zákazy, podmínky vstupu a odchodu, 

hygienické požadavky, pravidla chování v objektu apod., které musí respektovat každá osoba. 

Z řádu například vyplývá, že do areálu je zakázáno vnášet nepovolené předměty, avšak žádná 

kontrola vnášených věcí neprobíhá. 

V rámci provozní budovy mají návštěvníci přístup pouze do umýváren a šaten 

s kabinkami. Pohyb po areálu není nijak omezen s výjimkou míst veřejně nepřístupných. Při 

podezření neoprávněného vstupu může být od návštěvníků vyžádán doklad o zaplacení či 

hodinky s čipem. Přiložením ke čtečce lze zjistit, zda byl daný den učiněn vstup. Opakovaný 
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vstup na jednu vstupenku je možný pouze po domluvě, a to v případě, kdy časový úsek mezi 

odchodem a opětovným příchodem je krátký, tedy ne v rámci hodin.  

Nakládání s hotovostí 

Vybraná finanční hotovost v pokladnách je večer, po dosažení částky dohodnuté 

s pojišťovnou, odvážena bezpečnostní agenturou do trezoru provozovatele. 

Klíčový režim 

Režim manipulace s klíči je důležitou součástí režimové ochrany z hlediska oprávnění 

vstoupit do vyhrazených uzamčených prostor. Ve venkovním aquaparku není využito systému 

generálního klíče. Strukturu klíčového režimu zobrazuje tabulka 5. Z této tabulky je patrné, že 

osoby s nejvyšším oprávněním ke vstupu do vyhrazených míst jsou vedoucí a strojníci. Všem 

ostatním zaměstnancům za účelem vykonávání jejich práce odemyká dveře a umožňuje 

přístup pouze strojník. Strojník tedy zodpovídá za odemykání a uzamykání dveří a vrat 

v objektu. Výjimku tvoří všechny prostory s občerstvením, kde je uzamykání v režii 

zaměstnanců nájemníků těchto prostor. Náhradní klíče jsou uloženy v kanceláři vedoucí 

v budově krytého aquaparku.  

Tabulka 5: Přehled uživatelů a jejich oprávnění vstoupit do určených prostor [autor] 

Vstupy do 

jednotlivých 

prostor 

Uživatel s klíči a oprávněním vstoupit 

Vedoucí Strojníci Pokladní Plavčíci 
Úklidová 

služba 
Nájemníci 

Služební vchod   - - - - 

Vstupní vrata   - 1 - 1 

Plavčíkárna   - - - - 

Chlorovna   - - - - 

Strojovna   - - - - 

Občerstvení 1 1 - - -  

Pokladny    - - - 

Pozn.: Buňka tabulky vyplněná číslem 1 znamená, že daným uživatelům je k dispozici 

pouze jeden klíč na určeném místě. Využívají se pouze v případech vzniku mimořádné 

události (např. požár). 

  



36 
 

Postup pro nakládání s chlórem 

Objekt není zařazen do skupiny A nebo B podle § 3 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií, nevznikají tedy zvýšené nároky na provozovatele dané tímto zákonem. 

V chlorovně se skladuje maximálně 20 žlutě značených tlakových lahví s chlórem 

o hmotnosti 65 kg. Před vstupem do chlorovny je předsíňka, kde si strojník před manipulací 

s lahvemi nasadí protiplynovou masku s filtrem, zástěru, holinky a rukavice. Každé 3 měsíce 

se provádí provozní kontrola systému chlorace a jedenkrát ročně provozní revize. 

Opatření při mimořádných situacích 

Pro případ úniku chlóru či vzniku požáru je zpracována poplachová směrnice, která 

upravuje postup pro zásah a evakuaci. Na střeše provozní budovy je uchycen větrný rukáv, 

který naznačuje směr větru. Lze tedy stanovit, kam se může chlór rozšířit. Prvním krokem je 

vyhlášení poplachu a informování vedoucích zařízení, zaměstnanců, všech návštěvníků, 

hasičského záchranného sboru kraje a dalších složek. V rámci areálu k tomuto účelu slouží 

rozhlas, který se mimo jiné používá k hlášení o ukončení provozu, blížící se bouři, ztraceném 

dítěti, apod. V případě bouřky může být vyhlášen i zákaz koupání. 

5.4 Zhodnocení stávajícího způsobu zabezpečení 

Cílem každé organizace by měla vždy být snaha o zajištění bezpečnosti jak z pohledu 

materiální ochrany, tak z pohledu osob uvnitř objektu. Úroveň zabezpečení by tedy měla 

efektivně zajistit minimalizaci rizik, kterým musí společnost čelit. Z výše uvedeného lze 

usoudit, že současné zabezpečení aquaparku neposkytuje dostatečný stupeň ochrany. 

Vzhledem k hodnotě chráněných aktiv a velké koncentrace návštěvníků v době provozu je 

vhodné bezpečnostní systém revitalizovat a posílit. 

Hlavní podíl na nedostatcích fyzické ochrany má perimetrická ochrana počínaje 

slabým zabezpečením přilehlých parkovišť. Severní hranice vymezená betonovou zdí může 

svou výškou odradit případného narušitele od jejího překonání, na druhou stranu přes ni nelze 

z areálu vidět na vozidla na parkovišti. Vzhledem k tomu, že elektronické zabezpečení 

perimetru formou IR závor vysílá pouze jeden paprsek v určité výšce, je zde možnost jeho 

překročení či podplazení. Navíc díky malé vzdálenosti závory od plotu existuje i možnost 

jeho přímého přeskočení. Dále také mohou vznikat plané poplachy, protože garantovaný 

dosah emitovaných paprsků u tohoto typu IR závor je 15 a 60 metrů, což je překročeno. Mezi 

klady lze počítat instalovaný kamerový systém snímající plochu areálu, avšak chybí prvek, 

který by odhalil přelézající osoby. Nedostatky, které se mohou vyskytovat v plášťové 
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a prostorové ochraně, jsou spojeny s nedostatečným množstvím použitých prvků a jejich 

zastaralostí. Z pohledu využití individuálních a tísňových prvků zabezpečení nejsou 

zaměstnanci nijak chráněni. 

5.5 Statistika protiprávní činnosti 

Statistické údaje týkající se protiprávní činnosti jsou důležitým ukazatelem, který 

musíme vzít v úvahu při zpracování bezpečnostního projektu. Statistika slouží k prognóze 

vývoje do budoucna. Popisuje činy, které proběhly a které způsobily materiální škodu či újmu 

na zdraví osobám v daném objektu. V tabulce 6 je uveden přehled zjištěných a evidovaných 

protiprávních činů vzniklých za poslední 3 roky provozu letního aquaparku.  

Tabulka 6: Přehled protiprávního jednání v letním aquaparku v letech 2012 – 2014 [19] 

Protiprávní jednání 
Rok 

2012 2013 2014 

Neoprávněné vniknutí 4 6 4 

Poškození majetku 10 13 9 

Ublížení na zdraví 1 0 1 

Krádež majetku aquaparku 3 2 2 

Krádež návštěvníkům 11 6 4 

Krádež zaměstnancům 5 5 3 

Odcizená jízdní kola 2 1 1 

Odcizená vozidla - 3 3 

Vyloupená vozidla 6 5 6 

Pro vysvětlení je v následujících odstavcích uveden popis k jednotlivým činům:  

 neoprávněným vniknutím je myšlen vstup osob bez platné vstupenky. Jedná se tedy 

o překonání oplocení (severovýchodní roh) či bezplatné vpuštění osob zaměstnancem. 

 poškození majetku může být úmyslné i neúmyslné. Většinou se jedná o poničení 

laviček, stolů, skříněk na věci a podobného vybavení areálu. 

 k ublížení na zdraví došlo v důsledku fyzického napadení. V roce 2012 se navzájem 

napadli dva návštěvníci a v roce 2014 byl návštěvníkem napaden plavčík. 

 za krádež majetku aquaparku je považováno zcizení drobného vybavení v areálu. 

 krádeží návštěvníkům je myšleno hlášené odcizení majetku návštěvníků jinou 

osobou. V drtivé většině případů se jedná o krádež osobních věcí z nehlídané deky, 

případně ze skříňky s věcmi. 
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 krádež zaměstnancům je brána jako odcizení majetku zaměstnanců jinou osobou, 

zejména osobních věcí. Může se jednat o návštěvníka nebo i jiného zaměstnance. Ten 

je v případě odhalení okamžitě propuštěn. 

 odcizená jízdní kola jsou spolu s odcizenými a vykradenými vozidly uvedena 

samostatně z důvodu hodnoty tohoto majetku a umístění mimo areál. Nejedná se 

o kola, která byla uložena v úschovně kol, nýbrž o kola stojící ve volně přístupných 

stojanech. 

 odcizených vozidel bylo dle statistiky v posledních dvou letech 6. V roce 2012 tato 

položka nebyla evidována. Jedná se o krádež vozidel z přilehlých parkovišť patřících 

k areálu letního aquaparku. 

 k vyloupení vozidel dochází jak za letních měsíců tak za zimních. Parkují zde i osoby, 

které navštěvují krytý aquapark. [19] 

 

Dalším jednáním, se kterým se často potýkají zaměstnanci aquaparku a zejména 

plavčíci, je slovní napadání. Jejich výskyt je téměř každodenní. Příčinou těchto situací bývá 

například podnapilost, která může vyvolat agresivní chování jedinců. Ve výsledku pak může 

konflikt vyústit až k výše zmíněnému ublížení na zdraví osob. Dále také situace spojené 

s porušováním návštěvního řádu nejsou ničím neobvyklým. Počet vyvedených návštěvníků 

z areálu v důsledku nerespektování předpisů bylo během tří let přibližně 15. K několika 

případům byla přivolána i MP. [19] 

Z uvedených statistických údajů lze vyvodit, že celkový počet protiprávních činů je 

každým rokem menší. Nejmarkantnější rozdíl lze pozorovat u položky krádeže návštěvníkům. 

Znatelný vliv na to měla instalace kamer do šaten, která omezila vloupání do skříněk téměř na 

nulovou úroveň. Na druhou stranu u automobilové kriminality nelze vypozorovat žádnou 

výraznou změnu. Spolu s poškozováním majetku má za poslední rok největší podíl na 

protiprávním jednání spáchaném v letním aquaparku. Statistika neuvádí vzniklé škody, jejich 

evidence není vedena. 
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6 Posuzování bezpečnostních rizik spojených s fyzickou 

ochranou venkovního aquaparku 

Tato kapitola se zabývá posuzováním bezpečnostních rizik objektu venkovního 

aquaparku. Posuzování rizika lze chápat jako proces zahrnující tři po sobě následující 

činnosti, kterými dle normy ČSN EN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik 

jsou:  

I. identifikace rizik,  

II. analýza rizik,  

III. hodnocení rizik.  

V rámci identifikace rizik se provádí úkony spočívající ve vyhledávání, rozpoznávání 

a zaznamenání reálných rizik a slabin. Důkladná identifikace je rozhodující, vezmeme-li 

v úvahu, že rizika, která nejsou odhalena v tomto kroku, nebudou zahrnuta v následné 

analýze. Pomocí analýzy rizik se stanovuje pravděpodobnost vzniku a závažnost dopadů 

nežádoucích událostí, zkoumá se také jejich vliv na bezpečnost objektu. V současné době 

existuje pro účely analýzy v oblasti fyzické ochrany řada metod a softwarů lišících se ve 

způsobu aplikace a hodnocení. Výběr vhodné metody významným způsobem ovlivňuje její 

výsledky. Následuje hodnocení rizik, kterým se rozumí stanovení přijatelnosti rizika 

komparací se stanovenými kritérii. V případě, že je riziko vyhodnoceno jako nepřijatelné, je 

nutné přijmout vhodně zvolená bezpečnostní opatření k jeho minimalizaci na přijatelnou 

úroveň. Jednotlivé dílčí kroky procesu posuzování rizik, které jsou základem pro rozhodovací 

proces, znázorňuje obrázek 17. [24], [37] 

Odborná terminologie k analýze rizik 

Pro účely této práce je nutné definovat základní odborné pojmy vztahující se zejména 

k řízení rizik v rámci ochrany osob a majetku. [24] 

 Riziko – kombinace pravděpodobnosti vzniku nežádoucího jevu a jeho následku 

o Procesní rizika – způsobená lidským faktorem (nebezpečnější) 

o Strukturální rizika – způsobená technickou chybou 

 Nebezpečí / hrozba – vlastnost předmětu či situace s potenciálem pro vytvoření škody 

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

 Škoda – majetková újma vyjádřená obvykle v peněžních jednotkách 

 Bezpečnostní opatření – proces nebo prostředek navržený za účelem zmenšení rizika. 
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Obrázek 17: Proces posuzování rizika [7], [autor] 

Výchozím podkladem pro zpracovávání návrhů inovativních variant zabezpečení 

objektu je provedená analýza a hodnocení rizik. Je tedy třeba klást důraz na volbu vhodné 

metody. Kritériem při výběru metod pro účely posuzování bezpečnostních rizik objektu 

letního aquparku byla jejich přehlednost, srozumitelnost a využitelnost výstupů. Vybrány byly 

následující metody: 

 k identifikaci rizik Ishikawův diagram příčin a následků, 

 k výpočtu a hodnocení rizik Analýza způsobů a následků poruch (FMEA) 

s následným vyhodnocením pomocí Paretova principu 80/20 a Lorenzovy křivky, 

 ke stanovení nejdůležitějších cílů z pohledu útočníka metoda CARVER. 

Na základě zpracovaných analýz a jejich vyhodnocení budou nalezeny nejzávažnější 

hrozby ohrožující chod a existenci venkovního aquaparku. Následujícím krokem bude 

vytvoření tří návrhů systému fyzické ochrany, jejichž cílem bude snížit nepřijatelná rizika na 

minimum. 
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6.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

Ishikawův diagram představuje užitečnou pomůcku při zjišťování příčin určitého 

problému. O vývoj tohoto diagramu, jenž našel uplatnění i v oblasti bezpečnosti, se zasloužil 

japonský profesor Kaoru Ishikawa. Pro svůj specifický vzhled a strukturu je nazývaný též 

diagram „rybí kosti“. Diagram slouží k identifikaci rizik pomocí grafického modelování, čímž 

lze jednotlivé příčiny řešeného problému zobrazit uspořádaně a logicky. Princip diagramu 

vychází z jednoduché teze tvrdící, že za každým následkem (problémem) stojí jeho příčina či 

kombinace příčin, které se dále analyzují s cílem nalézt dílčí příčiny. Naším cílem je pak 

stanovit nejzávažnější z nich. [37] 

Před samotným modelováním diagramu příčin a následků je nutné definovat problém, 

který bude následně řešen. V případě této práce se jedná o narušení bezpečnosti letního 

aquparku. Zpracovány jsou dva diagramy za účelem identifikace rizik, která mohou vznikat 

za provozu nebo mimo provoz aquaparku. Pomocí této techniky jsou určeny situace 

a události, které mohou negativním způsobem ovlivnit aktiva aquaparku či jeho činnost. 

V grafické podobě lze oba diagramy „rybí kosti“ vidět na obrázcích 18 a 19, jež jsou 

s ohledem na svou velikost a čitelnost zobrazeny samostatně na následujících stranách. 
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Obrázek 18: Ishikawův diagram – identifikace rizik za provozu letního aquaparku [autor] 
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Obrázek 19: Ishikawův diagram – identifikace rizik mimo provoz letního aquaparku [autor] 
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6.2 Analýza způsobů a následků poruch – FMEA 

Analýza způsobů a následků poruch, známá také jako Failure Mode and Effect 

Analysis (dále jen FMEA), slouží k hodnocení jednotlivých identifikovaných rizik pomocí 

výpočtu. Zaměřena je na zdokonalení pochopení rizik a její pomocí se stanovuje závažnost 

dopadů nežádoucích událostí. Postup metody je založen na systematickém rozboru způsobu 

selhání části systému a následků poruch. Jejím cílem je identifikace slabých míst, která 

mohou zapříčinit selhání systému. [11], [16] 

Z důvodu srozumitelnosti výstupů a celkové přehlednosti je FMEA pro účely práce 

mírně modifikovaná. Základem aplikované metody je výpočet míry rizika, který vychází ze 

vzorce (1).  

R = P x N x H   (1) 

 R – výsledná míra rizika (slouží k určení hodnoty rizika a jeho zařazení na 

stupnici od rizika bezvýznamného až po nepřijatelné) 

 P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika (odpovídá pravděpodobnosti 

vzniku nežádoucí události) 

 N – závažnost následků (odráží, jaký dopad bude mít vzniklá nežádoucí událost) 

 H – odhalitelnost rizika (stanovuje dobu, za kterou lze dané riziko objevit) [37] 

K výpočtu výsledné míry rizika (R), která může nabývat hodnot z intervalu (0,125>, je 

nutné provést součin jednotlivých parametrů (P), (N) a (H). Modifikace metody spočívá 

v aplikaci pouze 5 hodnotících koeficientů, které uvádí tabulka 7. [37]  

Tabulka 7: Parametry a hodnoty pro metodu FMEA [37] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 1 Malá škoda, malý delikt 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 2 Větší škoda, větší delikt 

11 - 50 Mírné riziko 3 Vyšší škoda, střední delikt 

51 - 100 Nežádoucí riziko 4 Vysoká škoda, těžký delikt 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Odhalitelné během několika minut 

3 Reálná hrozba, pravděpodobná 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobná 4 Nesnadno odhalitelné, více než den 

5 Trvale hrozící vznik 5 Neodhalitelné riziko 
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Pro účely analýzy FMEA byly sestaveny tabulky hodnotící rizika spojená s narušením 

bezpečnosti venkovního aquaparku za provozu i mimo něj. Tato rizika vychází z příčin 

uvedených v Ishikawových diagramech, které jsou znázorněny výše. Tabulky s přiřazením 

hodnot jednotlivým parametrům hodnocených rizik spolu s výpočtem se nachází v příloze 3 

a 4. Na základě velikosti výsledné míry rizika (R) jsou v tabulkách 8 a 9 rizika seřazena od 

nejvyšší hodnoty po nejnižší.  

Tabulka 8: Přehled rizik za provozu aquaparku seřazených sestupně podle výsledné míry rizik [autor] 

Rizika za provozu letního aquparku R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost [%] 

1 
Nevyhovující zabezpečení prvky 

technické ochrany 
100 100 12,27 

2 Poškození majetku 75 175 21,47 

3 
Vloupání, odcizení dopravních 

prostředků 
75 250 30,67 

4 Krádež majetku 60 310 38,04 

5 Neoprávněný vstup do areálu 60 370 45,4 

6 Vyvolání konfliktu 50 420 51,53 

7 
Nedodržení interních bezpečnostních 

opatření 
45 465 57,06 

8 
Vnesení nebezpečných látek 

a předmětů 
40 505 61,96 

9 Selhání systémů technické ochrany 36 541 66,38 

10 
Nevhodně zvolená organizační 

opatření 
32 573 70,31 

11 Nerespektování návštěvního řádu 30 603 73,99 

12 
Vniknutí do veřejně nepřístupných 

prostor 
27 630 77,3 

13 
Nepovolený pohyb zaměstnance po 

objektu 
24 654 80,25 

14 Ztráta, odcizení klíčů 20 674 82,7 

15 Kontaminace vody 20 694 85,15 

16 Zanedbání povinností 18 712 87,36 

17 Nedostatečná kvalifikace, školení 18 730 89,57 

18 Ukrytí v objektu 16 746 91,53 

19 Loupež 15 761 93,37 

20 Selhání lidského činitele 12 773 94,85 

21 Působení mimořádné události 10 783 96,07 

22 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 10 793 97,3 

23 Panika 8 801 98,28 

24 Únik dat a informací 8 809 99,26 

25 Ztracené dítě, rodič 6 815 100 
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Ke konečnému vymezení hranice přijatelnosti rizika se obvykle využívá Paretova 

analýza doplněná Lorenzovou křivkou, která výrazným způsobem napomáhá k oddělení 

významných faktorů daného problému od těch méně významných. Pro tuto práci je aplikován 

Paretův princip 80/20, který stanoví mez, kdy je riziko ještě přijatelné a kdy už nikoliv. Aby 

bylo možné sestrojit Paretův diagram, je nezbytné pro každé riziko vypočíst kumulativní 

četnost a procentuálně vyjádřit relativní kumulativní četnost, viz tabulky 8 a 9. Grafické 

znázornění diagramů s Lorenzovou křivkou, kde jsou vynesena rizika s příslušnými 

hodnotami, lze spatřit na obrázcích 20 a 21. Z principu lze odvodit, že rizika spadající do 

limitu 80 % jsou vyhodnocena jako nepřijatelná a je žádoucí se jimi zabývat s cílem jejich 

minimalizace. Naopak rizika převyšující tuto hranici jsou klasifikována jako přijatelná 

a nevzniká nutnost měnit stávající opatření. [18], [37] 

 

Obrázek 20: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro provoz [autor] 

Z uvedeného grafu po aplikaci pravidla 80/20 vyplývá, že pro rizika spojená 

s provozem venkovního aquaparku je nejnižší hranice, kdy už se rizika stávají nepřijatelnými, 

vytyčena hodnotou výsledné míry rizika R = 27. Ve výše uvedené tabulce 8 jsou rizika, 

jejichž hodnota je rovna nebo vyšší než 27, barevně zvýrazněna. 
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Tabulka 9: Přehled rizik mimo provoz aquaparku seřazených sestupně podle výsledné míry rizik [autor] 

Rizika mimo provoz letního aquparku R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost [%] 

1 
Nevyhovující zabezpečení prvky 

technické ochrany 
100 100 13,72 

2 Neoprávněný pohyb po areálu 80 180 24,69 

3 Překonání oplocení, vrat 64 244 33,47 

4 Poškození majetku 60 304 41,7 

5 
Vloupání, odcizení dopravních 

prostředků 
60 364 49,93 

6 Krádež majetku 45 409 56,1 

7 Překonání pláště budovy 45 454 62,28 

8 
Nedodržení interních bezpečnostních 

opatření 
40 494 67,76 

9 Zneužití klíče 36 530 72,7 

10 
Selhání elektronických prvků 

zabezpečení 
32 562 77,09 

11 Ztráta, odcizení klíčů 30 592 81,21 

12 Špatná funkčnost MZS 24 616 84,5 

13 
Nevhodně zvolená organizační 

opatření  
24 640 87,79 

14 Selhání fyzické ostrahy  20 660 90,53 

15 Vhození nebezpečných předmětů 16 676 92,73 

16 Nedostatečná kvalifikace, školení 12 688 94,38 

17 Působení mimořádné události 10 698 95,75 

18 Kontaminace vody 9 707 96,98 

19 Únik dat a informací 8 715 98,08 

20 Spolupráce se zaměstnancem 8 723 99,18 

21 
Špatná obsluha systémů technické 

ochrany 
6 729 100 

 

Grafické vyhodnocení rizik, jež mohou vzniknout mimo provoz, se nachází na 

následující straně. 
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Obrázek 21: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou – mimo provoz [autor] 

Z uvedeného grafu po aplikaci pravidla 80/20 plyne, že pro rizika s možností vzniku 

mimo provoz letního aquaparku je hranice nepřijatelnosti rizika stanovena hodnotou výsledné 

míry rizika R = 32. Ve výše uvedené tabulce 9 jsou rizika o hodnotě rovné nebo vyšší než 32 

barevně zvýrazněna. 

6.2.1 Vyhodnocení metody FMEA 

Rizikové události hodnocené metodou FMEA souvisí s narušením bezpečnosti 

venkovního aquaparku. Členěny jsou zvlášť z pohledu – provoz, mimo provoz. Konečného 

vyhodnocení přijatelnosti rizik bylo docíleno pomocí grafického vyjádření prostřednictvím 

Paretova diagramu doplněného Lorenzovou křivkou. Tabulka 10 uvádí rizika, jež jsou dle 

výše uvedených diagramů považována za nepřijatelná. Seřazena jsou sestupně podle číselné 

hodnoty vztahující se k celkové závažnosti rizika. Pro tato rizika je nezbytné navrhnout 

inovativní opatření, která povedou k jejich minimalizaci na přijatelnou úroveň. 

Identifikovaných a současně také nepřijatelných rizik souvisejících s provozem letního 

aquaparku je nalezeno a vyhodnoceno více než rizik mimo provoz. Důvodem je to, že 

v případě, kdy je středisko přístupné návštěvníkům, jejich koncentrace je zde zpravidla 

vysoká a pohyb frekventovaný, zvláště pak za slunečných dnů. Nepřístojné chování těchto 

osob pak může vést k narušení bezpečnosti jak jednotlivců, tak celého aquaparku. 

Nebezpečné situace mohou rovněž vznikat v souvislosti se selháním zaměstnanců během 

jejich pracovní směny.  
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Tabulka 10: Nejzávažnější rizika vyhodnocená metodou FMEA po uplatnění Paretova principu 80/20 [autor] 

Nejzávažnější rizika vyhodnocená metodou FMEA 

PROVOZ MIMO PROVOZ 

- Nevyhovující zabezpečení prvky 

technické ochrany 

- Poškození majetku 

- Vloupání, odcizení dopravních 

prostředků 

- Krádež majetku 

- Neoprávněný vstup do areálu 

- Vyvolání konfliktu 

- Nedodržení interních bezpečnostních 

opatření 

- Vnesení nebezpečných látek 

a předmětů 

- Selhání systémů technické ochrany 

- Nevhodně zvolená organizační 

opatření 

- Nerespektování návštěvního řádu 

- Vniknutí do veřejně nepřístupných 

prostor 

- Nevyhovující zabezpečení prvky 

technické ochrany 

- Neoprávněný pohyb po areálu 

- Překonání oplocení, vrat 

- Poškození majetku 

- Vloupání, odcizení dopravních 

prostředků 

- Krádež majetku 

- Překonání pláště budovy 

- Nedodržení interních bezpečnostních 

opatření 

- Zneužití klíče 

- Selhání elektronických prvků 

zabezpečení 

 

 

6.3 Metoda CARVER 

Další aplikovanou metodikou je analytická metoda CARVER sloužící k výběru 

vhodného cíle. Tato metoda byla původně navržena US Speciálními operačními silami za 

účelem stanovení hodnoty cíle pro útok. Rozdíl oproti ostatním metodám spočívá v tom, že je 

na danou problematiku pohlíženo z pohledu útočníka, nikoliv obránce. Naší snahou tedy je 

určit nejvhodnější cíl k napadení. [20] 

Výběr cíle pomocí metody CARVER je založen na šesti faktorech, jejichž první 

písmena dávají dohromady název metody (Criticality, Accessibility, Recuperability, 

Vulnerability, Effect, Recognizability). V prvé řadě je třeba si tato kritéria nadefinovat pro 

následné hodnocení. V tomto případě je pro každé kritérium použit pětistupňový rozsah 

s číselnými hodnotami v rozmezí 1 – 10, jak uvádí tabulka 11. [15] 
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Popis jednotlivých kritérií metody CARVER je uveden v následujících odstavcích: 

1) KRITIČNOST (Criticality) – stanovuje hodnotu daného cíle, jeho význam pro systém či 

podsystém a důležitost jeho dosažení pro útočníka. Následující faktory určují velikost 

kritičnosti:  

 čas – popisuje, jak rychle dopady napadení cíle ovlivní systém, 

 kvalita – vyjadřuje procentuálně rozsah poškození cíle, 

 náhrada – vyjadřuje, jaký bude mít útok na cíl dopad na systém,  

 relativita – stanovuje počet cílů vystavených možnosti útoku a jejich pozici. [15] 

2) PŘÍSTUPNOST (Accessibility) – vyjadřuje, jaká je dostupnost k danému cíli, tedy 

obtížnost přístupu a napadení cíle. Přístupnost závisí na schopnosti vniknutí/opuštění, 

cestě k cíli a od něj a nutnosti překonání překážek pachatelem. Z hlediska napadení 

letního aquparku existuje několik faktorů ovlivňujících přístupnost: 

 přístupové cesty, hustota osídlení dané oblasti, zástavba, 

 systémy technické ochrany, 

 fyzická ostraha,  

 klimatické podmínky, 

 provoz/mimo provoz apod. [15] 

3) OBNOVITELNOST (Recuperability) – udává čas, který je potřebný k opravě či náhradě 

napadeného cíle, jenž byl v důsledku napadení poškozen nebo zničen. Jeho obnovitelnost 

je závislá na dostupnosti zdrojů a náhradních dílů. [15] 

4) ZRANITELNOST (Vulnerablity) – vyjadřuje míru úspěšnosti napadení daného cíle 

pachatelem s ohledem na jeho schopnosti, znalosti a použité prostředky. Zranitelnost cíle 

se odvíjí od povahy a konstrukce cíle, požadované výši škod a dostupnosti prostředků 

a nástrojů. [15] 

5) VLIV NA AQUAPARK (Effect) – odpovídá celkovému dopadu útoku na daný cíl, který 

může mít vliv na chod a existenci aquaparku a na jeho okolí. Dopady se mohou projevit 

například v podobě ekonomických, společenských, psychologických následků apod. [15] 

6) ROZPOZNATELNOST (Recognizability) – odráží míru schopnosti pachatele získat 

potřebné informace o daném cíli. Mezi faktory ovlivňující rozpoznatelnost patří velikost 

a složitost cíle, rozlišovací znaky, technické znalosti a výcvik útočníků. [15]   
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Tabulka 11: Kritéria metody CARVER a jejich hodnoty [autor] 

KRITIČNOST – C Hodnoty Popis kritéria 

Velmi nízká 1 – 2 Téměř žádný dopad na provoz aquaparku, malá újma 

Nízká 3 – 4 
Mírné narušení provozu jednotlivých úseků aquparku, 

znatelná újma 

Střední 5 – 6 Částečné omezení provozu aquaparku, vyšší újma 

Vysoká 7 – 8 
Výrazné omezení celého provozu aquaparku,  

značná újma 

Velmi vysoká 9 – 10 
Okamžité zastavení provozu aquaparku,  

velmi vysoká újma 

PŘÍSTUPNOST - A Hodnoty Popis kritéria 

Velmi nízká 1 – 2 Maximálně chráněný objekt, velice náročné překonání 

Nízká 3 – 4 Velice dobře chráněný objekt, obtížné překonání 

Střední 5 – 6 Lépe chráněný objekt, složitější překonání 

Vysoká 7 – 8 Jednoduše chráněný objekt, snadné překonání 

Velmi vysoká 9 – 10 Zcela nechráněný objekt, velice snadný přístup 

OBNOVITELNOST – R Hodnoty Popis kritéria 

Velmi nízká 1 – 2 Do několika hodin  

Nízká 3 – 4 Do 3 dnů 

Střední 5 – 6 Do 14 dnů 

Vysoká 7 – 8 Do 1 měsíce 

Velmi vysoká 9 – 10 Nad 1 měsíc 

ZRANITELNOST – V Hodnoty Popis kritéria 

Velmi nízká 1 – 2 
Znalosti pachatele na velmi vysoké úrovni, použití 

profesionálního vybavení – minimální následky 

Nízká 3 – 4 
Znalosti pachatele na vysoké úrovni, použití 

speciálního vybavení – znatelné následky 

Střední 5 – 6 
Znalosti pachatele na průměrné úrovni, použití běžně 

dostupného vybavení – značné následky 

Vysoká 7 – 8 
Znalosti pachatele na nízké úrovni, použití základního 

vybavení – velice vážné následky  

Velmi vysoká 9 – 10 
Znalosti pachatele na minimální úrovni, bez použití 

jakéhokoli vybavení – neobnovitelné následky 

VLIV NA AQUAPARK – E Hodnoty Popis kritéria 

Velmi nízký 1 – 2 Neovlivní chod aquaparku 

Nízký 3 – 4 Nepatrně ovlivní chod aquaparku  

Střední 5 – 6 Znatelně ovlivní chod aquaparku 

Vysoký 7 – 8 Významně ovlivní chod aquaparku 

Velmi vysoký 9 – 10 Zásadně ovlivní chod a existenci aquparku 

ROZPOZNATELNOST – R Hodnoty Popis kritéria 

Velmi nízká 1 – 2 Velmi obtížně zjistitelné informace o cíli 

Nízká 3 – 4 Obtížně zjistitelné informace o cíli 

Střední 5 – 6 Složitěji zjistitelné informace o cíli 

Vysoká 7 – 8 Snadno zjistitelné informace o cíli 

Velmi vysoká 9 – 10 Okamžitě zjistitelné informace o cíli 
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Na základě uvedených faktorů pro výběr cíle a jejich hodnot je vytvořena CARVER 

matice, která je využita jako rozhodovací nástroj ke stanovení vhodnosti napadení 

potenciálního cíle v objektu venkovního aquaparku. K hodnoceným cílovým objektům patří 

místa a prostory významné pro chod aquaparku. To zahrnuje jak provozní budovu, tak celý 

areál s přilehlým okolím. Sestavená matice je znázorněna tabulkou 12, kde jsou všechny 

potenciální cíle bodově ohodnoceny a dle hodnoty jejich součtu sestupně seřazeny. Touto 

hodnotou je udána celková významnost (nebo také atraktivnost) cílového objektu pro 

narušitele. U této metody je stanoveným kritériem pro cílové objekty výsledná suma rovná 40 

a výše. Objekty, které toto kritérium splňují, jsou odlišeny barevným zvýrazněním. 

Tabulka 12: Metoda CARVER – matice významnosti [autor] 

Cílový objekt C A R V E R Celkem 

1 Bazény (relaxační, plavecký, dětský, dojezdový) 7 6 10 3 10 10 46 

2 Střecha (tepelná čerpadla, solární kolektory) 9 8 9 7 7 4 44 

3 Strojovna (technologie, sklad chemikálií) 10 5 9 4 10 5 43 

4 Pokladny 8 8 4 7 6 9 42 

5 Parkoviště (vozidla) 4 10 5 8 4 10 41 

6 Plocha okolo bazénů 6 8 5 6 6 9 40 

7 Chlorovna 10 5 6 5 8 5 39 

8 Tobogány, skluzavka 5 6 9 3 5 10 38 

9 Plavčíkárna 7 5 5 6 6 5 34 

10 Budova s občerstvením 4 8 5 5 3 8 33 

11 Prostor před hlavním vstupem (úschovna kol) 4 9 1 8 1 9 32 

12 Vodní atrakce (šplhací síť, vodní hřib, dělo atd.) 4 6 8 3 4 7 32 

13 Trafostanice 9 3 5 3 7 4 31 

14 Občerstvení (v rámci provozní budovy) 4 5 5 5 3 8 30 

15 Stánky s občerstvením 4 5 4 6 3 8 30 

16 Hřiště (volejbalové, nohejbalové) 4 6 6 2 3 8 29 

17 Rozvodna nízkého napětí 8 5 3 3 6 4 29 

18 Hlavní vstup 5 4 3 4 5 7 28 

19 Vstupy do areálu (vrata) 1 8 2 4 3 9 27 

20 Šatny, sprchy (muži + ženy) 1 4 3 4 3 6 21 

21 Ošetřovna 2 3 3 4 3 4 19 

22 Sklad 2 5 1 4 1 6 19 
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Na základě vyplněné matice významnosti metody CARVER je sestrojeno grafické 

vyhodnocení, jež je možné vidět na obrázku 22. Jsou zde vyneseny všechny identifikované 

potenciální cíle nacházející se v areálu letního aquaparku včetně jejich výsledného bodového 

ohodnocení. 

 

Obrázek 22: Grafické vyhodnocení CARVER matice [autor] 

Ze sestrojeného grafu, kde je zvýrazněna hranice stanoveného kritéria, je zřejmé, že 

z pohledu případného narušitele patří k nejatraktivnějším cílovým objektům ty, jejichž bodové 

ohodnocení významnosti dosahuje numerické hodnoty 40 a více. 

6.3.1 Vyhodnocení metody CARVER 

Aplikace metody CARVER vedla k získání informací nezbytných pro zjištění, na které 

cílové objekty ve venkovním aquaparku je třeba se prioritně zaměřit v souvislosti s ochranou 

před vyhodnocenými riziky. Jedná se zejména o tyto objekty:  

 bazény, 

 střecha provozní budovy, 

 strojovna, 

 pokladny, 

 parkoviště, 

 plocha okolo bazénů. 
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6.4 Souhrnné vyhodnocení aplikovaných metod 

Za účelem realizace procesu posuzování bezpečnostních rizik vztahujících se k fyzické 

ochraně venkovního aquparku byly vybrány tyto metody: 

 Ishikawův diagram příčin a následků, 

 Analýza způsobů a následků poruch FMEA doplněná Paretovým diagramem, 

 metoda CARVER. 

Nejprve byla prostřednictvím Ishikawova diagramu identifikována rizika související 

s narušením bezpečnosti. Sestrojeny byly dva diagramy, první pro rizika za provozu a druhý 

pro rizika mimo provoz venkovního aquparku. Toto členění bylo využito i pro následnou 

analýzu FMEA, jejímž úkolem bylo odhalená rizika ohodnotit a tím zjistit jejich výslednou 

míru. Dalším krokem bylo s využitím těchto hodnot sestrojit Paretovy diagramy (pravidlo 

80/20) doplněné o Lorenzovu křivku, jež jsou směrodatné pro stanovení priorit při návrzích 

nového zabezpečení objektu. Na zpracovanou analýzu FMEA navazuje metoda CARVER. 

Její podstata spočívá ve vyhodnocení významnosti potenciálních cílů v letním aquaparku, kde 

mohou vznikat a působit analyzovaná rizika. Nejvíce jsou v potaz brány výsledné hodnoty 

cíle, které dosahují 40 a více bodů. 

Na základě aplikovaných metod je zjištěno, že k nejzávažnějším rizikům, jež ohrožují 

chod aquparku, se řadí zejména nevyhovující zabezpečení, vniknutí a pohyb po areálu, krádež 

a poškození majetku, či vloupání do vozidel stojících na parkovišti. Tato rizika dominují 

oběma stavům činnosti aquaparku (provoz, mimo provoz). Další závažná rizika jsou spojená 

především s přítomností návštěvníků v areálu. Jde tedy například o vznik konfliktu, vnesení 

nebezpečných předmětů či nedodržení návštěvního řádu. V souvislosti s uvedenými riziky 

patří k nejatraktivnějším objektům z pohledu narušitele především bazény a jejich okolí, 

technologické prostory provozní budovy, pokladny nebo parkoviště s vozidly. Při následném 

sestavování inovativních návrhů zabezpečení je nezbytné zohlednit výsledky provedených 

analýz.  
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7 Inovativní návrh komplexního zabezpečení fyzické ochrany 

Cílem revitalizace fyzické ochrany osob a majetku venkovního aquaparku je omezení 

rizik spojených s narušením bezpečnosti za pomocí nových bezpečnostních opatření. 

Z výsledků aplikovaných analýz a požadavků vedení společnosti vyplývá, že při samotném 

návrhu inovativních opatření pro zajištění komplexní ochrany střediska je zapotřebí zaměřit se 

zejména na: 

 ochranu perimetru a parkovišť, 

 inovaci systémů technické ochrany (CCTV, PZTS, MZS), 

 zamezení vstupu do míst veřejně nepřístupných (střecha provozní budovy), 

 ochranu před poškozením a krádeží majetku, 

 ochranu osob uvnitř areálu apod. 

Navrhnuty budou tři varianty komplexního zabezpečení včetně kalkulace nákladů na 

jejich realizaci. Při návrhu variant je přihlédnuto na princip ALARA, který definuje, že 

ekonomické náklady by neměly přesáhnout více než 10 % (maximálně 15 %) hodnoty aktiv 

společnosti.  

V souvislosti se samotným návrhem je důležité vzít v úvahu zařazení objektu podle 

stupně zabezpečení. Venkovní aquapark, pro který je systém PZTS navrhován, spadá do 

2. stupně zabezpečení dle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2, což představuje nízké až střední 

riziko. Veškeré součásti systému tedy musí splňovat minimálně tento stupeň zabezpečení. 

7.1 Návrh zabezpečení varianta 1 

Navrhovaná varianta zabezpečení 1 je zaměřena na použití cenově levnějších prvků 

elektronických systémů PZTS a CCTV. V jednom případě je zvolena pouze maketa kamery 

především za účelem odrazení případného pachatele. Na druhou stranu je tento návrh více 

věnován ochraně pomocí MZS. Fyzická ostraha bude ponechána v současném stavu. 

Doplňuje také režimová opatření týkající se zejména ochrany osob, které se nachází v areálu. 

7.1.1 Perimetrická ochrana 

Ochrana perimetru v oblasti MZS bude v severovýchodní části oplocení zajištěna:  

 žiletkovým drátem Ultra s plochým návinem a průměrem 500 mm 

přichyceným k vnější straně dřevěného plotu, 
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Na zbývající oplocení na východní hranici, kde se ostnatý drát nenachází, budou 

s výjimkou plotu kolem sportovního hřiště doplněny: 

 poplastovaný ostnatý drát BODLÁK o průměru 2,5 mm ve dvou řadách, 

 bavolety na ostnatý drát v rovném provedení z aluminia. 

Kamerový systém CCTV bude doplněn o analogové venkovní IR kamery výrobce 

EBM typu VI50K-CM138-ICR-U pro střežení prostor vně areálu, tedy parkovišť. Jejich 

účelem bude odstrašit případného pachatele od zamýšlené činnosti nebo toto jednání 

zaznamenat. Koaxiální kabel RG-59 zajistí přenos videosignálu a napájení kamer. 

K vytvoření iluze, že je snímán i prostor před hlavním vstupem včetně úschovny kol, bude na 

roh provozní budovy nainstalována atrapa venkovní bezpečnostní kamery Dummy3 s blikající 

LED diodou. Pod kamerou bude cedule oznamující, že prostor je střežen kamerovým 

systémem. 

Garantovaná vzdálenost vysílačů a přijímačů infrazávor střežících vnitřní obvod 

perimetru je překročena, což může způsobit vznik planých poplachů. Je tedy navrženo navýšit 

počet IR závor takovým způsobem, aby byl dodržen maximální dosah stanovený výrobcem. 

Bude tedy doplněno 5 kusů venkovních IR závor CARDIN CDR 851T s dosahem 60 m. 

Doporučuje se opatřit je shodným krytem, který chrání před poškozením stávající prvky. 

Zároveň na závory hlídající jižní hranici areálu budou posunuty, aby nemohly být přeskočeny 

přímo z plotu. 

7.1.2 Plášťová ochrana 

V rámci MZS bude k zajištění vyšší úrovně bezpečnosti použito několik prvků. 

Zabezpečení dveří provozní budovy a severní budovy s občerstvením bude realizováno 

výměnou stávajících dveřních vložek a kování za nové, které poskytují vyšší stupeň ochrany. 

Instalovány budou cylindrické vložky FAB 1000U4 s 5 klíči a bezpečnostní dveřní kování 

ROSTEX R1/O Exclusive (klika-knoflík). Ochrana prosklených ploch provozní budovy bude 

zajištěna pomocí bezpečnostní fólie SC7. Jedná se o dvě okna přístupná z vnějšku a prosklené 

dveře a okna od plavčíkárny a občerstvení. U severní budovy s občerstvením není instalace 

nutná z důvodu malých rozměrů oken a jejich výškového umístění (cca 3 metry nad zemí). 

Z hlediska plášťové ochrany v oblasti PZTS systému budou téměř všechny obvodové 

dveře vedoucí do provozní budovy zajištěny magnetickými kontakty k indikaci otevření. 

Jedná se o povrchové magnetické kontakty SM-50T. 
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7.1.3 Prostorová ochrana 

Systém CCTV je v rámci prostorové ochrany zachován ve stávajícím stavu. Rozšíření 

systému se týká pouze střežení vnějšího perimetru. 

Vnitřní prostory provozní budovy budou střeženy detektory pohybu v počtu 5 ks, které 

nahradí stávající a rozšíří jejich počet. Bude se jednat o PIR detektory DIGIGARD65 od 

výrobce Paradox. 

7.1.4 Ostatní prvky PZTS  

Ústředna je nezbytným zařízením k funkci celého systému PZTS. Zajišťuje napájení 

a vyhodnocuje signály z detekčních zařízení. Umístěna bude v plavčíkárně. K ovládání budou 

sloužit 2 klávesnice uchycené u vstupu do strojovny a občerstvení. Navrženo je doplnění 

lineárního zálohovaného zdroje pro účely napájení. Vybrány jsou tyto komponenty a kabeláž: 

 ústředna GALAXY GFlex 20 (V3) v kitu s 1x LCD klávesnicí MK7, 

1x koncentrátorem G8P a akumulátorem 7Ah, 

 ovládací a programovací LCD klávesnice MK7, 

 ethernet TCPIP komunikátor  A083-00-01 k přenosu signálů na DPPC, 

 lineární zdroj ZBP13,8V/2A-K7 s akumulátorem 12 V/7Ah, 

 sdělovací kabel SYKFY (3x2x0,5) k propojení prvků PZTS s ústřednou, 

 sdělovací kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení ústředny a lineárních zdrojů. 

Dále bude pro možnost vyvolání tísňového poplachu instalováno na každé pokladně 

tísňové tlačítko S 3045 od výrobce Sentrol. 

7.1.5 Režimová ochrana 

V rámci režimových opatření jsou zvolena školení a poučení zaměstnanců aquaparku 

na chování při konfliktních situacích. Vedoucí, strojníci a zaměstnanci nájemníků budou 

navíc proškoleni v obsluze PZTS. Dále opatření spočívají ve vykácení vybraných stromů 

v severovýchodní části areálu pro zajištění dobré viditelnosti na dřevěný plot, kde docházelo 

k přelézání. Doporučuje se také uchycení mechanické zábrany s cílem omezit možnost vstupu 

na střechu provozní budovy. Opatření se vztahují i na klíčový režim v souvislosti se zneužitím 

klíče a na evidenci příchodu nájemníků. V návrhu je zahrnuto také použití ručních megafonů 

Conrad XB-7S pro organizační účely umístěných v plavčíkárně. 
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7.1.6 Finanční vyčíslení varianty 1 

Kalkulaci nákladů varianty 1 na zabezpečení venkovního aquaparku uvádí tabulka 13, 

ve které je sepsán přehled navrhovaných prvků, jejich počet a cena. Ceny jednotlivých prvků 

vychází z nabídky zveřejněné na webových stránkách prodejců. 

Tabulka 13: Finanční zhodnocení navrhované varianty 1 [autor] 

Prvek Typ prvku Počet Cena ks/m Celkem 

Perimetrická ochrana 

Žiletkový drát 
Ultra s plochým 

návinem 
4x15 m 1 404 Kč 5 616 Kč 

Ostnatý drát BODLÁK 1x100 m 440 Kč 440 Kč 

Bavolet rovný Aluminium 14 ks 218 Kč 3 052 Kč 

Venkovní kamera 
VI50K-CM138-ICR-U 

IR kamera 
3 ks 2 990 Kč 8 970 Kč 

Venkovní atrapa 

kamery 
Dummy3 1 ks 270 Kč 270 Kč 

IR závora  

1-paprsková 
CDR 851 T 5 ks 2 195 Kč 10 975 Kč 

Plášťová ochrana 

Cylindrická vložka FAB 1000U4 4 ks 899 Kč 3 596 Kč 

Bezpečnostní kování 
ROSTEX R1/O  

(klika-knoflík) 
4 ks 2 171 Kč 8 684 Kč 

Bezpečnostní fólie SC7 28 m
2
 440 Kč 12 320 Kč 

Magnetický kontakt SM-50T 8 ks 70 Kč 560 Kč 

Prostorová ochrana 

Vnitřní PIR detektor DIGIGARD65 5 ks 705 Kč 3525 Kč 

Ostatní prvky PZTS 

Ústředna PZTS 
GFlex 20 (V3) + MK7 

+ 1x G8P + AKU 7Ah 
1 ks 7 290 Kč 7 290 Kč 

LCD klávesnice MK7 1 ks 3 569 Kč 3 569 Kč 

Ethernet TCPIP 

komunikátor 
A083-00-01 1 ks 4 106 Kč 4 106 Kč 

Lineární zdroj + 

Akumulátor  

ZBP13,8V/2A-K7 + 

Aku 12 V/7Ah 
1 ks 1 566 Kč 1 566 Kč 

Tísňové tlačítko S 3045 2 ks 324 Kč 648 Kč 

Kabeláž 

Sdělovací kabel SYKFY (3x2x0,5) 1 500 m 6 Kč 9 000 Kč 

Sdělovací kabel CYKY (3Cx1,5) 10 m 15 Kč 150 Kč 

Koaxiální kabel RG-59 (CCTV)+2x0,5 520 m 24 Kč 12 480 Kč 

Režimová ochrana 

Ruční megafon Conrad XB-7S 2 ks 769 Kč 1538 Kč 

Celkové náklady 98 355 Kč 
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U žádné z variant není v cenovém vyčíslení uvedena cena za montážní práce, a to 

z důvodu, že sazby jsou značně individuální. 

7.2 Návrh zabezpečení varianta 2 

Navrhovaná varianta zabezpečení 2 kompletně přepracovává zabezpečení systémem 

PZTS, analogový CCTV systém je pouze doplněn. Zabezpečovací prvky jsou vybírány 

především od zahraničních výrobců, např. Honeywell, Optex, VAR-TEC apod. Lze tedy 

vybírat z širokého sortimentu produktů. Tato varianta se rovněž zabývá MZS na ochranu 

perimetru a pláště budov a režimovými opatřeními fyzické ochrany. Fyzická ostraha je nadále 

zastoupena v podobě dohledu z DPPC. 

7.2.1 Perimetrická ochrana 

Z hlediska perimetrické ochrany jsou v oblasti MZS použity následující prvky. Pro 

severovýchodní část oplocení:  

 žiletková páska Zn s příchytkami pro uchycení zaručující větší odolnost proti 

přestřižení, 

 protipřelezová pilka instalovaná na vrchol dřevěného plotu k omezení 

možnosti přelezení. 

V rámci kamerového systému CCTV na doplnění ochrany severovýchodní části 

perimetru a prostor vně areálu (parkoviště a příchod k hlavnímu vstupu) jsou použity 

analogové venkovní bullet kamery Samsung SCO-2080RP s IR přísvitem. Koaxiální kabel 

RG-59 s zajistí přenos videosignálu a napájení kamer. Snímaný obraz bude zaznamenáván. 

Obvod perimetru bude z vnitřní strany střežen proti narušení IR závorami zapojenými 

do PZTS, přičemž jejich vysílané paprsky budou tvořit téměř úplný obdélník. Na jižní straně 

areálu bude k uchycení na sloupy využito držáků IR závor. Použity budou: 

- IR závory PB-150-4CH se 3 paprsky a dosahem 150 m opatřeny venkovními 

kovovými kryty, 

- IR závory PBI 60-DUAL se 2 paprsky a dosahem 60 m opatřeny venkovními 

kovovými kryty. 
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7.2.2 Plášťová ochrana 

Z hlediska plášťové ochrany jsou v oblasti MZS použity následující prvky. U dveří 

provozní budovy a severní budovy s občerstvením přístupné z vnější strany budou vyměněny 

stávající dveřní vložky za cylindrické vložky FAB 200 RSDNm a rovněž i dveřní kování za 

bezpečnostní kování ROSTEX R1 (klika-madlo). 

Téměř všechny obvodové dveře provozní budovy budou v rámci PZTS opatřeny 

magnetickými kontakty, které zajistí ochranu proti otevření. Použity budou magnetické 

kontakty SM-50T pro povrchovou montáž. Okna a prosklené plochy v provozní budově 

budou chráněny detektory tříštění skla FG1625TAS, které jsou vyráběny společností 

Honeywell. Celkový počet detektorů bude 3, přičemž střežit budou prosklené dveře a okna 

pravčíkárny a občerstvení a okno z přístupové cesty. 

7.2.3 Prostorová ochrana 

Z hlediska prostorové ochrany jsou pro snímání vnitřních prostor areálu aquaparku 

a místností provozní budovy ponechány stávající kamery v rámci systému CCTV. Rovněž je 

využito současného záznamového zařízení. Doplněny budou prvky: 

 barevný kvadrátor RYK-9016 pro zobrazení výstupu ze 4 kamer, 

 LCD monitor umístěný v plavčíkárně s video/VGA převodníkem SEC-VGA11 

k propojení kvadrátoru a monitoru. 

V oblasti PZTS bude pro střežení vnitřních prostor provozní budovy instalováno 5 ks 

PIR detektorů OML-ST od výrobce Optex. Počet detektorů pohybu je oproti stávajícímu 

zabezpečení navýšen. 

7.2.4 Ostatní prvky PZTS  

Dalším důležitým prvkem PZTS systému je ústředna, která bude umístěna v místnosti 

plavčíků. Dále jsou zvolena 2 ovládací zařízení, která budou osazena na stěně u vstupu do 

strojovny a v chodbě pro vstup do občerstvení. Napájení bude kvůli proudovému odběru 

prvků doplněno o zálohované lineární zdroje. Vybrány jsou tyto prvky včetně kabeláže: 

 ústředna GALAXY GFlex 50 (V3) v kitu s 1x LCD klávesnicí MK7, 

3x koncentrátorem G8P a akumulátorem 18Ah, 

 ovládací a programovací LCD klávesnice MK7, 
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 ethernet TCPIP komunikátor  A083-00-01 k přenosu signálů na DPPC, 

 lineární zdroj ZBP13,8V/2A-K7 s akumulátorem 12 V/7Ah, 

 sdělovací kabel SYKFY (3x2x0,5) k propojení prvků PZTS s ústřednou, 

 sdělovací kabel LAM 6X (2x1+2x0,4) k propojení IR závor s ústřednou, 

 sdělovací kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení ústředny a lineárních zdrojů. 

K tísňovému vyvolání poplachu budou na pokladnách instalována 2 tísňová tlačítka 

S 3045 od výrobce Sentrol, která se aktivují strhnutím výklopné páčky. 

7.2.5 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha bude i nadále zajišťována městskou policií, která dálkově dohlíží na 

objekt z DPPC. PZTS systém bude rozšířen o tísňová tlačítka na pokladnách. Dojde-li tedy 

k vyhlášení poplachu jejich prostřednictvím, strážníci MP vyjíždí okamžitě na místo narušení. 

7.2.6 Režimová ochrana 

V rámci režimové ochrany se jedná především o školení a poučení zaměstnanců 

aquaparku, a to se zaměřením na zvládání konfliktů, hlídání prostor areálu a obsluhu systémů 

PZTS a CCTV. Dále opatření spočívají v instalaci pevné mechanické zábrany omezující 

možnost vstupu na střechu provozní budovy. Opatření se týkají také klíčového režimu 

v souvislosti se zneužitím klíče a evidence příchodu zaměstnanců nájemníků. Návrh zahrnuje 

i použití ručních megafonů Conrad XB-7S pro organizační účely s dosahem až 250 m 

a umístěním v plavčíkárně. 

7.2.7 Finanční vyčíslení varianty 2 

Kalkulaci nákladů varianty 2 na zabezpečení venkovního aquaparku uvádí tabulka 14, 

ve které je sepsán přehled navrhovaných prvků, jejich počet a cena. Ceny jednotlivých prvků 

vychází z nabídky zveřejněné na webových stránkách prodejců. 
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Tabulka 14: Finanční zhodnocení navrhované varianty 2 [autor] 

Prvek Typ prvku Počet Cena ks/m Celkem 

Perimetrická ochrana 

Žiletková páska - 3 balení/50 m 626 Kč 1 878 Kč 

Příchytka na 

žiletkovou pásku 
- 60 ks 3 Kč 180 Kč 

Protipřelezová pilka - 52 ks 218 Kč 11 336 Kč 

Venkovní kamera SCO-2080RP Samsung 5 ks 5 310 Kč 26 550 Kč 

IR závora  

3-paprsková 
TRIPLE PB-150-4CH 3 ks 7 259 Kč 21 777 Kč 

Venkovní kryty 
pro IR závoru  

TRIPLE PB-150-4CH 
3 ks 699 Kč 2 097 Kč 

IR závora  

2-paprsková 
PBI 60-DUAL 2 ks 3 367 Kč 6 734 Kč 

Venkovní kryty 
pro IR závoru  

PBI 60-DUAL 
2 ks 478 Kč 956 Kč 

Držák IR závory na typ PB 2 ks 240 Kč 480 Kč 

Plášťová ochrana 

Cylindrická vložka FAB 200 RSDNm 4 ks 450 Kč 1 800 Kč 

Bezpečnostní kování 
ROSTEX R1  

(klika-madlo) 
4 ks 1 999 Kč 7 996 Kč 

Magnetický kontakt SM-50T 8 ks 70 Kč 560 Kč 

Detektor rozbití skla FG1625TAS 3 ks 810 Kč 2 430 Kč 

Prostorová ochrana 

Barevný kvadrátor RYK-9016 1 ks 3 490 Kč 3 490 Kč 

Video/VGA 

převodník 
SEC-VGA11 1 ks 1 557 Kč 1 557 Kč 

LCD monitor 21,5 palců, 4:3 1 ks 4 235 Kč 4 235 Kč 

Vnitřní PIR detektor OML-ST 5 ks 1 266 Kč 6 330 Kč 

Ostatní prvky PZTS 

Ústředna PZTS 
GFlex 50 (V3) + MK7 

+ 3x G8P + AKU 18Ah 
1 ks 13 470 Kč 13 670 Kč 

LCD klávesnice MK7 1 ks 3 569 Kč 3 569 Kč 

Ethernet TCPIP 

komunikátor 
A083-00-01 1 ks 4 106 Kč 4 106 Kč 

Lineární zdroj + 

Akumulátor  

ZBP13,8V/2A-K7 + 

Aku 12 V/7Ah 
2 ks 1 566 Kč 3 132 Kč 

Tísňové tlačítko S 3045 2 ks 324 Kč 648 Kč 

Kabeláž 

Sdělovací kabel SYKFY (3x2x0,5) 140 m 6 Kč 840 Kč 

Sdělovací kabel LAM 6X (2x1+2x0,4) 1 100 m 14 Kč 15 400 Kč 

Sdělovací kabel CYKY (3Cx1,5) 10 m 15 Kč 150 Kč 

Koaxiální kabel RG-59 (CCTV)+2x0,5 760 m 24 Kč 18 240 Kč 

Režimová ochrana 

Ruční megafon Conrad XB-7S 2 ks 769 Kč 1538 Kč 

Celkové náklady 161 679 Kč 
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7.3 Návrh zabezpečení varianta 3 

Navrhovaná varianta zabezpečení 3 se zaměřuje v rámci systémů PZTS především na 

použití prvků vyráběných v České republice, jejichž vlastnosti a funkce jsou srovnatelné 

s těmi zahraničními. Vybrány byly produkty od společnosti Jablotron Alarms, jež jsou snadno 

dostupné. CCTV systém je navržen v provedení s IP kamerami. V navrhovaných opatřeních 

nechybí ani zabezpečení pomocí MZS a režimových opatření k zajištění komplexnosti 

bezpečnostního systému.  

7.3.1 Perimetrická ochrana 

Z hlediska perimetrické ochrany v oblasti MZS bude ponechána stávající vrcholová 

ochrana v podobě ostnatého drátu, avšak s rozdílným nástavcem pro jeho uchycení. Použity 

budou pro severovýchodní část oplocení:  

 bavolet jednostranný plochý vyčnívající pod úhlem 45° vně areálu s možností 

upevnění až 3 řad ostnatého drátu, 

 protipřelezová pilka instalovaná na vrchol dřevěného plotu ke snížení 

pravděpodobnosti přelezení. 

Kamerový systém CCTV se v rámci ochrany perimetru bude sestávat z IP kamer 

snímajících prostory severního a východního parkoviště a hlavního vstupu. Vybrány jsou 

venkovní IP bullet kamery DS-2CD2212-I5/4MM 1,3MP s IR přísvitem od výrobce 

Hikvision. Obraz snímaný kamerami bude zaznamenáván. 

V rámci PZTS bude obvod vnitřního perimetru, stejně jako u předchozí varianty 

hlídán IR závorami detekujícími přerušení paprsků narušitelem. Emitované paprsky budou 

tvořit téměř úplný obdélník. Na jižní straně areálu bude k uchycení na sloupy využito držáků 

IR závor. Použity budou: 

 IR závory PB-150-4CH se 3 paprsky a dosahem 150 m opatřeny venkovními 

kovovými kryty, 

 IR závory PBI 60-DUAL se 2 paprsky a dosahem 60 m opatřeny venkovními 

kovovými kryty. 
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7.3.2 Plášťová ochrana 

Inovace plášťové ochrany prostřednictvím MZS bude zajištěna v podobě výměny 

dveřního kování a vložky, shodně jako u varianty 2. Jedná se tedy o osazení cylindrických 

vložek FAB 200 RSDNm a bezpečnostních kování ROSTEX R1 (klika-madlo) na dveře 

provozní budovy a severní budovy s občerstvením přístupné z vnější strany. 

Ochrana obvodových dveří provozní budovy indikující jejich otevření bude 

realizována pomocí magnetických kontaktů. Téměř všechny dveře budou chránit povrchové 

kontakty typu SM-50TB.  

7.3.3 Prostorová ochrana 

V rámci celého CCTV systému jsou použity IP kamery, tedy i pro prostorovou 

ochranu. Areál aquparku bude snímán shodnými kamerami jako v případě ochrany perimetru 

o celkovém počtu 4, dále pak 2 dome kamerami s možností vzdáleného otáčení. Pro ochranu 

vnitřních prostor provozní budovy budou na stropy instalovány IP dome kamery. Kabeláž 

zajišťující přenos dat z a do kamer bude svedena do zařízení PoE switch, odkud jsou kamery 

napájeny a které bude dále propojeno se záznamovým zařízením se schopností zpracovat 

signály až z 16 kamer. Použity jsou tyto komponenty: 

 venkovní IP bullet kamery Hikvision DS-2CD2212-I5/4MM s IR přísvitem pro 

snímání sportovního hřiště a prostor kolem bazénů, 

 venkovní IP dome PTZ kamery Hikvision DS-2DE5174-A s možností otáčení 

doplněné o konzole pro montáž a napájecí zdroje 24Vac, 

 vnitřní IP dome kamera AXIS M3004 pro střežení hlavního vstupu a šaten, 

 PoE switch PSE1816GS s pro napájení 16 kamer, 

 záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-4160 pro 16 IP kamer s HDD 8TB, 

 venkovní kabel FTP Solarix Cat5E opatřený konektory RJ45. 

Pro vzdálený přístup je nutné mít zařízení (PC), které bude splňovat kritéria stanovená 

výrobcem záznamového zařízení, a příslušný software pro ovládání. 

Vnitřní prostory provozní budovy budou v rámci PZTS střeženy pomocí PIR detektorů 

pohybu. Tři detektory navíc budou kombinovat detekci pohybu osob a detekci rozbití skla. 

Umístěny budou v plavčíkárně, občerstvení a odpočinkové místnosti. Bude se jednat 

o detektory JS-20 Largo a JS-25 Combo od tuzemského výrobce Jablotron. 
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7.3.4 Ostatní prvky PZTS  

V případě této varianty bude v rámci zabezpečovacího systému využita ústředna 

výrobce Jablotron, která bude umístěna v plavčíkárně. K ústředně jsou doplněny moduly 

a komunikátory a existuje zde i možnost rozšíření o rádiový modul k bezdrátové komunikaci 

s jednotlivými komponenty. Klávesnice systému se budou nacházet na stěně u vstupu do 

strojovny a občerstvení. Vzhledem k vysokému proudovému odběru prvků budou přidány 

zálohované lineární zdroje. Vybrány jsou tyto prvky včetně kabeláže: 

 ústředna OASiS JA-83K s akumulátorem 12V/18Ah, 

 modul 10 drátových vstupů JA-82C, 

 drátová klávesnice JA-81E, 

 komunikátor JA-80V – LAN a klasická telefonní linka k přenosu signálů, 

 lineární zdroj ZBP13,8V/2A-K7 s akumulátorem 12 V/7Ah, 

 sdělovací kabel SYKFY (3x2x0,5) k propojení prvků PZTS s ústřednou, 

 sdělovací kabel LAM 6X (2x1+2x0,4) k propojení IR závor s ústřednou, 

 sdělovací kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení ústředny a lineárních zdrojů. 

K tísňovému vyvolání poplachu budou na pokladnách instalována 2 tísňová tlačítka 

S 3045 od výrobce Sentrol, která se aktivují strhnutím výklopné páčky. 

7.3.5 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nadále zastoupena v podobě dálkového bezpečnostního dohledu na 

objekt z DPPC městské policie. Zabezpečovací systém bude rozšířen o tísňová tlačítka do 

prostoru pokladen. V případě vyhlášení tísňového poplachu strážníci MP ihned uskutečňují 

výjezd na místo narušení. 

7.3.6 Režimová ochrana 

Opatření v rámci režimové ochrany se týkají zejména školení a poučení zaměstnanců 

aquaparku, a to se zaměřením na zvládání konfliktů, hlídání prostor areálu a obsluhu PZTS 

a CCTV. Dále je navržena instalace pevné mechanické zábrany k omezení možnosti vstupu 

na střechu provozní budovy. Rovněž se opatření týkají klíčového režimu v souvislosti 

s možným zneužitím klíče a evidence příchodu nájemníků. Pro organizační účely je v návrhu 

zahrnuto i použití ručních megafonů Conrad XB-7S s umístěním v plavčíkárně jako 

v předchozích variantách. 
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7.3.7 Finanční vyčíslení varianty 3 

Kalkulaci nákladů varianty 3 na zabezpečení venkovního aquaparku uvádí tabulka 15, 

ve které je sepsán přehled navrhovaných prvků, jejich počet a cena. Ceny jednotlivých prvků 

vychází z nabídky zveřejněné na webových stránkách prodejců. 

Tabulka 15: Finanční zhodnocení navrhované varianty 3 [autor] 

Prvek Typ prvku Počet Cena ks/m Celkem 

Perimetrická ochrana 

Bavolet plochý PVC povrch 21 ks 149 Kč 3 129 Kč 

Protipřelezová pilka - 52 ks 218 Kč 11 336 Kč 

Venkovní kamera IP bullet 1,3MP 5 ks 4 670 Kč 23 350 Kč 

IR závora  

3-paprsková 
TRIPLE PB-150-4CH 3 ks 7 259 Kč 21 777 Kč 

Venkovní kryty 
pro IR závoru  

TRIPLE PB-150-4CH 
3 ks 699 Kč 2 097 Kč 

IR závora  

2-paprsková 
PBI 60-DUAL 2 ks 3 367 Kč 6 734 Kč 

Venkovní kryty 
pro IR závoru  

PBI 60-DUAL 
2 ks 478 Kč 956 Kč 

Držák IR závory na typ PB 2 ks 240 Kč 480 Kč 

Plášťová ochrana 

Cylindrická vložka FAB 200 RSDNm 4 ks 450 Kč 1 800 Kč 

Bezpečnostní kování ROSTEX R1  4 ks 1 999 Kč 7 996 Kč 

Magnetický kontakt SM-50TB 8 ks 101 Kč 808 Kč 

Prostorová ochrana 

Venkovní kamera IP bullet 1,3MP 4 ks 4 670 Kč 18 680 Kč 

Venkovní kamera IP PTZ Speeddome 2 ks 15 340 Kč 30 680 Kč 

Konzole pro montáž HIKVISION 2 ks 780 Kč 1 560 Kč 

Napájecí zdroj 230V/24V-20VA 2 ks 877 Kč 1 754 Kč 

Vnitřní kamera AXIS M3004 3 ks 5 380 Kč 16 140 Kč 

PoE switch PSE1816GS 1 ks 9 065 Kč 9 065 Kč 

Záznamové zařízení 
NUUO NVRmini2  

NE-4160 
1 ks 13 999 Kč 13 999 Kč 

Vnitřní PIR detektor JS-20 Largo 3 ks 504 Kč 1 512 Kč 

Vnitřní PIR detektor 

+ tříštič skla 
JS-25 Combo 3 ks 1 017 Kč 3 051 Kč 

Ostatní prvky PZTS 

Ústředna PZTS 
OASiS JA-83K +  

AKU 12V/18Ah 
1 ks 3 766 Kč 3 766 Kč 

Modul vstupů JA-82C 2 ks 740 Kč 1 480 Kč 

Drátová klávesnice JA-81E 2 ks 2 007 Kč 4 014 Kč 

LAN komunikátor JA-80V 1 ks 2 730 Kč 2 730 Kč 

Lineární zdroj + 

AKU 

ZBP13,8V/2A-K7 + 

Aku 12 V/7Ah 
2 ks 1 566 Kč 3 132 Kč 

Tísňové tlačítko S 3045 2 ks 324 Kč 648 Kč 
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Kabeláž 

Sdělovací kabel SYKFY (3x2x0,5) 120 m 6 Kč 720 Kč 

Sdělovací kabel LAM 6X (2x1+2x0,4) 1 100 m 14 Kč 15 400 Kč 

Sdělovací kabel CYKY 3Cx1,5 100 m 15 Kč 1 500 Kč 

Sdělovací kabel FTP Solarix Cat5E 1 500 m 10 Kč 15 000 Kč 

Režimová ochrana 

Ruční megafon Conrad XB-7S 2 ks 769 Kč 1538 Kč 

Celkové náklady 226 832 Kč 

 

Navrhovaná varianta 3 je oproti ostatním mnohem nákladnější. Důvodem je to, že 

CCTV systém je navržen celý nový v provedení s IP kamerami. Jedná se o moderní prvky, jež 

jsou čím dál více rozšířenější. 

Z uvedených tabulek s finančním vyhodnocením jednotlivých variant, lze vyvodit, že 

celkové náklady na inovativní zabezpečení letního aquaparku nepřesahují částku stanovenou 

principem ALARA. 

 

7.4 Posouzení navržených variant 

Pro výběr nejefektivnější varianty zabezpečení fyzické ochrany letního aquaparku je 

zvolena rozhodovací matice s využitím kriteriálního posouzení.  

Stanovení kritérií 

V první řadě je nezbytné stanovit kritéria, která tvoří základ pro posuzování návrhů. 

Tato kritéria jsou následně pro jednotlivé varianty váhově ohodnocena v rozmezí 1 – 10, 

přičemž 1 značí hodnotu nejmenší (nejméně vyhovující) a 10 značí nejvyšší hodnotu 

(vyhovující). [33] 

V tomto případě budou návrhy posuzovány podle následujících kritérií: 

- K1 – Realizační náklady, 

- K2 – Provozní náklady, 

- K3 – Náročnost realizace, 

- K4 – Spolehlivost, 

- K5 – Životnost, 

- K6 – Možnost rozšíření, 

- K7 – Míra poskytované ochrany.  
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Posouzení variant návrhů 

Jednotlivé varianty jsou porovnány podle stanovených kritérií, jak uvádí tabulka 16. 

Tabulka 16: Posouzení variant dle stanovených kritérií [autor] 

Kritérium Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 8 5 2 

K2 7 8 6 

K3 8 7 4 

K4 4 9 9 

K5 5 6 8 

K6 2 8 7 

K7 5 8 8 

Suma 39 51 44 

Pořadí 3. 1. 2. 

 

Z výsledků uvedené tabulky plyne, že jako nejvhodnější se podle jednotlivých kritérií 

jeví navrhovaná varianta 2. Následujícím krokem posuzovacího procesu je stanovení vah 

kritérií přiřazením hodnot v rozsahu 1 – 10, čímž je stanoven jejich význam. V další fázi jsou 

tyto hodnoty násobeny s hodnotami kritérií pro jednotlivé varianty uvedené v předchozí 

tabulce, jak lze vyčíst z tabulky 17. [33] 

Tabulka 17: Posouzení variant dle váhových koeficientů stanovených kritérií [autor] 

Kritérium Váha Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 8 64 40 16 

K2 7 14 56 42 

K3 5 40 35 20 

K4 9 36 81 81 

K5 7 35 42 56 

K6 6 12 48 42 

K7 9 45 72 72 

Suma 281 374 329 

Pořadí 3. 1. 2. 

 

Na základě výsledků z uvedené tabulky lze vyvodit, že inovativní varianta 2, která 

dosáhla nejvyšších hodnot, je ze všech návrhů nejpřijatelnější pro zabezpečení celého objektu 

letního aquaparku. Následující kapitola je zaměřena na podrobnější rozpracování této 

varianty. 
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8 Popis vybrané varianty 

Tato kapitola se zaměřuje na rozpracování navrhované varianty 2, která byla zvolena 

jako nejúčinnější na základě vyhodnocení variant rozhodovací maticí v předchozí kapitole. 

Tato varianta se zabývá návrhem PZTS a rozšiřuje systém CCTV. Komponenty systémů jsou 

vybírány zejména ze sortimentu zahraničních výrobců. Řešeny jsou zde také mechanické 

prostředky a režimová opatření tvořící dohromady účinné zabezpečení. Jednotlivé prvky 

systémů spolu s jejich technickými parametry jsou přiblíženy v následujících odstavcích. 

8.1 Perimetrická ochrana 

Pro účely posílení ochrany perimetru jsou v oblasti MZS zvolena opatření týkající se 

výměny vrcholové zábrany, tedy ostnatého drátu, v severovýchodní části oplocení. Toto místo 

bylo vyhodnoceno jako nejrizikovější z pohledu překonání perimetru a neoprávněného 

vniknutí do objektu, a to zejména v době provozu. Proto je navržena instalace žiletkové 

pásky, která bude uchycena ve dvou, případně (v rohu) ve třech řadách nad sebou na stávající 

nástavce na ostnatý drát pomocí příchytek se samořezným šroubem. Vzhledem k jejím 

vlastnostem by se měla vyznačovat větší odolností vůči přestřižení či jinému poškození. Tato 

část dřevěného plotu bude na vrcholu navíc opatřena protipřelezovou pilkou z kovu obvykle 

instalovanou na brány a branky. Znázorňuje ji obrázek 23. Uchycení se provádí na vrchol 

pomocí vrutů. Její zuby by měly působit především odstrašujícím dojmem. 

Použité prvky: 

 žiletková páska Zn s příchytkami pro uchycení – délka 50 m, průměr 2 cm, 

 protipřelezová pilka – výška 3 cm, rozteč mezi zuby 5 cm. [30] 

 

Obrázek 23: Protipřelezová pilka [30] 

Pro účinnější ochranu perimetru a prostor vně areálu, tedy přilehlých parkovišť 

a hlavního vstupu, bude stávající kamerový systém rozšířen o 5 venkovních analogových 

kamer Samsung SCO-2080RP s IR přísvitem, které jsou se současným CCTV systémem 
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kompatibilní. Dosah přísvitu je až 50 metrů, čímž bude zajištěna viditelnost kamer i v noci. 

Severní parkoviště bude navíc snímáno 2 kamerami, z nichž jedna bude instalována na 

obvodovou zeď budovy s občerstvením a druhá bude pomocí kovové konstrukce uchycena 

k betonové zdi tvořící hranici areálu. Další 2 kamery budou ukotveny ke sloupům veřejného 

osvětlení a hlídat budou východní parkoviště a severovýchodní hranici perimetru. Úkolem 

poslední je sledovat prostor před hlavním vstupem s úschovnou kol. Navrhovanou kameru lze 

vidět na obrázku 24. Je rovněž doporučeno umístit na viditelná místa cedule hlásající, že 

prostor je střežen kamerovým systémem se záznamem. Obraz získaný kamerami bude 

zaznamenáván pomocí stávajícího záznamového zařízení, které je koncipováno pro 16 kamer 

a je schopné toto množství dat pojmout. Zařízení je ovšem nutné nastavit tak, aby nahrávalo 

pouze za zvolených podmínek s ohledem na kapacitu paměti. Přenos videosignálu je 

realizován prostřednictvím koaxiálního kabelu RG-59 pro venkovní použití doplněného 

o kabel pro přívodní napájení. [43] 

Použité prvky: 

 Analogová venkovní bullet kamera Samsung SCO-2080RP, 

- IR přísvit s dosahem 50m, 

- rozlišení 600TV řádků, 

- automatické přepínání Day/Night režimu pomocí IRC filtru, 

- napájení 12V DC/24V AC, 

- pracovní teplota -20°C až +50°C. [43] 

 Koaxiální kabel RG-59 (CCTV)+2x0,5 k přenosu videosignálu a napájení. 

 

Obrázek 24: Venkovní kamera Samsung SCO-2080RP  [43] 

Stávající IR závory neposkytují dostatečnou ochranu díky překročení jejich 

maximálního dosahu, čímž mohou vznikat plané poplachy. Z tohoto důvodu bude obvod 

areálu z vnitřní strany střežen IR závorami s větším dosahem připojenými k ústředně PZTS. 

Tyto prvky by měly pracovat s větší odolností vůči meteorologickým vlivům a jejich instalace 
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by při dodržení maximální vzdálenosti měla omezit počet planých poplachů na minimum. 

Emitované pulzní paprsky vytvoří téměř dokonalý obdélníkový obrazec okolo celé vodní 

plochy o rozměrech přibližně 135 m x 105 m. Jednu ze závor lze spatřit na obrázku 25. 

Držáky na IR závory budou použity k přichycení ke sloupům na jižní straně areálu. Napájení 

a komunikace s ústřednou je zajištěna prostřednictvím venkovního kabelu LAM 6X. 

Použité prvky: 

 IR závora 3-paprsková PB-150-4CH, VAR-TEC, vysílač a přijímač, 

- dosah venkovní 150 m, 

- napájení 12 - 24 V=, 

- detekční rychlost: 50 - 700 ms, 

- pracovní teplota -25°C až +55°C, 

- proudový odběr přijímač/vysílač: max. 50/50 mA bez vyhřívání. [44] 

 IR závora 2-paprsková PBI 60-DUAL, VAR-TEC, vysílač a přijímač, 

- dosah venkovní 60 m, 

- napájení 12 - 24 V=, 11 - 18 V~, 

- detekční rychlost: 50 - 700 ms, 

- pracovní teplota -25°C až +55°C, 

- Proudový odběr přijímač/vysílač: max. 25 / 25 mA. [44] 

 Sada venkovních krytů pro IR závory z komaxitovaného hliníku, 

 Držák IR závory pro řady PB. [44] 

 

Obrázek 25: IR závora PBI 60-DUAL  [44] 

8.2 Plášťová ochrana 

Z důvodu snadného přístupu ke dveřím situovaným na vnější straně budov je 

doporučeno vyměnit dveřní vložku a kování za cylindrickou vložku FAB 200 RSDNm 

a bezpečnostní kování Rostex R1, které se skládá z kliky a madla, jak je patrné z obrázku 26. 
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To zamezuje otevření dveří například při opomenutí jejich uzamčení. U severní budovy 

s občerstvením se jedná o vstupní dveře a u provozní budovy o vchody vedoucí do chlorovny, 

strojovny a zázemí občerstvení. Toto opatření by mělo poskytovat lepší úroveň ochrany proti 

planžetování, odvrtání, bumping metodě apod. 

Použité prvky:  

 Cylindrická vložka FAB 200 RSDNm se 3 klíči – bezpečnostní třída 3 [14] 

 Bezpečnostní kování ROSTEX R1 (klika-madlo) – bezpečnostní třída 3 [1] 

 

Obrázek 26: Bezpečnostní kování Rostex R1 [1] 

Indikace otevření dveří bude realizována pomocí magnetických kontaktů SM-50T pro 

povrchovou montáž. Jeden z nich je zobrazen na obrázku 27. Uchyceny budou téměř na 

všechny dveře s výjimkou vstupu do skladu a rolovacích vrat. Ochranu proti rozbití 

prosklených ploch zajistí detektory tříštění skla Honeywell FG1625TAS. Střežit budou 

skleněné výplně v odpočinkové místnosti, místnosti pavčíků a občerstvení. Tento detektor 

znázorňuje obrázek 28. 

Použité prvky: 

 Magnetický kontakt SM-50T 

- 4-vodičový s ochrannou smyčkou, 

- pracovní vzdálenost 30 mm. [25] 

  

Obrázek 27: Magnetický kontakt SM-50T [25] 
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 Detektor tříštění skla Honeywell FG1625TAS 

- Dosah až 7,6 m, 

- lze použít i pro skleněné plochy s nalepenou bezpečnostní fólií, 

- napájení 6 - 18 VDC, 

- proudový odběr (klid / max) 13/22 mA. [13] 

 

Obrázek 28: Detektor tříštění skla Honeywell FG1625TAS [13] 

8.3 Prostorová ochrana 

Kamery uvnitř areálu a provozní budovy jsou v rámci stávajícího kamerového systému 

využívajícího analogovou technologii ponechány beze změny. Systém CCTV bude ovšem 

rozšířen o LCD monitor a kvadrátor k dělení obrazu, který lze vidět na obrázku 29. Tato 

zařízení budou umístěna v plavčíkárně, kde budou plavčíci během své přítomnosti sledovat 

obraz ze 4 kamer. Jedná se o kamery snímající sportovní hřiště, severovýchodní část 

perimetru, dětské brouzdaliště a okolí tobogánů. Smyslem tohoto řešení je dohled na 

bezpečnost osob v areálu, jak z pohledu účinného zásahu při úrazu, tak z pohledu kontroly 

dodržování návštěvního řádu. Tímto způsobem získají plavčíci lepší přehled o dění v areálu. 

Použité prvky: 

 Barevný kvadrátor RYK-9016 pro zobrazení 4 kamer v děleném obraze 

- digitální zoom 2x, zmrazení obrazu, 

- detekce pohybu v obraze a ztráty videosignálu, 

- napájení 12V DC, 

- 4x BNC video vstup, 2x BNC video výstup. [34] 

 Video/VGA převodník SEC-VGA11 pro LCD monitory (BNC/VGA) 

 LCD monitor 21,5 palců s VGA vstupem, poměr stran 4:3. 
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Obrázek 29: Barevný kvadrátor RYK-9016 [34] 

K ústředně PZTS je připojeno 5 PIR detektorů Optex OML-ST, které střeží pohyb 

uvnitř vybraných místností provozní budovy. Jedná se o plavčíkárnu, strojovnu, občerstvení, 

vstup do strojovny a okolí hlavního vstupu. Detektor je znázorněn obrázkem 30. 

Použité prvky: 

 Vnitřní PIR detektor OML-ST 

- montážní výška 1,8 až 3 m, 

- dosah 15 m, vějíř, 

- napájení 9 - 18 VDC, 

- proudový odběr (klid / max) 16/18 mA. [27] 

 

Obrázek 30: PIR detektor Optex OML-ST [27] 

8.4 Ostatní prvky PZTS 

PZTS systém je navrhnut kompletně nový z důvodu sjednocení použitých prvků jak 

z pohledu kvality, tak i spolehlivosti. Návrh se týká ústředny PZTS, ovládacích a přenosových 

zařízení, kabeláže a doplnění napájecích lineárních zdrojů v souvislosti se zvýšeným 

proudovým odběrem jednotlivých komponent (především IR závor).  Aquapark bude rozdělen 

do 4 na sobě nezávislých zón, které mohou být uvedeny do stavu (od)střežení samostatně 

v závislosti na přidělených oprávněních osobám užívajícím systém. Obrázek 31 znázorňuje 

ústřednu Galaxy s ethernet modulem a klávesnicí. 
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Použité prvky: 

 Ústředna PZTS GALAXY GFlex 50 (V3) v kitu s 1x LCD klávesnicí MK7, 

3x koncentrátorem G8P a akumulátorem 18Ah od výrobce Honeywell 

- maximální počet zón 52, maximální počet podsystémů 4, 

- záložní akumulátor 18 Ah/12 V, CGB battery, 

- napájecí napětí 230V / 50Hz, 

- maximální trvalý odběr ze svorek 0,7 A. [17] 

 Ovládací a programovací LCD klávesnice MK7 od výrobce Honeywell 

- 2-řádkový LCD display, 

- proudový odběr (klid / max) 70/95 mA. [17] 

 Ethernet TCPIP komunikátor A083-00-01 k přenosu signálů na DPPC 

- napájení 12 - 15 VDC, 

- proudový odběr (klid / max) 110/135 mA. [17] 

 Lineární zdroj ZBP13,8V/2A-K7 s akumulátorem 12 V/7Ah 

- napájecí napětí 230 V / 50 Hz, výstupní napětí 13,3 až 13,8 VDC, 

- maximální celkový trvalý odběr 2 A. [22] 

 Sdělovací kabel SYKFY (3x2x0,5) k propojení prvků PZTS s ústřednou, 

 Sdělovací kabel LAM 6X (2x1+2x0,4) k propojení IR závor s ústřednou, 

 Sdělovací kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení ústředny a lineárních zdrojů. 

 

Obrázek 31: Galaxy Flex 50 (V3) s ethernet modulem a klávesnicí MK7 [17] 
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Pro vyvolání tísňového poplachu, například při přepadení či jiném ohrožení, budou na 

pokladnách instalovány 2 tísňová tlačítka Sentrol S 3045 v podobě výklopné páčky. Tísňový 

prvek je zobrazen obrázkem 32. [35] 

 

Obrázek 32: Tísňové tlačítko Sentrol S 3045 [35] 

8.5 Fyzická ostraha 

Městská policie, která dálkově dohlíží na objekt z DPPC, vyhodnocuje signály 

přicházející z ústředny PZTS a sleduje dění v areálu pomocí instalovaného kamerového 

systému. V případě vyvolání poplachu strážníci MP ověřují telefonním hovorem, zda 

skutečně došlo k narušení. Pokud ovšem příchozí poplachový signál bude aktivován 

tísňovými tlačítky na pokladnách, strážníci uskuteční výjezd na místo okamžitě. 

8.6 Režimová ochrana 

Je sjednocujícím prvkem celého zabezpečení fyzické ochrany, který zajišťuje 

bezproblémový chod organizace. V rámci režimové ochrany je zapotřebí doplnit nastavená 

organizační opatření týkající se ochrany osob a majetku uvnitř letního aquaparku. 

Navržena jsou tato opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti osob v areálu vzhledem 

k identifikovaným rizikům:  

 plavčík v době, kdy je jeho stanovištěm plavčíkárna, bude (mimo jiné své 

povinnosti) na navrženém monitoru sledovat obraz snímaný čtyřmi vybranými 

kamerami, 

 plavčíci mohou využít ručních megafonů Conrad XB-7S k organizačním 

účelům, zejména pak při hlášení důležitých zpráv, při hledání ztracených osob, 

při evakuaci osob a jiných vypjatých situacích, 
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 všechen personál bude během své směny věnovat větší pozornost chování 

osob, které jednají v rozporu s návštěvním řádem a platnými zákony,  

 1x ročně vždy před zahájením sezóny, popřípadě před nástupem do první 

služby, budou pro plavčíky prováděna školení na zvládání konfliktních situací 

a poskytování první pomoci, 

 v případě kapacitního vytížení nad 1500 návštěvníků budou zaměstnanci více 

dohlížet riziková místa, kde se shromažďuje větší koncentrace osob (prostor 

kolem bazénů, stánků s občerstvením apod.), 

 úklidový personál bude po skončení otevírací doby provádět kontrolu celého 

areálu, zda se zde stále nenachází osoby či cizí předměty, 

 větší pozornost zaměstnanců bude věnována odloženým zavazadlům a taškám, 

které by mohly skrývat nebezpečný předmět, dále předmětům větších rozměrů 

zabaleným do dek, předmětům vnášeným do bazénů (lahve s tekutinou, ostré 

předměty) apod. 

V souvislosti se všemi těmito opatřeními musí být zaměstnanci proškoleni a poučeni. 

Školení související s řešením konfliktů a odhalováním nebezpečných předmětů mohou být 

prováděna městskou policií nebo jinou organizací se specializací v tomto oboru. Dále je zde 

nutnost proškolit zaměstnance aquparku v obsluze nového systému PZTS a rovněž v obsluze 

zařízení rozšiřujících systém CCTV. 

Z hlediska prevence poškozování a odcizení majetku jsou navržena následující 

opatření: 

 instalace pevných mechanických zábran (např. branek) omezujících možnost 

přístupu k oběma schodištím vedoucím na střechu provozní budovy. Tyto 

zábrany budou opatřeny výstražnou cedulí ZÁKAZ VSTUPU. Uzamykání 

bude zajištěno visacím zámkem. Klíče bude mít vedoucí, strojník a jeden bude 

k dispozici v plavčíkárně, 

 v případě, že dojde ke ztrátě klíčů, je doporučena výměna příslušné cylindrické 

vložky za novou. To stejné platí i při propuštění zaměstnance, u kterého vzniká 

podezření z následného zneužití klíče, 

 bude vedena evidence příchodů a odchodů zaměstnanců nájemníků. 
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Použité prvky: 

 Ruční megafon Conrad XB-7S se sirénou – k zhlédnutí na obrázku 33. 

- Výkon 15 W, 

- Dosah 250 m. [26] 

 Mechanická zábrana – branka s kovovou konstrukcí o výšce 1 m. Cena není ve 

finančním vyhodnocení uvedena. Je nutné nechat branku vyrobit na zakázku. 

 

Obrázek 33: Ruční megafon Conrad XB-7S [26] 

8.7 Grafické znázornění vybrané varianty 

Rozmístění jednotlivých prvků bezpečnostního systému je graficky znázorněno 

v přílohové části. Příloha 5 zobrazuje umístění použitých prvků v rámci perimetrické ochrany 

a ochrany prostoru areálu. V příloze 6 lze zhlédnout rozložení navrhovaných prvků k ochraně 

provozní budovy.  
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9 Závěr 

Zajištění bezpečnosti osob a majetku je pro dnešní společnost s přihlédnutím 

k rostoucí kriminalitě velice významné. Proto se tato diplomová práce zaměřuje na zpracování 

bezpečnostního projektu, jehož cílem je inovovat celkový systém technického zabezpečení, 

a to jak z pohledu ochrany materiální, tak z pohledu ochrany vysoké koncentrace osob 

shromážděných na jednom místě. K tomuto účelu byl vybrán objekt venkovního aquaparku. 

V teoretické části jsou v úvodu vyjmenovány a krátce popsány právní předpisy 

a technické normy důležité pro tuto práci v souvislosti s ochranou osob a majetku. Následující 

kapitola nastiňuje problematiku fyzické ochrany. Seznamuje nás s jednotlivými druhy ochran, 

které jsou tvořeny technickou ochranou, fyzickou ostrahou a režimovými opatřeními. 

Druhá část práce je věnována charakteristice vybraného letního aquaparku. Zde je 

objekt rozebrán z hlediska historie, poskytovaných služeb, celkového uspořádání a struktury 

areálu a také jeho okolí a přístupových cest. V této kapitole jsou uvedena i významná aktiva 

s cenovým ohodnocením. Následující kapitola je zaměřena na popis stávajícího zabezpečení 

střediska a jeho zhodnocení. Uváděna je také statistika protiprávní činnosti, která byla 

evidována v letech 2012 – 2014. 

Další úsek práce se zabývá posuzováním bezpečnostních rizik spojených s narušením 

fyzické ochrany střediska, zvlášť v době provozu a zvlášť mimo provoz. K tomuto účelu bylo 

nutné zvolit vhodné metody, jejichž výsledky byly následně zohledněny při zpracovávání 

inovativních návrhů. K identifikaci rizik byl v grafické podobě vyhotoven Ishikawův diagram. 

V dalším kroku byla tato rizika analyzována prostřednictvím metody FMEA a vyhodnocena 

Paretovou analýzou doplněnou o Lorenzovu křivku. Další aplikovanou analýzou byla metoda 

CARVER, která slouží ke stanovení nejdůležitějších cílů z pohledu narušitele.  

Poslední část práce je zaměřena na zpracování třech inovativních návrhů zabezpečení 

fyzické ochrany s ohledem na výsledky provedených analýz rizik. Navrhované varianty se 

zaměřují především na ochranu perimetru a parkovišť, inovaci technických prostředků 

zabezpečení, zamezení vstupu na střechu provozní budovy, ochranu osob uvnitř areálu 

a podobně. Součástí je také finanční vyhodnocení. Následně byla pro výběr nejefektivnější 

varianty aplikována rozhodovací analýza s využitím kriteriálního posouzení. Nejlepšího 

ohodnocení dosáhl druhý návrh, který byl v následující kapitole podrobněji rozveden. Tento 

návrh zahrnuje kompletní přepracování PZTS s využitím IR závor ke střežení vnitřního 
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obvodu perimetru. V rámci provozní budovy se jedná o celkovou inovaci systému. Dále je 

rozšířen systém CCTV o 5 kamer snímajících především prostory parkovišť a monitor do 

místnosti plavčíků. Toto řešení by mělo vést ke snížení počtu vykradených či odcizených 

vozidel nebo k možnosti dopátrání případného pachatele. Co se týče MZS, posílena je ochrana 

perimetru v severovýchodní části areálu a plášť budov výměnou cylindrických vložek 

a kování. Rozšíření se týká i režimových opatření, která jsou řešena především formou školení 

zaměstnanců na situace ohrožující bezpečnost osob v areálu. Jedná se zejména o zvládání 

konfliktních situací, využívání ručních megafonů k organizačním účelům, dohlížení na 

dodržování návštěvního řádu atd. Dále je doporučena instalace pevné mechanické zábrany 

k zamezení vstupu na střechu provozní budovy, kde se nachází tepelná čerpadla a solární 

panely. 

Cílem diplomové práce bylo revitalizovat komplexní ochranu venkovního aquaparku. 

Výše zmíněná inovativní opatření by měla vést ke zvýšení celkové úrovně fyzické ochrany 

z hlediska bezpečnosti osob a majetku jak uvnitř areálu, tak v bezprostředním okolí. 

V důsledku navrhovaných opatření by mělo dojít k omezení možnosti vzniku a působení 

identifikovaných rizik, z čehož lze vyvodit, že vytyčený cíl práce byl splněn. Za přínos této 

práce můžeme, v případě realizace některého z návrhů, považovat zkvalitnění fyzické ochrany 

osob a majetku v prostorách letního aquaparku. 
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