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Bakalářská práce se věnuje fyzické ochraně zimního stadionu.  První část je 

zaměřena na právní rámec upravující fyzickou ochranu zimního stadionu. V dalších 

 následujících částech se práce postupně zabývá teorii fyzické ochrany a zimním stadionem 

v Kopřivnici. Nejprve jeho obecným popisem, následně jeho současným zabezpečením. Na 

základě zabezpečení je v práci zpracována analýza rizik. Dle výsledků analýzy je proveden 

návrh možné inovace zabezpečení. 
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SEZNAM ZKRATEK 

NH3 – chemické označení amoniaku 

t- tuna, jednotka hmotnosti (1000kg = 1t)  

kg – kilogram, základní jednotka hmotnosti 

PZTS – poplachový zabezpečovací tísňový systém 

ZS – zimní stadion 

ČSN – česká technická norma 

DPPC – dohledové a poplachové přijímací centrum 

ČR – Česká republika 

tzn. – to znamená 

např. - například 

Spsk – Správa sportovišť Kopřivnice
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1 ÚVOD 

Lední hokej patří k jednomu z nejoblíbenějších sportů u nás v České republice. 

Možná je vůbec nejoblíbenější, ale zdárně mu konkurují fotbal, či v poslední době více 

populární florbal.  

Tento zimní sport se k nám dostal z Kanady, která je považována za kolébku 

ledního hokeje. Hokej, tak jak se hraje dnes, zde vznikl někdy v druhé polovině 19. století. 

Ze začátku to byla především zábava pro osadníky. V prvopočátcích lidé využívali 

především přírodně zamrzlé vodní plochy např. rybníky, řeky, nebo si postupně vytvářeli 

přírodní kluziště. Na vesnicích je tato skutečnost k vidění dodnes. Úplně první uměle 

vytvořené kluziště bylo postaveno v roce 1876 v Londýně. Postupem času se zvyšujícím se 

technickým pokrokem se začaly objevovat i první zimní stadiony. Uměle vytvořené a 

upravované kluziště s mantinely, tribunami. V Československu byl první zimní stadion 

s umělým ledem v roce 1931 v Praze. Prvně se stavělo bez střešního krytí, postupem času 

se zastřešením. V dnešní době jsou již zimní stadiony víceméně multifunkčními halami, ve 

kterých se mimo ledního hokeje můžou pořádat jiné sportovní či kulturní akce. Najdeme 

zde tělocvičny, bazény, posilovny, restaurace atd.  

Jelikož se dnes v areálech zimních stadionů vyskytuje poměrně drahý majetek, je 

třeba tento majetek správně zabezpečit. Zabezpečení by se mělo hlavně zabývat zabránění 

úniku amoniaku, proti cizímu vniknutí, proti krádežím. A samozřejmě také dbát na 

ochranu vyskytujících se osob uvnitř objektu. 

Fyzickou ochranu zimního stadionu bych rozdělil na 2 části. A to na ochranu při 

konání kulturní či sportovní události a na ochranu za denního či nočního provozu. Dle 

mého názoru, při konání kulturní či sportovní akce jde v první řadě především o ochranu 

vystupujících, zaměstnanců, sportovců, diváků a dalších osob vyskytujících se v prostorách 

stadionu. V druhé řadě až o majetek. Zato za denního a především nočního provozu by 

ochrana měla být zaměřena na majetek zimního stadionu. Především proto, že se v areálu 

zimního stadionu vyskytují šatny s vybavením hráčů, maserů apod., posilovny, restaurace, 

bufety, můžou zde mít kanceláře různé organizace a především se v areálu nachází 

nebezpečný amoniak. Který při možném úniku může způsobit vážné ohrožení zdraví osob, 
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vyskytujících se jak v areálu, tak i v jeho bezprostředním okolí. Možný únik představuje, 

též obrovské nebezpečí pro životní prostředí. 

Za svou bakalářskou práci jsem si vybral fyzickou ochranu zimního stadionu. 

V práci se budu věnovat zimnímu stadionu v Kopřivnici. Kopřivnický zimní stadion patří k 

nejstarším stadionům v okrese Nový Jičín. Bohužel zatím neproběhla řádná rekonstrukce 

od jeho výstavby a podle toho také odpovídá jeho technický stav a zabezpečení. 

Už jen od pohledu na stadion je patrné, že stadion nebude kvalitativně zabezpečen 

proti případnému vloupání či krádežím.  Je proto s podivem, že zde během posledních pár 

let neproběhla žádná velká krádež či jiná trestná činnost většího rozsahu. 

Cílem této práce je popsat rizika týkajících se zimního stadionu v Kopřivnici a 

navrhnout nezbytně nutná opatření k zajištění bezpečnosti. 
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2 Právní úprava 

V České republice momentálně neexistuje právní předpis, který by se zabýval 

pouze ochranou objektů. Proto je důležité upřesnit, které zákony, vyhlášky a technické 

normy se ochrany objektů, respektive ochrany zimního stadionu týkají. Dovolím si proto 

některé z nich vyjmenovat. V první části vyjmenuji zákony, vyhlášky a právní normy 

týkající se obecně ochrany objektů, ve druhé části této kapitoly potom vyjmenuji zbylé 

zákony týkající se ochrany zimního stadionu. 

2.1 Zákony  

Zákony, které obsahují paragrafy, články a věty vztahující se k ochraně objektů 

uvádím níže. Patří sem Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, zákoník práce, 

občanský zákoník, trestní zákoník, trestní řád a zákon o ochraně osobních údajů. 

Ústava ČR 

Jako první uvádím ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění 

pozdějších předpisů. Ústava České republiky je první, základní a nejvyšší zákon vydaný v 

ČR, definující základní fungování svrchovaného, jednotného a demokratického právního 

státu.  

Na začátku ústavy se nachází Preambule, což se dá chápat jako slavnostní 

předmluva či prohlášení. Jinak Ústava obsahuje 113 článků rozdělených do 8 hlav.   

Listina základních práv a svobod 

Druhým nejvýznamnějším zákonem je ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. Listina základních práv a svobod 

obsahuje 44 článků rozdělených do 6 hlav. Jak název napovídá, zákon vyjadřuje základní 

práva a svobody občanů ČR. Dále definuje základní vztahy mezi státem a občanem. 

Z listiny základních práv a svobod bych uvedl tyto články, vztahující se k dané 

problematice. 

Článek 1 „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“. [21] 
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Článek 2 (3) „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí 

být nucen činit, co zákon neukládá“. [21] 

Článek 3 (1) „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení“. [21] 

(3) „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho 

základních práv a svobod“. [21] 

Článek 6 (2) „Nikdo nesmí být zbaven života“. [21] 

Článek 7 (1) „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena 

může být jen v případech stanovených zákonem“. [21] 

Článek 8 (1)“Osobní svoboda je zaručena“. [21] 

(2) „Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, 

který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát 

smluvnímu závazku“. [21] 

Článek 10 (2) „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života“. [21] 

(3) „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“. [21] 

Článek 11 (1) „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech 

vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje“.[21] 

Článek 12 (1) „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí“. [21] 

Zákoník práce 

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

práce bych ocitoval tyto dva paragrafy. Uvedený právní předpis upravuje vztahy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
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§101 (5) „Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích.“ [30] 

§248 (2) „Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném 

rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, 

popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí 

být dodržena ochrana osobnosti §11 občanského zákoníku. Osobní prohlídku může 

provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví“. [30] 

Trestní zákoník 

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

zákoník je rozdělen do 3 částí. Poslední třetí část je označena jako zvláštní. Obsahuje 421 

paragrafů rozdělených do 13 hlav. Trestní zákoník upravuje trestní právo hmotné. Definuje 

trestné činy a ukládá za ně patřičné tresty. Za ustanovení věnující se ochraně objektů, 

považuji hlavně okolnosti vylučující protiprávnost. Jedná se o skutky, které by za 

normálních okolností byly klasifikovány jako trestný čin, ale v některých případech se o 

trestný čin nejedná. Patří sem krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné 

riziko a oprávněné použití zbraně. Tyto oprávnění může použít kterýkoliv občan ČR. 

§28 Krajní nouze 

(1) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem“. [23] 

(2) „Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet“. [23] 

§29 Nutná obrana 

(1) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem“. [23] 

(2) „Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku“. [23] 

 



6 

 

§30 Svolení poškozeného 

(1) „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o 

nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny“.[23] 

(2) „Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním 

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

svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že 

osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu 

a svým poměrům“. [23] 

(3) „S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v 

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

odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení“. [23] 

§31 Přípustné riziko 

(1) „Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a 

informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci 

svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 

ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného 

výsledku dosáhnout jinak“. [23] 

(2) „Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví 

člověka, aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo 

výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této 

činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, 

zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům“. [23] 

§32 Oprávněné použití zbraně 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem“. [23] 
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Trestní řád 

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

rozdělen na 5 částí. Obsahuje 471paragrafů rozdělených do 25 hlav. Upravuje trestní právo 

procesní. Tento zákon hlavně vymezuje činnost orgánů činných v trestním řízení, při 

objasňování trestných činů, zjišťování pachatelů a následného potrestání. Dále uvedený 

právní předpis stanovuje práva a povinnosti osob, proti kterým je vedeno soudní řízení. 

Z trestního řádu lze použít pouze §76 odst. 2. Toto oprávnění platí opět pro každého 

občana ČR.    

§76 (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“. [28] 

Občanský zákoník 

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

zákon nahrazuje dlouho trvající a několikrát novelizovaný starý občanský zákoník (zákon 

č. 40/1964 Sb.). Vešel v platnost 1. 1. 2014. Obsahem nového zákoníku je úprava českého 

soukromého hmotného práva.  Tento nový zákoník je rozdělen v 5 částech. Upravuje 

rodinné právo, majetkové právo absolutní a relativní. Celkem obsahuje 17 hlav a 3081 

paragrafů.  

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Jde o docela důležitý právní předpis, který se zabývá úpravou a zpracováním osobních 

údajů a upravuje činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stanovuje též podmínky pro 

zacházení s těmito údaji. Důležitost zákona souvisí hlavně se zřizováním kamerových 

systémů. 
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2.2 Technické normy  

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

systémy – část 1: Systémové požadavky. [5] 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: 

všeobecné požadavky. [6] 

ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. [10] 

ČSN EN 50133-2-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky. [11]  

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 6 - 

Napájecí zdroje. [9] 

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 3 – 

Ústředny. [8] 

ČSN EN 50131-2 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 2 – 

Čidla: Společné požadavky. [7] 

ČSN EN 50134-1 Systémy přivolání pomoci – Část 1: Systémové požadavky. [12] 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace. [4] 

2.3 Doplnění právních ustanovení k zimnímu stadionu 

Na závěr ještě doplním právní ustanovení týkající se zimního stadionu. Jako jsou 

zákon o podpoře sportu, zákon o prevenci závažných havárií, zákon o integrovaném 

záchranném systému a chemický zákon. 

Zákon o podpoře sportu 

Zákon č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k provozování 

zimního stadionu je důležitý §7a. Povinnosti vlastníka nebo provozovatele zimního 

stadionu. Tento paragraf stanovuje, aby vlastník stadionu při konání sportovní události (v 

tomto případě hokejových zápasů) zajistil a přijal opatření k bezpečnosti osob a majetku. 
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Může přitom využít pomoci pořadatelské služby, nebo při nezvládnutí závažné situace 

požádat o pomoc Policii ČR. 

Zákon o prevenci závažných havárií  

Zákon č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tady uvedu §14 Plán 

fyzické ochrany objektu nebo zařízení. Paragraf vymezuje povinnost vlastníka zpracovat 

plán fyzické ochrany objektu. Vlastník je dále povinen přijmout taková opatření, aby 

 zabránil vzniku závažné havárie. 

Zákon o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších 

předpisů. 

Chemický zákon 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3 Fyzická ochrana 

Ochrana jako pojem zatím nebyla u nás přesně definovaná. Používá se proto 

terminologie amerických specialistů G. Greena a R. J. Fishera. „Ochrana znamená 

stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec nebo skupina sledovat 

své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo násilí“.
1
[2] 

Základem každé ochrany by měla být především prevence, následně pak represe. 

K celkové ochraně jakéhokoliv objektu přispívá technická ochrana, režimová ochrana a 

fyzická ostraha. Nedá se říct, která z uvedených ochran je nejdůležitější, jelikož samostatně 

by nebyly efektivní a nezajistily potřebnou bezpečnost. Pouze společný systém využívající 

všechny uvedené ochrany může správně fungovat. Viz obr. 1.   

 

3.1 Technická ochrana 

Technickou ochranou se rozumí taková ochrana, která zabraňuje, ztěžuje či 

oznamuje pokus o narušení objektu, nebo prostoru. Technická ochrana se dá rozdělit na 

klasickou ochranu (neboli mechanické zábranné systémy), poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy, systémy vstupu a výstupu, kamerové systémy.  

 

                                                 
1
 Terminologie byla aplikována v práci INTRODUCTION TO SECURITY, USA.: Security World 

Publishing Co., Inc., 1993. 

TECHNICKÁ

OCHRANA

FYZICKÁ OSTRAHA

REŽIMOVÁ

OCHRANA

Obr. 1 Optimální bezpečnost [vlastní úprava] 
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3.1.1 Klasická ochrana (mechanické zábranné systémy) 

Klasická ochrana se považuje za jednu z nestarších způsobů zabezpečení objektu. 

Je známo, že už v pradávné historii si lidé své obydlí různě chránili před nepřáteli (první 

klíčové mechanismy, padací dveře, kované truhlice apod.). 

 Klasická ochrana je překonatelná. Záleží jen na zručnostech a schopnostech 

pachatele. Hlavním úkolem technické ochrany je zabránění nebo ztížení vstupu 

neoprávněným osobám do objektu. Má i odrazovací účinek před potencionálním 

pachatelem.  Prostředky mechanických zábranných systému se dělí na obvodové, plášťové, 

prostorové, předmětové. 

Obvodové prostředky chrání obvod objektu (areál, plochu apod.). Jedná se 

převážně o ploty, brány, bariéry, různé překážky apod. Prostředky plášťové ochrany se 

zabývají ochranou pláště objektu, tzn. že chrání vstupy do objektu, jako jsou dveře okna. 

Mezi takové prostředky se můžou řadit zámky, mříže, bezpečnostní skla. Prvky prostorové 

ochrany mají za úkol zabezpečit určitý vnitřní prostor objektu, nebo také ztížit pohyb 

v prostoru. Předmětová ochrana má za úkol chránit určitý předmět. V tomhle případě se 

jedná o trezory.  

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) jsou souborem 

prvků, které jsou schopny opticky a akusticky signalizovat neoprávněnou přítomnost osob 

v uzavřeném objektu, nebo pokus o vniknutí. PZTS se skládá z několika prvků, tvořící 

jeden ucelený systém. Každý z jednotlivých prvků má vlastní funkce. Patří sem čidla, 

ústředny, přenosové prostředky, signalizační zařízení a doplňková zařízení.  

Čidlo nebo také detektor reaguje na jednotlivé fyzikální změny související 

s narušením střeženého prostoru, objektu, předmětu. Tyto změny předává ústřednám. 

Ústředna zpracovává přijímané signály z čidel a na základě určitého algoritmu je 

vyhodnocuje. Ústředna dále umožňuje ovládat zabezpečovací systém, napájí jej a zajišťuje 

přenos informací dál. Prostředky dálkového přenosu zajišťují přenášený signál (informace) 

z ústředny do místa signalizace. Možnost lze i opačným směrem. Signalizační zařízení 
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převádí informace na vhodný signál. Vyhlašuje poplach či výstrahu. Doplňková zařízení 

jsou v systému především pro možnost jeho snadnějšího ovládání. Zařizují také určité 

specifické funkce. Systémy PZTS se dělí také na systémy pro obvodovou, plášťovou, 

prostorovou, předmětovou ochranu. 

3.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je soubor organizačních, administrativních opatření k zajištění 

bezpečnosti. Sjednocuje a řídí celý komplexní zabezpečovací systém. 

Režimovou ochranu dělíme na vnitřní a vnější. Vnější ochrana se týká opatřeními 

při vstupu do objektu a výstupu z něj. Naopak vnitřní ochrana znamená dodržování 

bezpečnostních směrnic objektu. 

3.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je vůbec nejstarší ochrana objektu. V dnešní době je hodně 

využívaná ale bohužel vcelku drahá. Mezi hlavní úkoly fyzické ostrahy patří zajistit 

bezpečnost osob a majetku, bezpečnost střeženého majetku a zajištění veřejného pořádku. 

Mezi další úkoly patří kontrolní a propustková činnost, střežení objektu, bezpečnostní 

ochranný doprovod, bezpečnostní průzkum.  Fyzická ostraha je vykonávána buď vlastními 

silami tzn. zaměstnanci, nebo se k zabezpečení najímají pracovníci soukromých 

bezpečnostních služeb. Každý pracovník vykonávající ostrahu musí být odborně způsobilý. 

Tzn. vlastnit profesní certifikát 68-008-E.  
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4 Zimní stadiony v České republice 

V České republice se momentálně nachází více než 150 zimních stadiónů 

s umělou plochou. Nekrytých stadiónů je zhruba 8%. Na celém světě zaujímáme dle 

Mezinárodní hokejové federace osmé místo na světě. Jedná se o celkový počet zimních 

stadiónů. Krytých či nekrytých. Před námi jsou vesměs hokejové velmoci typu Kanady, 

USA, Ruska, Švédska, Finska. Před námi je ještě Německo a překvapivě i Francie, kde 

hokej není až tolik populární.  

V mnoha stadiónech u nás se nacházejí sportovní haly. Díky tomu můžou zimní 

stadiony sloužit pro vícero využití. Náklady na provoz jsou rok od roku větší. Čím dál, tím 

míň stadiónů si na sebe dokáže vydělat. Tudíž z ekonomického hlediska jde poměrně o 

velký problém. Stadiony v menších městech by bez různé finanční pomoci nedokázaly 

přežít. Ať už jde o dotace z měst, krajů, soukromých podnikatelů atd.  Dalším problémem 

zimních stadiónů v ČR je jejich zastaralost. Hodně stadiónů bylo vybudováno mezi 60. až 

80. lety 20. století. I proto mnoho z nich se nachází poměrně v zchátralém stavu a bez 

řádné rekonstrukce nemusí dlouho fungovat.  

4.1 Přímé a nepřímé chlazení 

  Zimní stadiony bych dále rozdělil podle druhů chlazení, jelikož rozdíl ve 

využívání přímého či nepřímého chlazení je minimální. Zhruba 57% připadá pro stadiony s 

přímým chlazením a 43% s nepřímým chlazením. 

Přímé chlazení využívá amoniak v primárním i sekundárním okruhu. Sekundární 

okruh vede pod ledovou plochou. Tento typ chlazení uspoří více energie oproti nepřímému 

chlazení. Nevýhodou je zvýšené použití amoniaku a proto i větší riziko vzniku havárie. Při 

nepřímém chlazení se používá amoniak nebo freon pouze v primárním chladícím okruhu. 

Tento typ je energeticky náročnější, avšak vlivem menšího použití nebezpečné látky klesá 

vznik havárie. 
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5 Zimní stadion Kopřivnice 

Zimní stadion je postaven na Masarykově náměstí v Kopřivnici, asi 10 minut 

chůze od centra města. Je to sportovní a kulturní zařízení s umělou ledovou plochou. Zimní 

stadion spadá pod správu sportovišť Kopřivnice
2
 (dále jen SPSK). 

5.1 Historie 

Historie stadionu je úzce spojena se vznikem místního hokejového klubu. 

V předválečném období působily v Kopřivnici 2 hokejové kluby, které se po 2. světové 

válce sloučily v jeden klub SK Tatra Kopřivnice. V té době prakticky neexistovalo 

v Kopřivnici žádné kluziště s přírodním ledem. Proto se začalo uvažovat o vybudování 

oficiálního přírodního kluziště. S výstavbou kluziště se začalo v roce 1956. Jelikož se však 

kluziště mohlo využívat běžně až kolem Vánoc, museli hráči jezdit trénovat a hrát zápasy 

do Ostravy, která již disponovala zimním stadionem s umělým ledem. V roce 1966 padlo 

rozhodnutí pro vytvoření zimního stadionu s umělým ledem. O rok později, byl stadion 

slavnostně otevřen pod názvem Tatrovácký zimní stadion. Brzy po otevření se začalo 

uvažovat i o jeho úplném zastřešení. K tomu došlo v roce 1970. Při zastřešení se mimo jiné 

vybudovaly i dvě sportovní haly. Zastřešení stadionu můžeme vidět na Obr. 2. Po 

                                                 
2 Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města Kopřivnice. Byla založena v roce 1995 pro 

zajištění provozu tělovýchovných a sportovních zařízení a pro vytváření vhodných podmínek pro sportovní a 

relaxační aktivity občanů.   

 

Obr.  2 Zastřešení zimního stadionu [35] 
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zastřešení se začal zimní stadion stávat útočištěm nejen pro hokej, ale i pro další sporty. 

Např. krasobruslení, badminton, gymnastika apod. Ještě bych chtěl zdůraznit, že na výše 

uvedených výstavbách se z velké části nepodílela žádná stavební firma. Hodně práce bylo 

vykonáno na tzv. „akcích Z“
3
. Až na konečném zastřešení se z části podílela firma 

Průmyslové stavby Gottwaldov. 

5.2 Popis objektu 

Jak jsem již uvedl výše, v dnešní době je Kopřivnický stadion sportovní a kulturní 

zařízení. Areál stadionu je zobrazen na obr. 3. Objekt je rozdělen do 2 podlaží. Schéma 

jednotlivých podlaží se nachází v příloze 2, 3, 4. Maximální kapacita stadionu je 3920 

osob. Ledová plocha má parametry 60 x 28 m. Stadion využívá přímé chlazení. 

 

V prvním podlaží se kromě umělé ledové plochy dále mimo jiné nachází hlavní 

vchod, vrátnice, 2 tělocvičny, vzpírárna, bufet, šatny, dílny, prodejna HP Sport.  

 V objektu se používá pouze jeden hlavní vchod. Přístup je z ulice Wolkerova. 

Existuje sice ještě oficiální vchod č. 2, jenže je již převážně využívaný jako únikový 

východ. Pokud se však očekává velká divácká návštěva je otevřen i tento vchod. Přístup je 

z ulice Husova. Vrátnice stadionu slouží také jako pokladna, kde si návštěvníci mohou 

                                                 
3
 Neplacená pracovní činnost obyvatel za komunismu. Z - znamenalo zvelebování. Oficiálně šlo sice o 

dobrovolnickou akci, avšak na občany byl vyvíjen určitý nátlak. Ti, kdo se nezúčastnili, měli problém.   

Obr.  3 Mapa areálu [vlastní úprava] 
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zakoupit vstupenky na hokejové utkání, permanentky do fitness centra, či tzv. sportovní 

permanentky.  První tělocvična je zaměřená na halové sporty. Zejména se zde provozuje 

badminton a futsal. Druhá tělocvična je gymnastická s lezeckou stěnou.  

Ve druhém podlaží se mimo jiné nachází fitness centrum, kancelář sekretariátu 

klubu, kancelář ředitele SPSK, kanceláře a klubovny jiných odvětví, šatny. Mimo budovu 

zimního stadionu se nachází strojovna s chladicím zařízením.   

5.3 Nebezpečné látky 

Nebezpečnou látkou, která se zde vyskytuje je amoniak (chemické označení NH3) 

v chladicím systému strojovny zimního stadionu. Chladicí systém je uložen ve strojovně.  

Maximální množství látky v náplni chladicího systému může být až 6t. Nicméně 

vzhledem k řešení chladicího systému může uniknout max. 3,6t amoniaku. Amoniak je 

zkapalněný vysoce toxický plyn nebezpečný pro zdraví, životní prostředí a vodní 

organismy. Toxické páry silně dráždí oči, při vdechnutí dráždí dýchací cesty a při kontaktu 

s pokožkou způsobuje poleptání. Za vyšších teplot se může vznítit. V případě možné 

havárie může dojít především k úniku a šíření amoniaku do ovzduší a kanalizace.  

V případě úniku do ovzduší, dojde k ohrožení životů a zdraví lidí nejen na 

stadionu, ale i v blízkém okolí. V případě úniku do kanalizace, dojde též k poškození 

životního prostředí jeho kapalnou složkou. 
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6 Fyzická ochrana zimního stadionu v Kopřivnici 

Kopřivnický stadion patří k jednomu z nejstarších zimních stadiónů v regionu. 

Bohužel od zastřešení neproběhla žádná řádná rekonstrukce.  Podle toho také vypadá jeho 

technický stav a zabezpečení. V následující kapitole budu popisovat momentální 

zabezpečení tohoto stadionu.  

6.1 Mechanické zábranné systémy 

Kolem nádvoří a strojovny vede plot tvořený z plechu vysoký přes 2m. Viz. 

Příloha 1 - obrázek 5. Posledních 10m plotu je tvořeno tvárnicemi. Příloha 1 - obrázek 6. 

V této části je plot nejvyšší. Pro vjezd vozidel na nádvoří slouží železná brána opatřená 

kladkou. Příloha 1 – obrázek 7. Na nádvoří je možné se dostat ještě pomocí branky. Branka 

je taky opatřená kladkou.  

 Hlavní vchod tvoří dvoje skleněné dvoukřídlové dveře. Nejsou opatřeny žádnými 

mřížemi. Zajištěny jsou pouze klasickým zámkem s cylindrickou vložkou. Příloha 1 – 

obrázek 2. Únikový východ (pozn. vchod č. 2) v zadní časti stadionu je z vnější strany 

opatřen mřížemi. Mříže pokrývají pouze skleněnou plochu. Příloha 1 – obrázek 9, 10. 

Únikový východ z pravé strany (vstup na nádvoří) tvoří dřevěná vrata se zámkem 

s klasickou cylindrickou vložkou. Příloha 1 – obrázek 8. Dveře bufetu jsou zabezpečeny 

mřížemi zajištěnými 2 kladkami. Příloha 1 – obrázek 15. Dveře a okna prodejny HP Sport 

jsou zamřížované. Mříže dveří jsou opatřeny kladkou. Okna jsou zamřížovaná zevnitř 

obchodu. Příloha 1 – obrázek 13. Šatnu pro veřejnost nahrazují místo dveří mříže. 

Opatřeny jsou také kladkou. Příloha 1 – obrázek 14. 

Okna šaten v prvním podlaží jsou zajištěna z vnější strany mřížemi. Okna šaten 

pro hráče domácího hokejového klubu a hostujícího hokejového klubu jsou ještě z vnitřní 

strany opatřeny pletivem. Příloha 1 – obrázky 11, 12. 
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6.2 Zabezpečení PZTS 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém se v objektu vyskytuje pouze na 

vrátnici a ve strojovně. Žádné další zabezpečení pomocí PZTS se v areálu nevyskytuje. 

Stadion již v minulosti měl vypracovány, od místních bezpečnostních agentur, studie na 

zabezpečení, avšak vždy tyto projekty skončily na finanční stránce.  

6.2.1 Vrátnice  

Dveře vrátnice jsou zabezpečeny magnetickým kontaktem MAS 203. Místnost je 

dále pokryta infrapasivním čidlem PIR, umístěným v rohu místnosti, detektor rozbití skla 

typu GBS 210, vnitřní a vnější sirénou. Vnitřní siréna je typu SA 913, vnější siréna typ OS 

365 se nachází vedle hlavního vchodu. V místnosti se nachází taky ústředna typ ORBIT 

PROSYS RP 128, která je napojena na dohledové a poplachové přijímací centrum (dále jen 

DPPC) umístěné na stanici policie ČR. Při narušení jsou spuštěny obě sirény. Systém je 

ovládaný pomocí klávesnice LCD u vstupu do vrátnice. Schéma tohoto zabezpečení je 

ukázáno v příloze 4.  

6.2.2 Strojovna  

Strojovna se nachází mimo vnitřní budovu ZS. Přístup do strojovny je z ulice 

Wolkerova a z nádvoří areálu ZS. V pracovní době je strojovna pod dozorem strojníka 

strojovny. Strojovna je hlídána proti úniku amoniaku do prostředí. V mimopracovní době 

je strojovna zastřežena EZS proti vniknutí nepovolaných osob. 

Zabezpečení proti úniku nebezpečné látky do prostředí 

Možný únik amoniaku je detekován DEGA hlásiči dvoustupňovou signalizací. 

Jedno prostorové čidlo DSA se nachází pod stropem, druhé uprostřed provozního kanálu. 

Další DVA čidlo je umístěno v okruhu chladící vody. Činnost těchto čidel vyhodnocuje 

vyhodnocovací jednotka VJB-5, která je zabudována do řídícího panelu ve velínu 

strojovny. Při úniku amoniaku je první signalizace světelná a akustická do haly, garáže 

rolby, dílny, velínu. Ve velínu strojovny se nachází tlačítko k odstavení zvukového signálu. 

Při dalším úniku a rostoucí koncentraci amoniaku dojde k automatickému vypnutí z 
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provozu. Detektory v daný moment přebírají funkci havarijního tlačítka a vypínají celé 

chladící zařízení, kromě havarijního osvětlení a havarijního větrání a provozu haly. 

Zabezpečení proti nepovolanému vniknutí osob 

Zabezpečení strojovny PZTS se skládá z prostorové ochrany a plášťové ochrany. 

Zabezpečeny jsou vstupní dveře magnetickým kontaktem typu MC2302. Chodba je 

střežena infrapasivním čidlem PIR. Strojovna je střežena dvěma čidly PIR s čočkou. Ve 

velínu se nachází čidlo PIR, ústředna, záložní zdroj. Ústředna je typu POWER 832. Přenos 

z ústředny je veden na DPPC policie ČR. Schéma celého současného zabezpečení 

strojovny v příloze 4.  

6.3 Fyzická ostraha 

 Na vrátnici jako vrátný pracuje zaměstnanec SPSK. Tato osoba nedisponuje 

profesní kvalifikací strážný 68-008-E. Vrátný má na starosti plno úkolů, vrátnice totiž taky 

funguje jako pokladna. Vrátný má mimo jiné také za úkol dozor nad strojovnou a to pouze 

v případě mimo pracovní dobu strojníka. Vrátný má svou určenou pracovní dobu, tudíž se 

zde nenachází přes noc. Záleží vždy na denním využití stadionu. 

Při hokejových utkáních jsou v hale přítomni zaměstnanci v počtu 1-2 a 

vykonávají funkci pořadatelů. Vyskytují se převážně u vstupních dveří haly. Na starost 

mají kontrolu vstupenek při hokejovém utkání. Městská policie má při každém hokejovém 

utkání zvýšenou pohotovost.  

Při rizikových hokejových utkáních, kdy může dojít k výtržnostem, ať už 

v hledišti, nebo jinde v areálu stadionu, nebo pokud se očekává velká divácká návštěva, tak 

je zvýšený počet členů pořadatelské služby. Navíc s bezpečností na stadionu pomáhají 

příslušníci z řad Policie ČR. 

 Zatím nejsou najímány komerční bezpečnostní agentury k zajišťování 

bezpečnosti jak při sportovních tak kulturních akcích a to z důvodu nedostatku financí.  
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6.4 Režimová ochrana 

Režimovou ochranu zimního stadionu bych rozdělil do tří částí. Na části vstupu, 

vjezdu a klíčový režim. Třetí části bude režim strojovny. I když tato část jen částečně 

souvisí s fyzickou ochranou, zařadil jsem ji sem. Stadion má jinak vypracovány návštěvní 

řád, organizační řád tělocvičen a havarijní plán
4
. 

6.4.1 Režim vstupu, vjezdu 

Vjezd aut na nádvoří je umožněn pouze se svolením SPSK nebo vedoucího 

stadionu. Stadion má pro návštěvníky vyhrazené parkoviště po obou stranách hlavního 

vchodu. Jinak lze bez problému zaparkovat i na přilehlých parkovištích v okolí stadionu.  

Vstupní režim bych dále rozdělil na dvě části, na režim pro sportovce a pro návštěvníky. U 

vrátnice je vyvěšen návštěvní řád stadionu. Před vstupem do sportovní či gymnastické haly 

je na zdech vyvěšen organizační řád tělocvičen. Každý sportovec se musí s tímto řádem 

seznámit a dle něj se i zařídit. Je také zakázáno vstoupit osobám pod vlivem návykové 

látky, a dále na stadion nosit alkoholické nápoje, zbraně, pyrotechniku a vodit psi. Na 

stadionu je přísný zákaz kouření ve všech jeho prostorách. 

Návštěvníci mohou vstoupit na stadion bez omezení, dá se říct kdykoliv je stadion 

otevřen. Nejčastěji veřejnost navštěvuje stadion při hokejových utkáních nebo při veřejném 

bruslení. Při hokejových utkáních je návštěvník, neboli divák povinen si zakoupit 

vstupenku na vrátnici a při příchodu do haly ji ukázat pořadatelům. Na vstupence není 

určeno místo k sezení, takže si divák může sednout, kdekoliv chce. Při návštěvě veřejného 

bruslení můžou účastnici využít šatnu pro veřejnost. Šatna je otevřena a hlídána po celou 

dobu veřejného bruslení. Veřejné bruslení je k dispozici každou neděli od 13:00 - 14:30 

hod.  

Sportovcům je vstup umožněn opět bez omezení. Vstup do sportovních hal má být 

povolen pouze po předložení tzv. sportovní permanentky
5
. Tato skutečnost však není nijak 

a nikým vyžadována.  

 

                                                 
4
 Havarijní plán vypracoval hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

5
 Sportovní permanentka ukazuje příslušnost ke konkrétnímu sportovnímu klubu.  
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6.4.2 Klíčový režim 

Na vrátnici má vrátný k dispozici klíčovou skříňku. Žádat klíče od vrátného 

mohou pouze trenéři a cvičitelé sportovních klubů. Nebo je možné vydat klíč tzv. pověřené 

osobě
6
. Ve zvláštním případě osobám se svolením ředitele SPSK či vedoucího zimního 

stadionu. Vrátný zapíše do evidenční knihy jméno, příjmení a bydliště žadatele a vydá klíč. 

Takto vrátný postupuje, pokud v danou dobu má být jedna z tělocvičen využita. V 

době mimo využití tělocvičen se klíče nevydávají. Po skončení se hlásí vzniklé závady, 

které se zapisují do knihy závad. Vrátný vše zkontroluje, přebere klíč, a pokud je vše 

v pořádku, vymaže osobu z evidenční knihy. Osobám navštěvující fitness centrum je vstup 

do fitness umožněn buď na základě předložení permanentky, nebo po zaplacení 

jednotlivého vstupné.  

6.4.3 Režim strojovny  

Jak jsem se zmínil výše, strojovnu má na starosti strojník a je za ní plně 

zodpovědný. Tato osoba je zaměstnancem SPSK. Má za úkol provádět dozor nad 

strojovnou. Vlastně plní i funkci jakési fyzické ostrahy, jelikož do objektu strojovny nemá 

právo vstoupit jakákoliv jiná osoba bez patřičného povolení. Povolení uděluje pouze ředitel 

či vedoucí zimního stadionu. Strojník především ověřuje, stávající stav zařízení spojený se 

zápisem definovaných provozních hodnot a údajů do provozní knihy. Dozor realizuje 

obchůzkami. Předmětem obchůzky je hlavně kontrola těsnosti zařízení ve strojovně, zápis 

závad, kontrola údajů z kompresoru a chladícího okruhu. Zjišťují se i další věci jako 

teplota ledu, tloušťka ledu, teplota v hale, teplota ve strojovně. V době směny provádí 

strojník a v době mimo směnu zaměstnanec vrátnice. Obchůzka v provozní činnosti se 

provádí cca co 2 hodiny. Pokud je provozní přestávka (letní měsíce), obchůzka 1 x 8 hodin.  

                                                 
6
 Jelikož si lze tělocvičny taky pronajmout, za pojem pověřená osoba považuji osobu, která o pronájem 

požádala.  
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7 Bezpečnostní analýza zimního stadionu 

V této části své práce použiji bezpečnostní analýzu rizik, abych mohl dobře zjistit 

problémy kopřivnického zimního stadionu. Použiji k tomu Ishikawův diagram, analýzu 

FMEA a Paretovu analýzu s Lorenzovou křivkou.  

7.1 Ishikawův diagram 

Vcelku dobrá praktická metoda, známá také pod názvem analýza příčin a 

následku, nebo pod známějším názvem analýza rybí kosti. Tuto analýzu vymyslel 

významný japonský profesor Kaoru Ishikawa. Jak už první věta napovídá, jde o diagram 

umožňující jednoduché znázornění konkrétního problému.  Při sestavování tvoří hlavní 

problém (následek) tzv. páteř diagramu. Může se zakreslit jako čára rozdělující papír na 

dvě části. Příčiny jsou rozděleny do jednotlivých kategorií vázající se k danému problému. 

Zakreslují se šikmo k následku, jako kosti vycházející z páteře. Každá jednotlivá kost tvoří 

jednu určitou kategorii.  

7.1.1 Aplikace Ishikawova diagramu 

V této analýze jsem se pokusil zmapovat největší možné ohrožení stadionu typu 

krádeží majetku, nebo jeho poškození, či jinou možnou újmu. Výsledný diagram je 

zobrazen na obr. 4. Velkým problémem je dle mého názoru vcelku volný pohyb osob po 

stadionu v době otevření a málo zabezpečený hlavní vstup. 
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Obr.  4 Ishikawův diagram [vlastní úprava] 
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7.2 Analýza FMEA 

Jako druhou analýzu v pořadí použiju analýzu FMEA. (Failure Mode and Effect 

Analysis). Jde o analýzu příčin a následků poruch. V téhle analýze použiji informace 

z předešlé analýzy (Ishikawův diagram).  

Vypočítá se rizikovost, pomocí rizikového číslo R. Vzorec pro výpočet čísla R je 

uveden na obr. 5.  

HNPR   

                   Obr.  5 Vzorec pro výpočet rizikovosti 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku poruchy 

N – Závažnost následků poruchy 

H – odhalitelnou poruchy 

 Parametry, kterými budu následně hodnotit rizika z předcházející analýzy, jsou uvedena 

v tab. 1. Výsledky analýzy se nachází v tab. 2, 3, 4. 

Tab. 1 Parametry metody FMEA [vlastní úprava] 

R Výsledná rizikovost poruchy   N Závažnost následků poruchy 

0-3 bezvýznamné riziko   1 malá 

 4-10 akceptovatelné riziko   2 větší 

 11-50 mírné riziko   3 vyšší 

 51-100 nežádoucí riziko   4 vysoká 

 101-125 nepřijatelné riziko   5 velmi vysoká 

  

P Pravděpodobnost vzniku poruchy   H Odhalitelnost poruchy 

1 velice nepravděpodobná   1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná   2 snadno odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná   3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná   4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba   5 neodhalitelné 
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Tab. 2 Výsledky analýzy - část 1 [vlastní úprava] 

Hrozba Následek Příčina P N H R 

Strojovna 

Překonání vstupních 
dveří 

zcizení, poškození 
majetku, útok na strojníka 

vyřazení mag. kontaktu, 
nefunkční EZS, chyba 

strojníka, vypáčení 
zámku 

3 4 1 12 

Únik amoniaku 
ohrožení zdraví, životního 

prostředí a areálu a v 
bezprostřední blízkosti 

poškození chladícího 
zařízení, poškození 

potrubí 
2 5 1 10 

Chyba strojníka 
vstup nepovolané osoby, 

únik amoniaku 

neplnění předepsaných 
úkolů, neznalost, 

neodbornost 
3 5 3 30 

Rozbití chladícího zařízení únik amoniaku 
vstup nepovolané 

osoby, porucha 
2 5 2 20 

Porucha výpadek EZS 
únik amoniaku, vstup 

nepovolané osoby 

porucha, výpadek el. 
energie, selhání 
záložního zdroje 

2 4 2 16 

Vstup nepovolané osoby 
ve dne 

zcizení, poškození 
majetku, manipulace se 

zařízením, útok na 
strojníka, únik amoniaku 

chyba strojníka 4 4 3 48 

Vrátnice 

Překonání vstupních 
dveří 

zcizení, poškození 
majetku, útok na strojníka 

nedostatečné 
zabezpečení, výpadek 
EZS, vypáčení zámku 

5 4 1 20 

Selhání vrátného 
zcizení, poškození 

majetku 

neplnění předepsaných 
úkolů, neznalost, 

neodbornost 
3 4 3 36 

Zcizení peněz z pokladny finanční újma  
chyba vrátného, 

nefunkční EZS, vstup 
nepovolané osoby 

3 4 3 36 

Zcizení klíčů 

vstup nepovolaných osob 
kdekoliv po stadionu, 

zcizení, poškození 
majetku, kopie klíčů 

nevrácení klíčů po 
sportování, chyba 
vrátného, vstup 

nepovolané osoby do 
vrátnice 

4 5 3 60 

Porucha, výpadek EZS 
vstup nepovolaných osob, 

zcizení,p poškození 
majetku 

vstup nepovolané 
osoby, porucha, 

výpadek el. energie, 
selhání záložního zdroje 

2 2 2 8 

Rozbití, překonání oken 
zcizení, poškození 

majetku 
chyba vrátného, 
nefunkční EZS,  

4 4 1 16 
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Tab. 3 Výsledky analýzy - část 2 [vlastní úprava] 

Hrozba Následek Příčina P N H R 

Šatny 

Zcizení hráčského 
vybavení 

finanční újma  
vstup nepovolané 

osoby, selhání hráčů 
trenérů apod. 

4 4 3 48 

Překonání dveří zcizení vybavení 

nedostatečné 
zabezpečení dveří, 
výskyt nepovolané 

osoby 

4 4 3 48 

Lidská chyba 
zcizení vybavení, 

poškození majetku 
selhání hráčů, trenérů, 

zaměstnanců 
3 4 4 48 

Překonání oken 
zcizení vybavení, 

poškození majetku 

snadný přístup z ulice, 
nedostatečné 

zabezpečení oken 
3 4 3 36 

Vchody 

Vypáčení zámku hlavního 
vchodu 

vstup nepovolané osoby, 
zcizení, poškození 

majetku 

nedostatečné 
zabezpečení dveří 

5 5 3 75 

Rozbití skleněné výplně 
hlavního vchodu 

vstup nepovolané osoby, 
zcizení, poškození 

majetku 

nedostatečné 
zabezpečení dveří 

5 5 3 75 

Překonání dřevěných vrat 
zcizení, poškození 

majetku 

vstup nepovolané osoby 
přes plot, nedostatečné 

zabezpečení dveří 
5 5 3 75 

Překonání dveří 
únikového východu 

zcizení, poškození 
majetku 

nedostatečné 
zabezpečení dveří 

3 4 3 36 

Hala 

Poškození ledové plochy finanční újma  
selhání pořadatelské 

služby 
1 1 3 3 

Poškození mantinelů finanční újma  
selhání pořadatelské 

služby 
1 2 3 6 

Poškození sedaček finanční újma  
selhání pořadatelské 

služby 
4 3 3 36 

Rozbití vstupních 
skleněných dveří 

finanční újma  
selhání pořadatelské 

služby 
2 2 2 8 

Výtržnosti diváků 
poškození majetku, 

ohrožení zdraví diváků 
selhání pořadatelské 

služby 
5 5 2 50 

Selhání pořadatelské 
služby 

poškození majetku, 
výtržnosti diváků 

nedostatečný počet, 
neodbornost, 

nezkušenost, neplnění 
povinností 

4 5 3 60 
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Tab. 4 Výsledky analýzy - část 3 [vlastní úprava] 

Hrozba Následek Příčina P N H R 

Ostatní 

Výpadek elektrické 
energie 

výpadek EZS a jiných el. 
zařízení 

porucha vedení, 
blackout 

2 3 1 6 

Poškození, zcizení nářadí 
ve sportovních halách 

finanční újma  
volný pohyb osob po 

stadionu, chyba 
sportujících,  

4 2 3 24 

Zcizení majetku z bufetu finanční újma  

překonání dveří, chyba 
obsluhy bufetu, 
nedostatečné 
zabezpečení 

4 3 3 36 

Zcizení majetku z 
obchodu HP sport 

finanční újma  
překonání dveří, oken, 

chyba obsluhy obchodu 
4 4 3 48 

Poškození rolby finanční újma  
vstup nepovolané osoby 

do garáže, porucha 
1 4 3 12 

Zcizení, poškození 
majetku z fitness centra 

finanční újma  

vstup nepovolané 
osoby, chyba cvičících, 

nedostatečné 
zabezpečení 

4 4 3 48 

Zcizení majetku z 
kanceláří 

finanční újma  

volný pohyb osob po 
stadionu, selhání 

zaměstnanců, 
nedostatečné 
zabezpečení 

5 4 3 60 

 Pro upřesnění uvádím příklad postupu výpočtu rizikovosti. Znázorněn na obr. 6.  
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Obr.  6 Příklad výpočtu rizikovosti [vlastní úprava] 
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Komentář k výsledkům FMEA analýzy. 

Do tabulky byly použity data z předcházející analýzy. Tabulka je rozdělena na 

jednotlivé kategorie. V následujících odstavcích popíšu způsob mého hodnocení. 

 Ve strojovně je největší hrozbou únik amoniaku, ale tato možná skutečnost je 

docela dobře hlídána a v případě nastalé situace poměrně dobře řešena, tudíž rizikovost 

vzniku je malá. Největším momentálním možným problémem je lidská chyba strojníka a 

s tím související možný denní vstup nepovolané osoby do objektu. Přítomnost cizí osoby 

v objektu přes den, kde se nachází nebezpečná látka je velice riziková. V noci je toto riziko 

na menší úrovni, jelikož je strojovna hlídána PZTS.  Tady nepočítám s předpokladem, že 

možný pachatel bude schopný, zručný PZTS vyřadit z provozu.  

Na vrátnici je největším nebezpečím zcizení klíčů a to buď vstupem nepovolané 

osoby do vrátnice (ve dne), nebo nevrácením klíčů po skončení cvičení. Je tu i možnost 

kopie klíčů. Následky poté mohou být veliké. Jinak je vrátnice zabezpečena docela solidně. 

V noci je hlídaná PZTS a přes den vrátným. Opět nepředpokládám, že pachatelem bude 

osoba schopná a zkušená vyřadit PZTS. Dále se musí počítat s možnou chybou vrátného.  

Další kategorií jsou šatny hráčů a cvičících.  V uvedených případech je rizikovost 

poměrně stejná. Je to dáno tím, že po zimním stadionu mají osoby volný, poměrně 

nehlídaný pohyb. A vstup do šaten v příhodnou dobu nepředstavuje pro pachatele velký 

problém. Dále se tu opět setkáváme s možným lidským pochybením zaměstnanců nebo 

hráčů. Vlastně jeden z posledních případů krádeží na zimním stadionu se týkal odcizením 

hráčského vybavení z šaten hokejového klubu dvěma hráči.   

Dle mého názoru, úplně největší Achillovou patou tohoto stadionu jsou jednotlivé 

vchody (hlavní vchod, únikový z nádvoří). Zejména vchod hlavní (největší rizikovost). 

Vchod není dostatečně zabezpečen, pro pachatele není problémem jej překonat. Navíc 

hlavní vchod se nachází v trochu v odlehlejší části a přes noc není obsazená vrátnice 

vrátným. Zabezpečení dřevěných vrat (únikový východ) je taktéž slabé. Možná bych řekl, 

že možnost vniknutí do stadionu je pro pachatele příhodnější. A to z toho důvodu, že 

pachatel sice musí překonat plot (přes tvárnice, žádný problém), ale skutek může být 

poměrně dobře neviditelný (dobré krytí plotem, odlehlejší část).  Naopak, dostat se přes 

únikový východ z ulice do vnitřních prostor stadionu je těžší, ale ne nemožné (pozn. 
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zamřížované zevnitř). Navíc je tu přístup z frekventované ulice, takže již tato skutečnost 

může pachatele odradit.  

V hale v době konání sportovní akce všechny možné problémy víceméně souvisí 

s fungováním nebo nefungováním pořadatelské služby. Rizikovost je docela veliká a to 

z důvodu, malého počtu pořadatelů. Zabránit pak případné výtržnosti diváků je v takovém 

počtu nereálné. 

Z ostatních hrozeb je možné si všimnout velké rizikovosti u krádeží z kanceláří. 

Problém je stejný jako u krádeží z šaten. Volný pohyb veřejnosti uvnitř stadionu. Selhání 

zaměstnanců je opět reálné, právě proto, že s touhle situací se již v minulosti na zimním 

stadionu setkali.
7
 Za další reálné hrozby lze považovat krádeže z fitness centra, obchodu a 

z bufetu. Z vyjmenovaných hrozeb je nejlépe zajištěn obchod. Tady lze předpokládat 

krádež pouze v době jeho otevření. U zbylých jmenovaných je větší riziko dáno 

minimálním zabezpečením. 

7.3 Vyhodnocení pomocí Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky 

S výsledky FMEA analýzy jsem dále pracoval v Paretově analýze. Výsledky 

analýzy jsou k vidění v tab. 5, 6, 7. Graf Lorenzovy křivky k vidění na obr. 7. Hrozby jsou 

seřazeny podle míry rizika od nejvyššího k nejnižšímu. Číslo značí, do které kategorie 

daná hrozba patří (pro přehlednost uvádím, že čísla: 1-6 – strojovna; 7-12 – vrátnice; 13-16 

šatny; 17-20 vchody; 21-26 hala; 27-33 – ostatní).  Volím kritérium 80/20. To znamená, že 

hrozby do 80% lze považovat za nepřijatelná rizika a hrozby nad 80% lze považovat za 

akceptovatelná.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Zaměstnanec, který byl domluvený s vrátným, kradl v kancelářích. 
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Tab. 5 Paretova analýza – část 1 [vlastní úprava] 

Č. Hrozba R 
Kumulativní 

četnost 
Relativní míra 

rizika 

Relativní 
kumulativní 

četnost 

17 
Vypáčení zámku 
hlavního vchodu 

75 75 6,608 6,608 

18 
Rozbití skleněné 
výplně hlavního 

vchodu 
75 150 6,608 13,216 

10 Zcizení klíčů 60 210 5,286 18,502 

19 
Překonání 

dřevěných vrat 
60 270 5,286 23,789 

26 
Selhání 

pořadatelské 
služby 

60 330 5,286 29,075 

33 
Zcizení majetku z 

kanceláří 
60 390 5,286 34,361 

25 Výtržnosti diváků 50 440 4,405 38,767 

6 
Vstup 

nepovolané 
osoby 

48 488 4,229 42,996 

13 
Zcizení hráčského 

vybavení 
48 536 4,229 47,225 

14 Překonání dveří 48 584 4,229 51,454 

15 Lidská chyba 48 632 4,229 55,683 

30 
Zcizení majetku z 
obchodu HP sport 

48 680 4,229 59,912 

32 
Zcizení, poškození 
majetku z fitness 

centra 
48 728 4,229 64,141 

8 Selhání vrátného 36 764 3,172 67,313 
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Tab. 6 Paretova analýza - část 2 [vlastní úprava] 

Č. Hrozba R 
Kumulativní 

četnost 
Relativní míra 

rizika 

Relativní 
kumulativní 

četnost 

9 
Zcizení peněz z 

pokladny 
36 800 3,172 70,485 

16 Překonání oken 36 836 3,172 73,656 

20 
Překonání dveří 

únikového 
východu 

36 872 3,172 76,828 

23 
Poškození 
sedaček 

36 908 3,172 80,000 

29 
Zcizení majetku z 

bufetu 
36 944 3,172 83,172 

3 Chyba strojníka 30 974 2,643 85,815 

28 

Poškození, zcizení 
nářadí ve 

sportovních 
halách 

24 998 2,115 87,930 

4 
Rozbití chladícího 

zařízení 
20 1018 1,762 89,692 

7 
Překonání 

vstupních dveří 
20 1038 1,762 91,454 

5 
Porucha výpadek 

EZS 
16 1054 1,410 92,863 

12 
Rozbití překonání 

oken 
16 1070 1,410 94,273 

1 
Překonání 

vstupních dveří 
12 1082 1,057 95,330 

31 Poškození rolby 12 1094 1,057 96,388 

2 Únik amoniaku 10 1104 0,881 97,269 
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Tab. 7 Paretova analýza – část 3 [vlastní úprava] 

Č. Hrozba R 
Kumulativní 

četnost 
Relativní míra 

rizika 

Relativní 
kumulativní 

četnost 

11 
Porucha, výpadek 

EZS 
8 1112 0,705 97,974 

24 
Rozbití vstupních 
skleněných dveří 

8 1120 0,705 98,678 

22 
Poškození 
mantinelů 

6 1126 0,529 99,207 

27 
Výpadek 

elektrické energie 
6 1132 0,529 99,736 

21 
Poškození ledové 

plochy 
3 1135 0,264 100,000 

 

 

Obr.  7 Graf Lorenzovy křivky [vlastní úprava] 

Komentář k Lorenzově křivce 

Podle kritéria 80/20 můžu zjistit, že hrozby pod 80% lze považovat jako 

nepřijatelná. (pozn. hrozby do čísla 23). Hrozby nad 80% považuji jako akceptovaná.  
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8 Návrh možného řešení 

V této kapitole navrhnu dle výsledků z předcházející kapitoly možné bezpečnostní 

řešení, tak aby byl stadion zabezpečen. A dále, aby došlo k minimalizaci možného zcizení 

či poškození majetku stadionu. Jak jsem se již zmínil výše, a dle výsledku analýzy rizik 

jsou největším problémem vstupní dveře do objektu a volný pohyb osob. Nejprve bych 

navrhl vyměnit okna a dveře. Můj návrh bych rozdělil do 3 částí. Technická ochrana, 

fyzická ostraha a režimová opatření. Schematický návrh je k vidění v přílohách 9, 10. Na 

závěr bych uvedl finanční zhodnocení navrhovaných změn. Beru v úvahu finanční situaci 

správy sportovišť Kopřivnice, a tudíž se pokusím navrhnout taková opatření zabezpečení, 

aby byla reálně finančně dostupná. 

8.1 Technická ochrana 

Pro lepší přehlednost navrhnu jednotlivá opatření pro níže uvedené kategorie. 

Jednotlivé kategorie vychází převážně z analýzy rizik. 

Plot a brána 

V prvním případě se zaměřuji na obvodovou ochranu. Překonat plot vedoucí 

kolem nádvoří a strojovny je poměrně jednoduché. Proto navrhuji opatřit plot i bránu 

ostnatým drátem (3-4 dráty vedoucí nad plotem). Tvárnicový plot bych navrhl zrušit úplně. 

Tento návrh použití má za účel odradit potencionálního pachatele, nebo mu ztížit 

překonání. 

Strojovna 

Myslím si, že budova strojovny je momentálně dostatečně zabezpečena, jak proti 

možnému úniku nebezpečné látky (amoniaku), tak i proti vstupu neoprávněné osoby do 

budovy. Zde bych akorát navrhl řádné a pravidelné školení strojníka. Bylo by vhodné aby, 

tuto práci vykonávala i další odborně způsobilá osoba.  

Vrátnice 

Zabezpečení vrátnice technickou ochranou bych částečně upravil vzhledem 

k dalším navrhovaným úpravám. Odebral bych dosavadní pohybové čidlo, protože v další 

části práce navrhuji, aby zde zůstával strážný i přes noc. (viz. fyzická ostraha). 
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Vchody 

Podle výsledků analýzy jsou největším problémem vstupní dveře do objektu. 

Zejména hlavní vchod. Proto navrhuji dveře hlavního vchodu opatřit bezpečnostním 

kováním s elektromechanickým zámkem s výstupním tlačítkem na vrátnici. Navrhuji typ 

SZLD92. Zámek může být ovládán také pomocí čtečky karet, klávesnice apod. (např. 

karty by měli pouze zaměstnanci). Z vnitřní strany zámek disponuje tzv. panikovou 

funkcí
8
. Navíc navrhuji dále dveře opatřit magnetickým kontaktem MAS 203 a dveře 

pokrýt bezpečnostní fólií. Prostor chodby bude v noci střežit pohybové čidlo PIR, typ JA-

80P. Dále pak bude prostor monitorován kamerou směřující na vstupní dveře. Jedná se o 

kameru se záznamem typu KPC 131ZCP  připojenou na videorekordér typu CP-UAR-

0401P1-C umístěný na vrátnici. Pro přehrávání záznamu bude sloužit počítač taktéž 

umístěný na vrátnici. Počítač se zde už nachází. Připojení čidel bude na ústřednu 

umístěnou na vrátnici, která se zde již nachází. Takovýto způsob by měl zajistit, že 

všechny osoby (mimo zaměstnance) vstupující do objektu přes den se nejprve musí ohlásit 

na vrátnici. Poté budou vpuštěny či nevpuštěny do objektu. Takže se bude vědět o všech 

vstupujících a pohybujících se osobách v objektu a v případě možné krádeže bude pachatel 

snáze identifikovatelný. Při hokejových zápasech bych navrhl u vstupních dveří použití 

vodících rámů. U zbývajících vstupních dveří do objektu navrhuji namontovat u každých 

dveří zámek s bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou vložkou. Dveře budou 

dále hlídány magnetickým kontaktem typu MAS 203 a prostor dveří čidly PIR typ JA – 

80P.  

Šatny 

Dveře šaten bych opatřil bezpečnostním kováním s bezpečnostní cylindrickou 

vložkou (jen u nejvyužívanějších šaten). Dáno tím, aby se klíče nedaly okopírovat a 

zvětšilo se zabezpečení. Okna šaten bych navrhl navíc opatřit bezpečnostní fólií. Pletivo 

navrhuji sundat. Okenní mříže vyměnit za nové.  U šaten domácích a hostů bych navíc 

dveře opatřil magnetickým kontaktem typu MAS 203. 

 

 

                                                 
8
 Otevření dveří je možné pouhým zmáčknutím kliky, zatlačením 



35 

 

Hala 

Lze říct, že prostor haly by potřebovat řádnou rekonstrukci. Z hlediska technické 

ochrany bych vstupní dveře do haly opatřil bezpečnostním kováním s bezpečnostní 

cylindrickou vložkou. 

Ostatní 

Dveře fitness centra navrhuji opatřit bezpečnostním zámkem a kováním. Dveře by 

dále jistil magnetický kontakt MAS 203. Vstupní dveře do bufetu navrhuji zcela vyměnit a 

opatřit bezpečnostním kováním, bezpečnostní cylindrickou vložkou a magnetickým 

kontaktem MAS 203. Dveře kanceláří ve 2 patře bych navrhl opatřit zámkem 

s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním typu koule klika.  Tím že 

koule by byla na vnější straně. Dveře by navíc jistil magnetický kontakt MAS 203. 

Schodiště vedoucí do 2. patra navrhuji, aby hlídalo čidlo PIR typ JA-80P.  

8.2 Fyzická ostraha 

V této části bych navrhl, aby osoba na vrátnici vlastnila profesní průkaz strážný. 

Navíc navrhuji, aby osoba na vrátnici byla přítomna i přes noc.  Aby v případě jakéhokoliv 

narušení mohla okamžitě reagovat na danou situaci. 

Při hokejových utkáních je nutno zvýšit počet členů pořadatelské služby nejen 

v hale, ale i po stadionu. Navrhuji aby, pořadatelská služba se nacházela zejména u 

hlavního vchodu (je-li otevřen i jiný vchod, pak i tam), u vstupu na schodiště do 2 patra 

(fitness centrum bývá otevřeno většinou i v době konání utkání), u vstupu do haly a vhodně 

rozmístěna i po hale. Tady lze zvážit, zda oslovit komerční bezpečnostní agenturu o 

vykonávání pořadatelské služby, nebo zda funkci bude vykonávat někdo jiný. Osoby by 

opět měly vlastnit profesní průkaz k funkci strážný. Osobně doporučuji a navrhuji, aby 

práci konala bezpečnostní agentura. Policii ČR jako výpomoc pořadatelské službě na 

stadionu nedoporučuji. Dle mého názoru, policie má mít na starosti jiné věci a ne 

vykonávat pořadatelskou službu. Může být k dispozici v blízkosti stadionu a v případě 

problému zakročit.   
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8.3 Režimová opatření 

U této části bych se chtěl zmínit a navrhnou opatření týkající se klíčového režimu 

a režimu vstupu.  

Klíčový režim 

V klíčovém režimu je podle mě nutné stanovit jasná pravidla, kteří zaměstnanci 

mohou do které části objektu vstoupit. Tím i pak jaké klíče se mohou konkrétním osobám 

vydávat. Evidenční knihu bych zanechal v současné podobě. Je však potřeba vše řádně 

zapisovat (klíč, jméno, příjmení, adresa) a to např. po předložení občanského průkazu či 

jiného průkazu totožnosti (pas, řidičský průkaz apod.).  Navrhuji zásadně nevydávat klíče 

sportovcům, rodinným příslušníkům sportovců apod. Pouze trenérům a pověřeným 

osobám.  

Režim vstupu  

Jak jsem se již zmínil výše, navrhuji, aby každá příchozí osoba do objektu se 

musela před příchodem ohlásit na vrátnici (za jakým účelem vstupuje na stadion) a poté 

vpuštěna do objektu. Sportovci se prokážou již zavedenou sportovní permanentkou. 

V případě sportovního utkání by vstupní dveře byly otevřeny, ale vstupující osoby by se 

prokazovaly pořadatelské službě vstupenkou na utkání nebo sportovní permanentkou.  
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8.4 Finanční vyčíslení provedených změn 

Jako reálně možné finanční kritérium, vzhledem k součastné situaci zabezpečení, 

stanovuji částku maximálně do 100 000 Kč. Tab. 8 znázorňuje hrubý odhad potřebných 

finančních prostředků k zajištění navrhovaných technických opatření.  

Tab. 8 Finanční zhodnocení [vlastní úprava] 

Zařízení Ks 
cena 
[Kč] 

Nástavec pro ostnatý drát 15 3870 

Ostnatý drát * 1 376 

Elektromechanický zámek 2 14600 

Bezpečnostní kování 25 22500 

Bezpečnostní cylindrická vložka 25 20000 

Pohybové čidlo 5 6650 

Kamera 1 1500 

Videorekordér 1 3600 

Magnetický kontakt 15 2400 

Bezpečnostní fólie **  7 4200 

Kabely   1000 

Celkem 80696 

*  1ks = 1 balení obsahující 100m drátu 

** 1ks = 1m2 fólie 

Cena navrhovaných změn vyjde zhruba na 80 700 Kč. Z tabulky vychází, že 

největší investice je výměna dveřních kování a zámků. Myslím si, že tato opatření jsou 

finančně řešitelná.  
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9 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a popsat aktuální rizika spojená 

s ochranou zimního stadionu a navrhnout způsob zabezpečení pro minimalizaci nebezpečí. 

Začátek práce se věnuje právní legislativě vztahující se jednak k ochraně objektů a 

následně doplnění k zimnímu stadionu. Poté zjednodušeně popisuji teoreticky fyzickou 

ochranu. Postupně se práce začíná věnovat zimnímu stadionu v Kopřivnici. Jeho stručným 

popisem a momentálním zabezpečením. Na základně svých poznatků o tomto stadionu 

jsem vypracoval analýzu rizik. Použil jsem analýzy: Ishikawův diagram, analýzu FMEA a 

Paretovu analýzu s Lorenzovou křivkou. Pomocí těchto analýz jsem se pokusil navrhnout 

patřičná opatření, aby se minimalizovalo možné riziko. Zabezpečení určitě není 

stoprocentní a dokonalé, ale snažil jsem navrhnout reálně možné řešení i z hlediska 

finanční situace správy sportovišť Kopřivnice. Navrhnutá opatření vyjdou zhruba na 

80 700 Kč.  

Na závěr lze říci, že momentální forma zabezpečení stávajícího zimního stadionu 

v Kopřivnici je velice nevyhovující. Proto je také známo v posledních letech plno případů 

menších krádeží či poškození majetku, kdy finanční újma nebyla velká, ale poměrně častá. 

Smutné na tom je, že hodně těchto činů spáchali sami zaměstnanci či sportovci. Je proto 

s podivem, že ke spáchání trestného činu většího rozsahu zatím nedošlo, jenže v součastné 

podobě, jde jen o čekání, kdy tato situace nastane.  

Nejprve by měla proběhnout řádná rekonstrukce vnitřních i vnějších struktur 

stadionu a následně řešit zabezpečení. Vlastně už teď je nutné stadion zrekonstruovat a to 

z toho důvodu, že místní hokejový tým postoupil do 2 ligy. A aby se zde mohla hrát tato 

soutěž je potřeba splnit patřičná opatření, která jsou předepsaná českým hokejovým 

svazem.  
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