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Anotace 

MIKESKA, Jakub. Postup soukromé bezpečnostní služby k zajištění bezpečnosti kulturní 

akce: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. 49s. 

Ve své bakalářské práci se zabývám postupem soukromé bezpečnostní služby 

zajišťující bezpečný průběh plánované kulturní akce. V první kapitole se věnuji historii  

a současnosti soukromých bezpečnostních služeb, základním právním předpisům činnosti 

soukromých bezpečnostních služeb, vztahu mezi Policii České republiky a obecní policii. 

Ve druhé kapitole popisuji základní informace o plánované kulturní akci a stávající stav 

fyzické ochrany Bonver arény. V další kapitole identifikuji, analyzuji a hodnotím rizika 

pomocí technik posuzování rizik, které mohou nastat na plánované kulturní akci. 

Závěrečná kapitola obsahuje pokyny pro účastníky akce, ošetření následujících rizik  

a spolupráci mezi ostatními bezpečnostními složkami. 

Klíčová slova: soukromá bezpečnostní služba, kulturní akce, Bonver aréna, riziko 

Summary 

MIKESKA, Jakub. Process of private security service to ensure the safety of the cultural 

event. Bachelor thesis. Ostrava. VŠB-TUO, 2014. 49p. 

In my bachelor thesis deals with the process of private security services to ensure the 

safe running of the planned cultural events. The first chapter is devoted to the history and 

present of private security services, the basic legislation of private security services, the 

relationship between the Czech Police and municipal police. In the second chapter 

describes the basic information about the planned cultural events and current status of 

physical protection Bonver arena. In the next chapter identifies, analyzes and evaluates 

risks through risk assessment techniques that may occur on the planned cultural event. The 

final chapter contains instructions for the participants, treatment of these risks and 

cooperation between other security forces. 

Keywords: private security service, cultural events, Bonver arena, risk 
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Seznam zkratek 

1.NP     první nadzemní podlaží 

ČNR     Česká národní rada 

ČR     Česká republika 

EU     Evropská unie 

FMEA    Failure mode and effects analysis (Analýza způsobů a důsledků poruchy) 

FOH     Prostor pro zvukaře (Front of House) 

ha      hektar 

HZS     Hasičský záchranný sbor 

IBC MZSK   Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 

IZS     Integrovaný záchranný systém 

LED     Light Emitting Diode (svítivá dioda) 

SBS     Soukromá bezpečnostní služba 

SWOT    Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  

ZZS     Zdravotnická záchranná služba 
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Úvod 

V dnešní době je čím dál větší poptávka po zabezpečení různých kulturních, 

společenských nebo sportovních akcí fyzickou ostrahou. Toto zabezpečení je nákladné, ale 

za to velmi aktivní a efektivní. Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě vlastní 

zkušenosti se střežením různých kulturních akcí či festivalů. 

Před rokem 1989 za bezpečnost kulturní akce zodpovídala pořadatelská služba, která 

akci připravovala a organizovala. V případě jakéhokoliv problému byla přivolána Veřejná 

bezpečnost. Po roce 1989, kdy došlo k převratu režimu v České republice, začaly 

soukromé bezpečnostní agentury vznikat spolu se soukromým podnikáním, tzn. se 

vznikem živnostenského zákona. V současné době soukromé bezpečnostní služby zajišťují 

bezpečnost osob a majetku jak v uzavřeném, tak i v otevřeném objektu. Tyto služby jsou 

postaveny na komerční bázi a jejich primárním cílem je zisk. Jedná se o činnost, která je 

uskutečněná na základě smlouvy mezi soukromou bezpečnostní agenturou a pořadatelem. 

Doposud však není upravena žádným samostatným právním předpisem. Postavení 

soukromé bezpečnostní služby, ve srovnání např. s Policií České republiky, Armádou 

České republiky, Hasičským záchranným sborem České republiky, aj. plní roli pouze 

doplňující. 

Při pořádání kulturních akcí dochází ke shromažďování většího počtu osob ve 

vymezeném prostoru, kde může dojít k různým rizikům, např. ublížení na zdraví, škodě na 

majetku nebo výtržnictví. Rizik, která mohou nastat v průběhu koncertu, je opravdu 

spousta. Proto je nezbytné dle daných technik posoudit tato bezpečnostní rizika a určit 

nejzávažnější pro konkrétní akci. Na základě výsledků lze daný koncert preventivně 

zabezpečit a minimalizovat možná rizika. Jedna z činností soukromých bezpečnostních 

služeb je právě zajistit bezpečnost osob a majetku a snížit možná rizika, která mohou 

ohrozit průběh koncertu. 

V mé bakalářské práci budu popisovat návrhy bezpečnostního opatření a postupy 

soukromé bezpečnostní služby k zajištění bezpečnosti osob a majetku na plánovaném 

koncertě.  
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Rešerše literatury 

Bakalářská práce se zaměřuje na postup soukromé bezpečnostní služby k zajištění 

bezpečnosti kulturní akce. O této problematice je napsána řada publikací, z nichž jsem 

vybral následující: 

BÁRTA, Matěj a kolektiv. Soukromé bezpečnostní služby: Obecné pojetí. 1. Vydání. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2011. ISBN 978-80-7251-366-6. 

V této monografii je popis základních pojmů a činností z oblastí soukromých 

bezpečnostních služeb. Dále se autoři zabývají privátní bezpečností zemí EU. 

BRABEC, František. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 

2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-6. 

Obsahem této publikace je popis problematiky bezpečnosti, prevence kriminality, 

bezpečnostní expertíza, ochrana osob a majetku, detektivní ochrana, její právní aspekty. 

Dále vyhledávání a odhalování hospodářské kriminality v podniku a informační 

bezpečnost, jejíž součástí je bezpečnostní politika organizace. Poté konkurenční 

zpravodajství. Díky této knize se dozvíme o městské (obecní) policii, jejích úkolech, 

zřízení, postavení a fungování ve státě. 

MACEK, Pavel. Bezpečnostní služby. Vyd. 1. Praha: Police History, 2001, 196 p. 

ISBN 80-864-7703-7. 

V této publikaci se autoři zabývají službami pořádkové policie z pohledu organizační 

a taktické činnosti a aktuálními problémy součinnosti s jinými bezpečnostními složkami. 

Dále v ní popisují službu dopravní policie, její úlohy a dohled na silniční provoz. Poté 

obecní policií, právními aspekty a úkoly při zajišťování veřejného pořádku. Nakonec se 

autoři věnují obecné charakteristice a právními aspekty činnosti soukromých 

bezpečnostních služeb. 
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MACEK, Pavel a František NOVÁK. Privátní bezpečnostní služby. Vyd. 1. Praha: 

Police History, 2005, 316 s. ISBN 80-864-7723-1. 

Tato monografie je základní studijní literaturou pro studenty Policejní akademie ČR. 

Obsahem této monografie je systém organizace a řízení SBS, rozbor právních a etických 

aspektů, formy a metody činnosti pracovníků SBS, postavení činnosti SBS k státním 

a nestátním subjektům a postavení SBS v zemích EU. 

PALEČEK, Miloš. Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik [online]. Praha, 

2000[cit. 2015-03-11]. 

Obsahem této publikace je vysvětlení pojmu riziko, definice a míra rizika. Dále v ní 

autoři popisují analýzu rizika, techniky jednotlivých identifikačních zdrojů a hodnocení 

rizika.  
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1 Soukromé bezpečnostní služby 

Soukromé bezpečnostní služby (dále SBS) fungují plně na komerčním základě, 

hlavním cílem je tedy zisk. SBS poskytují svým zákazníkům služby tam, kde státní 

ochrana chybí. Postavení pracovníků SBS je rovnocenné občanům České republiky, tedy 

bez zvláštních oprávnění od ostatních občanů. [4]  

1.1 Historie vzniku a současný stav bezpečnostních 

služeb 

Podnikání formou poskytování soukromých bezpečnostních služeb se v České 

republice stalo od roku 1990 významným odvětvím komerčních aktivit. Soukromé 

bezpečnostní služby mají většinou dostatek zájemců o nákup služeb na úseku ostrahy  

a ochrany majetku a osob a také dalších, na kvalifikaci zaměstnanců a kvalitu používané 

techniky, ještě náročnějších komerčně bezpečnostních činností. Do roku 1991 činnost SBS 

upravovala vyhláška FMV č. 135/1983 Sb., o ostraze majetku v socialistickém vlastnictví, 

která byla zrušena, avšak nebyla nahrazena žádnou jinou právní normou, která by 

legislativně tuto problematiku řešila. [7] 

Provozování podniků zajišťujících ostrahu majetku a osob, stejně jako služeb 

soukromých detektivů je soukromé podnikání, které má povahu koncesované živnosti. 

Jejich provozovatelé musí vyhovovat podmínkám zákona č. 451/1991 Sb., o stanovení 

některých předpokladů pro výkon funkce ve státních orgánech a organizacích České  

a Slovenské Federativní republiky. [7] 

1.2 Právní aspekty činnosti SBS 

SBS není upravena samostatným právním předpisem. A proto se v dnešní době 

ministerstvo vnitra zabývá návrhem zákona o SBS. [1] Níže uvádím přehled alespoň 

některých právních předpisů důležitých pro činnost SBS, z nichž musíme oprávnění  

a povinnosti SBS dovozovat. 
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Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  

Významnou součást ústavního pořádku České republiky tvoří Listina základních 

práv a svobod (LZPS) ve Sbírce zákonů publikovaná pod č. 2/1993 Sb. Podle LZPS jsou 

zaručena základní práva a svobody, která jsou nezadatelná, nezcizitelná a nezrušitelná. 

Tato práva musí být za určitých okolností chráněna, přičemž nositelem práva na ochranu je 

každý nositel těchto práv a svobod, tedy fyzická a odvozeně i právnická osoba. [12]  

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů  

Podnikání v oblasti ochrany osob a majetku je živností koncesovanou. Dne 1.8.2010 

nabyl účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., který změnil některé části výše citovaného 

živnostenského zákona o doplnění kvalifikačních požadavků kladených na pracovníky u 

živnosti Ostraha majetku a osob a u živnosti Služby soukromých detektivů.  

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

Mezi základní ustanovení, která mají přímý dopad na činnost jednotlivých 

pracovníků SBS, jsem vybral tyto paragrafy:  

 § 29 Nutná obrana  

 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

 chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li  

 obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. [14] 

 V případě jednání v nutné obraně musí být splněny tyto podmínky: 

- přímo hrozí nebo trvá útok, 

- útok směřuje proti zájmu chráněnému trestním zákoníkem, 

- nejde o nutnou obranu, jestliže byla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. [14] 

 § 28 Krajní nouze  

 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

 trestním zákonem, není trestným činem. 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. [14] 
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 V případě jednání v krajní nouzi musí být splněny tyto podmínky: 

- odvrácení nebezpečí, které hrozí zájmu chráněným trestním zákonem, 

- nebezpečí, hrozí přímo, bezprostředně, 

- nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak, 

- způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil, 

- ten, komu nebezpečí hrozilo, neměl povinnost je snášet. [14] 

Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Trestní řád je charakterizován jako soubor postupů, které se použijí vůči tomu, kdo 

poruší trestní zákoník (např. pojednání o obviněném, svědku atd.) a jak orgány činné 

v trestním řízení v těchto případech postupují (např. soudy). [1] 

 § 76 Zadržení osoby podezřelé 

 (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. [15]  

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

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, tyto vztahy nazýváme vztahy pracovněprávními. [16] 

 § 248 Předcházení škodám 

 (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. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická 

 osoba stejného pohlaví. [16] 

 § 316 zákoníku práce  

 (2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze 

 činnosti  zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve 
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 společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému 

 nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole 

 elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. 

 (3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze 

 činnosti  zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle 

 odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly 

 a o způsobech jejího provádění. [16] 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Užívání palných zbraní u SBS není zákonem zakázáno, je na uvážení podnikatele zda 

chce, aby jeho zaměstnanci byli ozbrojení nebo nikoliv.[1] 

 § 31 Zbrojní licence a jejich skupiny 

 Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu 

 opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu 

 oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. Zbrojní licence se 

 rozlišují podle důvodů užívání zbraní nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin.  

 A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva, 

 B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva, 

 C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva, 

 D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva, 

 E - ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva, 

 F - výuka nebo výcvik ve střelbě, 

 G - zajišťování ostrahy majetku a osob, 

 H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti, 

 I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti, 

 J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu a 

 K - provozování pyrotechnického průzkumu.[18] 

 Pro činnost SBS je skupina G – zajišťování ostrahy majetku a osob.[18] 
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanovuje pravidla, zásady, práva a povinnosti při nakládání s osobními 

údaji. Neoprávněný zásah do osobních údajů řeší speciální institut Úřad pro ochranu 

osobních údajů.[1] Zmíněný zákon v souladu s právem Evropských společenství, 

mezinárodními smlouvami, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů  

a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.[19] 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

 a)  osobní údaj je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

  údajů. Identifikace zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků,   

  specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní 

  nebo sociální identitu, 

 b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

  původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a  

  filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním  

  životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také   

  biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu  

  údajů, 

 c) anonymním údajem je takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po    

  provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu  

  údajů. [19] 

1.3 Úkoly SBS 

Současná platná právní úprava obsahuje tři základní typy činností, v jejichž rámci 

mohou být realizovány služby bezpečnostních agentur a jejich zaměstnanců. [7] 

Jedná se o:  

- poskytování technických služeb k ochraně majetku, 

- služby soukromých detektivů, 

- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob. [7] 
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V praxi tyto 3 základní typy podnikatelských aktivit jsou realizována úkoly, k jejichž 

plnění se jednotlivé SBS smluvně zavazují svým zákazníkům. Jsou to: [7] 

- ochrana majetku (objektů, věcí, zboží) pro právnické i fyzické osoby, 

- ochrana života a zdraví, lidské důstojnosti, bezpečnosti osob, neporušitelnosti  

a nedotknutelnosti jejich oprávněných zájmů a práv (osobní ochrana), 

- zajišťování bezpečné dopravy hotovosti, cenností a zboží, 

- zabezpečení veřejného pořádku v objektech, na něž zní smlouva a které jsou 

majetkem firem nebo konkrétních osob. 

- ochrana obchodních a dalších oprávněných zájmů, včetně ochrany před únikem 

důvěrných informací a okolnostech podnikání (např. služby soukromých detektivů), 

- zjišťování informací o důvěryhodnosti partnerů v podnikatelských aktivitách, 

- realizace režimových, technických, nebo režimově technických opatření proti 

vloupání, havárií inženýrských sítí, požárů apod. (instalace a provoz elektronických 

zabezpečovacích systémů, fyzických zábran jako mříží atd.). [7] 

1.4 Oprávnění pracovníků SBS 

Oprávnění jednotlivých pracovníků SBS v objektech zákazníka záleží na obsahu 

uzavřené smlouvy. Jejich podpisem majitel objektu deleguje své právo k ochraně majetku 

na smluvní subjekt. Také souhlasí s formami a způsoby tohoto zabezpečení. Jedná se 

většinou o tyto oprávnění: [8] 

1) Kontrolovat osoby, které vcházejí nebo vycházejí z objektu, za jehož ostrahu smluvně 

 odpovídá určitá SBS. Zahrnujeme zde kontrolu zavazadla a požadavek na předložení v 

 instrukci uvedených dokladů (např. propustky, povolení ke vstupu, povolení k vynesení 

 předmětů apod.). [8] 

2)  Kontrolovat vozidla vjíždějící do objektu nebo z objektu vyjíždějících i jejich náklad, 

vyžadovat od jejich osádek potřebné doklady k vozidlu a nákladu. Pracovník SBS je 

oprávněn zamezit vozidlu ve vjezdu nebo výjezdu, pokud je prováděna prohlídka 

nákladových prostor vozidel a zavazadlových prostor pro cestující. Pracovník SBS 

nikdy sám nemanipuluje se zařízením vozidla, nedotýká se jeho součástí a agregátů, vše 

si nechává ukázat členy osádky. [8] 
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3) Požadovat uvnitř chráněného objektu vysvětlení od osob v případě podezření z 

 nedovolené nebo trestné činnosti. [8] 

4) Vyzvat v chráněném objektu každého, kdo je podezřelý z neoprávněného vniknutí 

 do objektu, aby prokázal svoji totožnost a oprávnění se v objektu zdržovat. [8]  

5) Omezit osobní svobodu podle § 76 odst. 2 trestního řádu každého, kdo v chráněném 

 objektu je přistižen při trestném činu nebo bezprostředně po něm, pokud to je nutné: 

 a) k zjištění totožnosti,  

 b) k zamezení útěku,  

 c) k zajištění důkazů. [8] 

6) Provádět osobní prohlídky zaměstnanců zákazníka jsou pracovníci SBS oprávněni 

 jen tehdy, kdy jsou k tomu výslovně zmocněni. Jsou oprávněni jen v případech, kdy se 

 jedná o výslovný, ve smlouvě uvedený požadavek zákazníka. [8] 

7) Provést prohlídku zavazadla je oprávnění, které musí vzejít z interních předpisů 

 chráněného objektu a osoby vcházející a vycházející z objektu musí být s tímto 

 uspořádáním předem srozuměny. [8] Pracovník SBS provádí prohlídku zavazadel 

 technickými prostředky nebo zrakem. S předměty v zavazadle nikdy sám nemanipuluje, 

 o manipulaci požádá kontrolovanou osobu. [8] 

8)  K prosazení na sebe delegovaných oprávnění nebo při vlastní sebeobraně, v případě 

 nutné obrany a krajní nouze může zaměstnanec SBS použít: [8] 

- hmatů a chvatů,  

- sebeobrany, obušku,  

- slzotvorného plynu,  

- cvičeného psa s náležitým osvědčením o stupni dosaženého výcviku. [8] 

 Zákroky pracovníků na úseku SBS, zvláště pokud se jedná o použití obranných 

 prostředků  nebo střelných zbraní, musí být v každém případě, stejně jako u každého 

 občana České  republiky, zcela přiměřené útoku na chráněný zájem. [8] Míra zákroku 

 v případě nutné obrany nebo krajní nouze nesmí překročit rozsah ustanovení § 28 nebo 

 § 29 trestního zákona. [8] 
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1.5 Formy a metody práce pracovníků SBS 

Předmětem soukromých bezpečnostních služeb je působit jen preventivně, nemají 

pravomoc k donucení a mohou za zákonem stanovených podmínek využít pouze obranná 

opatření. [8] Proto jsou do značné míry chápány jako specifický druh kontrolní činnosti. 

[8] V omezené míře mohou přijímat opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 

ovšem za spolupráce s policií. [8] 

Formou práce pracovníků SBS je stanovení obecných cílů, které mají být dosaženy 

v procesu realizace konkrétní zakázky na bezpečnostní služby. [8] Tyto cíle musí mít 

podobu obecně platného modelu rozhodování pracovníků soukromé bezpečnostní 

agentury. Teprve volbou vhodné bezpečnostní činnosti se stanoví, jakého cíle má být 

dosaženo. [8] Formy SBS jsou realizovány prostřednictvím metod SBS za využití 

prostředků SBS. [8] 

Mezi hlavní formy realizace SBS patří: 

1) Forma komerčně bezpečnostního dohledu, která sleduje dodržování veřejného 

 pořádku a bezpečnosti jak uvnitř, tak i vně chráněných objektů. [1] Hlavním cílem této 

 činnosti je objektivní a včasné zjištění rizik, která by mohla znamenat ohrožení 

 veřejného pořádku, bezpečnosti majetku a osob. [1]  

2) Forma soukromě bezpečnostního průzkumu, která nemá za cíl zajištění trvalé  

a  soustavné ochrany a ostrahy, nýbrž usiluje o zjištění aktuálního stavu veřejného 

pořádku  a bezpečnosti v rámci nasmlouvaného objektu.[1] Mezi nejčastější podoby 

realizace formy soukromě bezpečnostního průzkumu řadíme:  

 a) průzkum fyzickými silami soukromé bezpečnostní agentury, 

 b) průzkum prováděný elektronickými zařízeními tvořícími kontrolní systém, 

 c) průzkum prováděný kombinací speciálně kvalifikovaných pracovníků SBS a   

 kontrolního elektronického systému. [1] 

3) Forma soukromě bezpečnostního transportu a soukromě bezpečnostního 

 doprovodu, která zajišťuje bezpečnost při převozech nebo přesunech hotovostí a cenin. 

 [1] Jedná se o specifickou formu kontrolní činnosti, kdy cílem je včas zjistit signály o 

 nesouladu skutečného stavu s požadovanou mírou bezpečnosti přepravovaného nebo 

 doprovázeného majetku a osob. [1] 
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4) Forma soukromě bezpečnostního výjezdu, která se užívá vždy v návaznosti na 

 zabezpečení ochrany majetku, ve většině případů na instalaci a využití prostředků 

 elektronického zabezpečovacího systému. [1] Jedná se o formu realizovanou 

 prostřednictvím zásahových, vysoce kvalifikovaných výjezdových skupin (vždy alespoň 

 dvou). [1] Pro tuto činnost jsou pracovníci SBS speciálně připravováni. [1] Podnětem 

 k vlastní aktivitě na chráněném objektu nebo místě zpravidla bývá signál elektronického 

 zabezpečovacího systému o narušení chráněného prostoru přijatý na pultě 

 centralizované ochrany. [1] Cílem činnosti výjezdové skupiny je: 

 a) zjistit příčinu signálu a zajistit místo narušení objektu nebo prostoru do příchodu  

  majitele a příslušníků Policie České republiky. Dále pracovníci výjezdu činí opatření 

  k  zabránění dalšího napadení majetku a k zajištění místa činu s ohledem na    

  kriminalistické stopy. [1] 

 b) v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 trestního řádu zadržet pachatele trestné činnosti 

  např. (vloupáním do objektu). [1] 

 c) zjistit totožnost svědků případu. [1] 

Metody práce pracovníků soukromé bezpečnostní služby 

Pod pojmem metoda se zpravidla rozumí uvážený způsob a promyšlený souhrn 

postupů vedoucích k dosažení předem stanoveného cíle. [8] Pracovníci soukromé 

bezpečnostní agentury se při výkonu komerční bezpečnostní činnosti opírají o realizaci: 

- obecně platných metod poznání, 

- modifikovaných metod převzatých z policejní praxe – především z činnosti 

pořádkové policie, 

- modifikovaných metod převzatých z činnosti kriminální policie, 

- systémem postupně se vytvářejících a zdokonalovaných metod soukromé 

bezpečnostní činnosti, které nejlépe odpovídají právnímu prostředí a cílům 

realizace SBS. [8] 

Každá z metod soukromé bezpečnostní činnosti má své specifické postavení 

v procesu plnění smluvních závazků soukromé bezpečnostní agentury vůči svým 

zákazníkům. [1] 

Mezi základní metody soukromé bezpečnostní činnosti patří: 
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a) metoda fyzického pozorování  

 Tato metoda je především používána k ostraze objektů. Pracovník soukromé 

 bezpečnostní agentury (strážný) při této metodě pozoruje objekt ze stálého stanoviště, 

 aby včas zjistil negativní odlišnost od žádoucího stavu objektu a zabránil jeho narušení 

 nebo napadení. [1]  

b)  metoda elektronického sledování prostoru 

 Na kritických místech střeženého objektu jsou instalovány kamery uzavřeného 

 televizního okruhu.[1] Pracovník SBS na objektové centrále sleduje monitor a při 

 narušení chráněného prostoru postupuje v souladu s dalšími metodami soukromé 

 bezpečnostní činnosti. [8] 

c) metoda fyzické ochrany  

 Jedná se o přímé zabraňování napadání objektů a osob. Ochranná opatření vykonávají 

 pracovníci soukromých bezpečnostních agentur. [1] Tato metoda se často využívá při 

 sportovních akcích nebo masově navštívených koncertech hudebních skupin apod. 

e) metoda technické ochrany 

 Je velmi rozšířená a stále se zdokonaluje. Na základě této metody jsou instalovány 

 nejrůznější typy technických zábran, které pasivně ztěžují proniknutí do objektu 

 nepovolaným osobám a zabraňují jeho napadení. [8] Metoda může být účinná pouze 

 v kombinaci s dalšími metodami soukromé bezpečnostní činnosti, především 

 s metodami fyzického a elektronického pozorování.  

f) metoda elektronické ochrany 

 Její efektivnost pro zákazníky i provozovatele SBS spočívá v nízkém počtu pracovníků 

 SBS potřebných k její aplikaci. [1] Elektronické zabezpečovací systémy jsou 

 instalovány na základě podrobné bezpečnostní analýzy chráněného objektu s cílem včas 

 indikovat signál o narušení objektu vloupáním, o růstu teploty nebo požáry, únik plynu, 

 únik vody, koncentrace nebezpečných zplodin v ovzduší apod. [1] 

g) metoda režimových opatření 

Na užití této metody je vhodné pamatovat již ve znění smlouvy o zakázce.[1] Režimová 

opatření často vyžadují různá omezení. Tyto omezení bez spolupráce s jejich 

zaměstnavatelem by byla pro pracovníky ostrahy neuskutečnitelná. [8] Konkrétně mezi 

režimová opatření patří např. dopravní režim uvnitř objektu, režim pohybu osob po 

objektu, klíčový režim, odlišení visaček, odlišení pracovních oděvů, zákaz vnášení 
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alkoholu a dalších možných věcí a možných režimových opatření podle potřeb 

zákazníka a charakteru chráněných zájmů. [1] 

h) metoda propustkového zajištění 

Používá se většinou na vrátnicích a propustkových místech střežených objektů  

a  prostor. [1] Hlavním cílem je zajistit režim vstupů a vjezdů do objektů. [8] Tuto 

metodu můžeme aplikovat v objektech firem, státních úřadů, veřejných institucí nebo na 

zajištění sportovních a kulturních akci např. (při kontrole vstupenek). [1] 

ch) metoda výstražných nápisů a značek 

 Je metoda, která je zaměřena na realizaci soukromě-bezpečnostní prevence. [1] Jedná se 

 především o výstražné cedule a nápisy, které nám sdělují různé zákazy a omezení např.  

 (zákaz užívání otevřeného ohně, zákaz vstupu). [1] Dále se jedná o výstražné 

 samolepky a nápisy např. (,,Objekt je střežen psy‘‘apod.). [8] 

i) metoda přesvědčování 

 Tato metoda zcela odpovídá právnímu postavení pracovníků SBS při výkonu soukromé 

 bezpečnostní činnosti. [1] Pracovník SBS vhodným přístupem přesvědčuje občany, aby 

 upustili od protiprávního jednání proti SBS chráněnému zájmu předmětu ochrany. [1]    

j) metoda obranných zákroků 

 Při aplikaci této metody je nutné úzkostlivě dbát na respektování platné právní úpravy.  

 [1] Nemůže jít o formu donucení k respektování společenských zájmů. Soukromá 

 bezpečnostní agentura a jejich pracovníci nemají pravomoci, které jsou atributem 

 veřejné či státní moci. [1] 

k) metoda užití cvičeného psa  

 Základem je práce psa s psovodem při kontrolní činnosti v objektu. [8] Když je pes 

 vysoce kvalitně vycvičený, můžeme ho použít ke střežení „na volno‘‘ tzn. zcela 

 dokonalé oplocení objektu, použití výstražných cedulí a při výskytu nepovolaných osob 

 v objektu „pouze vyštěká‘‘.[1] Vlastní zákrok vůči osobě narušitele chráněnému zájmu 

 provede psovod nebo pracovník SBS. [1] 
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1.6 Kvalifikační požadavky kladené na pracovníky SBS 

Základní požadavky kladené na pracovníka soukromé bezpečnostní agentury a jeho 

povinnosti k zaměstnavateli při žádosti o zaměstnání jsou: 

- osoba, je občanem ČR s trvalým pobytem v ČR, cizinec s trvalým pobytem v ČR, 

občan státu EU, 

- osoba je starší 18 let, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- morální a trestní bezúhonnost, přičemž trestní bezúhonnost se prokazuje při 

nástupu do zaměstnání předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí 

být starší než tři měsíce a podpisem Prohlášení o bezúhonnosti, 

- zdravotní, fyzická a psychická způsobilost, přičemž zdravotní způsobilost se 

prokazuje lékařským posudkem, který musí jednoznačně potvrdit, že uchazeč je 

schopen vykonávat práci, na kterou ho zaměstnavatel přijímá podle zákona  

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

- odborná způsobilost. [5] 

1.7 Vztah mezi Policií České republiky, obecní policií a 

SBS 

O úspěšnosti a účinnosti preventivně bezpečnostních opatření zákazníka soukromou 

bezpečnostní službou často rozhodují vztahy, které se v daném regionu realizují mezi 

pracovníky SBS a místně příslušnými útvary Policie České republiky a obecní policie. [1] 

Vztah mezi soukromou bezpečnostní agenturou a Policií České republiky je 

založena na čtyřech zásadách: 

1. Pracovník soukromé bezpečnostní služby je povinen na požádání poskytnout nezbytnou 

 součinnost Policii České republiky a obecní policie. [4] 

2. Pracovník soukromé bezpečnostní služby je povinen před provedením zákroku zhodnotit 

 a zvážit situaci, zda zákrok může řádně dokončit, v případě, že nikoliv, požádá  

     o nezbytnou součinnost obecní policii, případně Policii České republiky.[4] 
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3. Soukromá bezpečnostní služba je povinna sdělit nedostatky v objektu obecní policii 

nebo Policii České  republiky a co nejdříve po jejich upozornění na zjištěné nedostatky 

v ostraze objektu či  prostoru, oznámit jaká opatření učinila k jejich odstranění.[4] 

4. Soukromá bezpečnostní služba je nápomocná místně příslušnému oddělení Policie 

 České republiky nebo obecní policii při předcházení a odhalování trestné činnosti.[4] 

Vztah mezi soukromou bezpečnostní službou a obecní (městskou) policií 

Spolupráce mezi soukromou bezpečnostní službou a obecní policií není upravena 

žádnou speciální normou ani předpisem, ale existuje na základě konvenční právní 

úpravy.[4]  

Ustanovení zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn 

a doplnění dává každému občanu tedy i pracovníkovi soukromé bezpečnostní služby právo 

obracet se na pracovníky obecní policie se žádostí o pomoc, kterou jsou mu povinni v 

rozsahu svých úkolů poskytnout. [4]  
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2 Ostravský koncert skupiny No Name 

v Bonver aréně 
Sportovní hala Bonver aréna se nachází v západní části Ostravy, severozápadně od 

vlakového nádraží Ostrava - Stodolní. Naproti haly stojí Integrované bezpečnostní centrum 

Moravskoslezského kraje (IBC MZSK), (viz obrázek č. 1). Bonver Aréna byla jedním 

z prvních zařízení pro sálové sporty. V Ostravě se dnes využívá nejen ke kulturním, ale 

také ke společenským a sportovním účelům.[11] 

 

Obrázek č. 1: Mapka místa konání 

Koncertní vystoupení skupiny No Name se bude konat ve třetím největším městě 

České republiky v Ostravě. Ostrava je počtem obyvatel druhé největší město na Moravě  

a vůbec největší v českém Slezsku. Město, jehož rozloha je 21 423 ha se nachází na 

rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České republiky, nedaleko hranice  

s Polskem. Ostrava leží na soutoku řek Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice, je rovněž 

významným univerzitním a průmyslovým městem.  

Koncert se bude konat ve sportovní hale Bonver aréna, která je známější pod svými 

starými názvy hala Tatran nebo Čas aréna (viz obrázek č. 2).  
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Obrázek č. 2: Bonver aréna 

V roce 1953 došlo k jejímu prvnímu otevření a od té doby byla několikrát 

rekonstruována. Jedná se o ohraničený uzavřený objekt s velkou kapacitou návštěvnosti, 

z tohoto důvodu je důležité při zabezpečení jednotlivých koncertů dbát především na 

bezpečnost všech účastníků. 

2.1 Základní informace o koncertu 

V této kapitole uvedu základní údaje vztahující se k plánované akci: kapacita arény, 

dopravní spojení, parkování, zahájení a ukončení koncertu. 

Kapacita arény  

Maximální kapacita haly pro sportovní účely je 1700 lidí, ale pro pořádání různých 

společenských a kulturních akcí, např. koncertů je kapacita navýšena na 5000 lidí. [7] 

Pracovníci SBS předpokládají návštěvnost na plánovaný koncert skupiny No name okolo 

2000 návštěvníků. 

Dopravní spojení na koncert  

Návštěvníci se mohou dopravit k hale několika způsoby: pěšky, vlakem, městskou 

hromadnou dopravou (tramvají, autobusem či trolejbusem) nebo motorovým vozidlem po 

ulici Cingrova. Při přepravě vlakem je nejbližší stanice Ostrava - Stodolní, která se nachází 

150 metrů od haly. Při jízdě městskou hromadnou dopravou lze využít tramvaje č. 1, 2, 4, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 18; autobusy č. 38, 71; nebo trolejbusy č. 103, 104 a vystoupit na 

zastávce - ,,Náměstí republiky‘‘. 
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Parkování 

Součástí objektu je parkoviště pro účinkující, které se nachází přímo v areálu Bonver 

arény. Během akce bude parkoviště hlídané pracovníkem SBS, který bude kontrolovat, zda 

mají řidiči povolení vjezdu. Návštěvníci, kteří přijedou svým vozidlem, mohou využít 

veřejná, nehlídaná parkoviště v okolí arény, např. u obchodního centra Fórum Nová 

Karolína, nákupního centra Karolína nebo na ulicích Kafkova, Nemocniční a Kounicova 

(viz obrázek č. 1). Všechny tato parkovací místa jsou zdarma.  

Zahájení a ukončení koncertu 

Začátek koncertu slovenské kapely No Name bude 5. 12. 2015 ve 20:00 hod. 

Otevření haly a vpuštění návštěvníků do vnitřních prostorů haly proběhne v 18:30 hod. 

Předpokládané ukončení akce je plánováno na 0:00 hod. Odchod všech návštěvníků 

z Bonver arény se předpokládá na 1:00 hodinu ranní. Poté proběhne úklid veškerých 

prostorů haly, konkrétně dojde k rozebírání a ukládání světelné a zvukové techniky do 

přepravních boxů, dále k demontáži stánků s občerstvením a následnému nakládání do 

kamionů nebo tranzitů. Vše by mělo skončit ve 4:00 hodiny ráno. 

2.2 Popis fyzické ochrany Bonver arény 

V této kapitole budu blíže popisovat stávající fyzickou ochranu Bonver arény. Celý 

objekt se skládá ze sportovní haly a dvou přilehajících objektů, kde se po levé straně 

nachází otevřený objekt parkoviště a po pravé straně uzavřený objekt restaurace (viz 

obrázek č. 3).  
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Obrázek č. 3: Stávající stav fyzické ochrany Bonver arény 

Perimetrická ochrana 

Objekt sportovní haly není zcela oplocen. Aréna má oplocené jen určité části 

objektu. Před vchodem (přibližně 15 metrů od haly) podél hlavní silnice je postaveno 

dvacetimetrové bezpečnostní zábradlí, které minimalizuje riziko vběhnutí či upadnutí na 

silnici. Parkoviště, které je součástí arény obsahuje bezpečnostní kovové oplocení a bránu 

pro vjezd a výjezd vozidel. Brána je otočná a ovládá se ručně. Zadní část objektu je 

zabezpečena oplocením od vlakového nádraží Ostrava - Stodolní, které se nachází 

nedaleko haly. Po pravé straně od restaurace se nachází, tzv. živý plot (mohutné stromy, 

které zakrývají objekt). Podle mého názoru by měl být uzavřený objekt celý oplocený, aby 

se zabránilo nechtěnému vniknutí do objektu a hranice pozemku byly jasně zřetelné. 
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Plášťová ochrana 

Po obvodu arény a restaurace se nacházejí dveře a okna, která jsou z hlediska 

bezpečnosti slabším článkem. Bonver aréna a restaurace má celkem 6 vchodových 

dvoukřídlových dveří, které jsou zabezpečeny zámkem. Dvoje dveře se nachází u hlavního 

vchodu do arény, kdy jedny slouží jako vchod a druhé jako východ. Po levé straně arény 

jsou další dvoje dveře (přední a zadní), které vedou na parkoviště. Po pravé straně 

restaurace jsou zadní dveře pro zaměstnance, kterými se dostanou na otevřenou plochu až 

k živému oplocení. Poslední dveře jsou u vchodu do restaurace, které jsou střeženy 

kamerovým systémem a osvětlením reagující na pohyb, tzv. LED reflektorem s čidlem 

pohybu. Mimo hlavních dveří do arény a do restaurace jsou ostatní dveře zabezpečeny 

mřížemi. Všechna okna, po obvodu budovy jsou také zabezpečena mřížemi.  

Vnitřní prostorová ochrana 

Do objektu se můžeme dostat šesti vstupy. Dva vstupy jsou po bocích v zadní části 

haly, další dva jsou v přední části. Tyto boční vstupy slouží pro správce haly nebo 

pověřené osoby. V přední části objektu se nachází hlavní vstup, který slouží pro 

návštěvníky. Na pravé čelní straně je vstup do restaurace přes vnitřní chodbu. Uprostřed 

haly je hrací plocha, která je ze dvou podélných stran obklopena hledištěm pro diváky. 

Každý návštěvník, který se chce dostat do prostřední části haly, musí projít jednou ze čtyř 

chodeb. Pro lepší prostorovou orientaci a popis haly, budou vnitřní prostory objektu 

rozděleny do pěti částí: (viz příloha č. 1). 

1. Přední část 

2. Prostřední část 

3. Zadní část 

4. Levá boční část 

5. Pravá boční část  

1. Přední část  

Uprostřed této části je hlavní chodba, kde je stanoviště s dokumenty požární ochrany 

(požární poplachové směrnice a evakuační plán). Napravo od této chodby se nachází 

schody, kterými se dostaneme do chodby, která vede na toaletu, do kanceláře a do druhé 

chodby. Druhá chodba směřuje do dvou kanceláří. Z pravé kanceláře se dostaneme do 
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prostoru k pokladně a na schodiště do 1.NP. Nalevo od hlavní chodby jsou opět schody, 

které vedou do první chodby, ve které je umístěn hasicí přístroj.  

První chodba má dvě cesty:  

- první cesta směřuje buď do druhé chodby, která pokračuje zpět na druhé schodiště do 

 1.NP., nebo ke druhé pokladně,  

- druhá cesta vede do kanceláře, přes kterou se dostaneme do další kanceláře, na wc a na 

 chodbu.  

Tzn. na levé straně se nachází wc, 2x kanceláře, pokladna a schodiště do 1.NP. Na 

pravé straně jsou umístěny wc, 3x kanceláře, pokladna a schodiště do 1.NP. Uprostřed 

přední části musí návštěvník projít 2 chodbami, aby se dostal do haly. 

2. Prostřední část 

Dominantou prostřední částí haly je hrací plocha nacházející se uprostřed. Prakticky 

podél celé hrací plochy, vlevo i vpravo, je hlediště pro diváky. Ve všech čtyřech rozích 

prostřední částí haly se nachází schodiště vedoucí do 1.NP. V prostoru hlediště jsou 

rozmístěny dva hasicí přístroje a dva hydranty. U každého rohu prostřední části je 4x vstup 

do haly. 

3. Zadní část  

V této části se směrem zleva doprava nachází: 2x wc, 2x šatna, provozní prostory 

haly (prádelna, výměník a sklad), kancelář, 3x šatna a 2x wc s chodbou. 

4. Levá boční část  

V této části se nachází 3x chodba (nahoře, uprostřed a dole). V prostřední chodbě 

najdeme 6x šatnu, ošetřovnu, sušárnu, posilovnu a sklad. V levé boční části se dále nachází 

výklenek, ve kterém je dílna a sklad, vstup do těchto prostor má pouze pověřená osoba 

zvenku. 

5. Pravá boční část 

V pravé boční části haly se vyskytuje 4x chodba (nahoře, 2x uprostřed a dole). 

Klubovna, kuchyň, restaurace a sklad jsou vzájemně propojeny. Do výklenku, ve kterém se 

nachází 2x sklad a 1x wc, se dostane oprávněná osoba přes kuchyň zevnitř. 
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3 Analýza a hodnocení rizik 

Techniky posuzování rizik (SWOT analýzu, Ishikawův diagram, analýzu FMEA  

a Paretův diagram s Lorenzovou křivkou) jsem vybral na základě toho, že byly tyto 

metody pro řešení problému nejoptimálnějším řešením.  

Pro identifikaci kritických míst ve stávající fyzické ochraně Bonver arény jsem 

vybral techniku posuzování rizik SWOT analýzu.  

Pro bezpečný průběh koncertu jsem rozdělil vnitřní prostory Bonver arény do 

bezpečnostních zón, pod kterými se budou nacházet jednotlivé pracovní stanoviště SBS. 

Dále na základě rozdělení Bonver arény do zón a stanovišť jsem identifikoval rizika, které 

mohou nastat pomocí Ishikawa diagramu. Poté jsem pravděpodobnost, s jakou tyto rizika 

mohou nastat, popsal v metodě FMEA a zakončil Paretovým diagramem s Lorenzovou 

křivkou, který nám procentuálně vyhodnotil nejzávažnější rizika. 

3.1 SWOT analýza  

SWOT analýza je metoda analýzy, díky které je možno zhodnotit silné (Strenghts)  

a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené 

s určitým typem podnikání nebo něčím podobným. Je součástí strategického 

(dlouhodobého) plánování skupiny, firmy, společnosti. [2] 

Cílem SWOT analýzy je komplexní vyhodnocení fungování ochrany a bezpečnosti 

osob. SWOT analýza klasifikuje a ohodnocuje jednotlivé faktory, které jsou rozděleny do  

4 výše uvedených základních skupin. [2] Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. [2] 

Z pohledu posouzení bezpečnosti a ochrany je SWOT analýza pro sportovní halu 

Bonver arénu takto stanovena (viz tabulka č. 1). 
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Tabulka č. 1: SWOT analýza – strategie ochrany a bezpečnosti Bonver arény [autor] 

 

Podle mého subjektivního názoru neshledávám ve stávající fyzické ochraně takové 

nedostatky, které by mohly plánovaný koncert zkomplikovat a nežádám provedení změn  

a úprav ve fyzické ochraně. 

Na základě strategie ochrany a bezpečnosti stávajícího stavu fyzické ochrany Bonver 

arény jsem dále postupoval (viz níže podkapitola 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5). 

3.2 Rozdělení prostoru do bezpečnostních zón a 

pracovních stanovišť 

Vnitřní prostory Bonver arény jsem rozdělil na základě vlastních zkušeností se 

střežením kulturních akcí do 3 bezpečnostních zón (I. venkovní část objektu parkoviště,  

II. hala a III. restaurace), pod kterými se budou nacházet náležité stanoviště. Zóny jsem 

označil římskými čísly (I – III), (viz příloha č. 8) a níže:  

 

Silné stránky Slabé stránky

Mechanické zábranné systémy ( kovové, živé 

oplocení)
Absence bezpečnostních prvků

Fyzická kontrola Nedostatek odborné způsobilosti

Bezpečnostní zámky, kamerový systém, LED reflektor 

s čidlem pohybu
Nevhodné umístění bezpečnostních prvků

Mříže Nekvalitní materiál

Fyzická kontrola Nedostatečná kvalifikace

Příležitosti Hrozby

Pravidelné obchůzky perimetru správcem haly
Neoprávněný vstup osob do neveřejného 

prostoru, přelezení oplocení

Kontrola podezřelých osob pohybující se v hale 
Neoprávněný vstup osob do neveřejného 

prostoru 

Pravidelné obchůzky správcem haly Překonání dveří

Pravidelné obchůzky správcem haly Překonání oken

Kontrola podezřelých osob pohybující se v hale a v 

restauraci

Neoprávněný vstup osob do neveřejného 

prostoru 
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I. Otevřený objekt – parkoviště pro účinkující 

- přední boční vstup z parkoviště, 

- vjezd a výjezd na parkoviště, 

- zabezpečení osvětlením (dvě halogenové světla),  

- zadní boční vstup z parkoviště. 

II. Uzavřený objekt - hala 

- šatny účinkujících, 

- zákulisí, 

- pódium, 

- hlediště v aréně, 

- prostor pro zvukaře (FOH), 

- stánky s občerstvením, 

- hlavní vchod/kontrola vstupenek,  

- pokladny. 

III. Uzavřený objekt - restaurace 

- přední boční vstup do haly (je uzavřen), 

- restaurace (není potřeba zabezpečovat SBS), 

- zadní boční vstup od toalet. 

3.3 Ishikawův diagram (Diagram příčin a následků) 

Neboli - ,,Rybí kost‘‘ je grafickým znázorněním různých faktorů, které ovlivňují 

důsledek. Jeho úkolem je stanovení nejpravděpodobnější příčiny problému, který řešíme. 

Každý následek má svou příčinu nebo kombinaci příčin. [2] 

Ishikawův diagram jsem využil pro zjištění rizik v jednotlivých bezpečnostních 

zónách pro plánovaný koncert (viz příloha č. 2). Rozdělení do jednotlivých bezpečnostních 

zón jsem učinil na základě závažnosti rizik na koncertě. Jednotlivé bezpečnostní zóny  

v diagramu jsem označil takto:  

- I. bezpečnostní zóna barva červená 

- II. bezpečnostní zóna barva modrá 

- III. bezpečnostní zóna barva zelená 
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Po analýze zásadních faktorů (příčin) ,které způsobují řešený problém (následků)  

v Ishikawa diagramu jsem navázal na metodou FMEA. 

3.4 Metoda FMEA (Analýza poruch a jejich dopadů) 

Účelem metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je identifikovat způsoby 

poruch zařízení a jejich následující dopady na systém nebo podnik. [10] Tato analýza 

vytváří doporučení pro větší spolehlivost zařízení a tím také bezpečnosti procesu. [9] 

Výsledky lidských chyb jsou většinou chápány jako porucha zařízení, takže tuto 

metodu jsem použil pro tento konkrétní případ (viz tabulka č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4  

a příloha č. 5). 

Tabulka č. 2: Tabulka hodnocení rizik [autor] 

R 

(MPR) 
Výsledná (porovnatelná) 

míra rizika N Závažnost následků 
0-3 bezvýznamné riziko  1  malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 
akceptovatelné riziko  2  

větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 
větší škoda 

11-50 mírné riziko  3  
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší 

51-100 nežádoucí riziko  4  
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká 
101-125 nepřijatelné riziko  5  smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika H Odhalitelnost rizika 

1 
nahodilá, velice 

nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 
pravděpodobná, reálná 

hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 
4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 
5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Vzorec pro výpočet míry rizika  

R = P x N x H 

R – míra rizika  

N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku existence rizika 

H – odhalitelnost rizika 

Výsledky míry rizik u jednotlivých pracovních stanovišť SBS se nachází v příloze č. 5.  

3.5 Paretův diagram  

K provedení Paretova diagramu je zapotřebí vytvoření tabulky četností poruch - 

stanovit četnost a kumulativní četnost. 

K výpočtu kumulativní a relativní kumulativní četnosti slouží rovnice kumulativní 

četnosti č.1 a rovnice relativní kumulativní četnosti č.2. 

 

 

[1] 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

n1 – ni – hodnoty dané poruchy 
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Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 
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Výpočty kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti výsledné rizikovosti 

poruchy jsou znázorněny v příloze č. 6. 

Hodnoty vypočítaných četností jsem zakreslil do Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou (viz příloha č. 7). 

Z grafu (viz příloha č. 7) jsem použil Paretovo pravidlo 80/20, což znamená 20 % 

možných příčin, způsobuje 80 % výsledků., které nám říkají, nad jakými poruchy bychom 

se měli pozastavit a eliminovat u nich riziko. 

Z Paretova diagramu lze zjistit, že mezi nejzávažnější rizika (20%), které mohou 

nastat na koncertě, patří  

- nedostatečná kontrola vstupujících osob do haly bočními vchody, špatná kontrola 

u vstupu,  neřízený dav návštěvníků, alkohol ze stánku s občerstvením, odcizení 

věci,  přeplněný východ diváky - agresivní chování, nedostatečná kontrola 

vjezdových  karet a akreditačních pásek a kouření. 

Na základě nejzávažnějších rizik a dalších méně závažných rizik, které vyčteme 

z Paretova diagramu (viz příloha č. 7) budu popisovat ošetření těchto rizik. 
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4 Postup soukromé bezpečnostní služby 

k zajištění akce 

V předchozí kapitole jsem posoudil stávající stav Bonver arény SWOT analýzou, 

rozdělil jsem prostory do bezpečnostních zón a stanovišť, pomocí Ishikawa diagramu jsem 

identifikoval rizika, následně jsem zjišťoval způsoby lidských chyb a jejich následující 

dopady na akci metodou FMEA a zakončil jsem to Paretovým diagramem s Lorenzovou 

křivkou. Na základě těchto metod jsem zjistil příčiny, které na plánovaném koncertě 

narušují bezpečný průběh koncertu. Pro následující nejzávažnější rizika a další méně 

závažná rizika (viz níže) jsem navrhnul postupy k jejich minimalizaci. 

Nejzávažnější rizika jsou: 

- nedostatečná kontrola vstupujících osob do haly (boční vstupy z parkoviště), 

- špatná kontrola u vstupu (hlavní vstup, pokladny). 

Mezi méně závažná rizika patří: 

- neřízený dav návštěvníků (vypuštění diváků po ukončení koncertu), 

- alkohol ze stánku s občerstvením (hlediště v aréně), 

- odcizení věci (hlediště v aréně, stánky s občerstvením), 

- přeplněný východ diváky – agresivní chování (vypuštění diváků po ukončení 

koncertu), 

- nedostatečná kontrola vjezdových karet a akreditačních pásek (vjezd a výjezd na 

parkoviště pro účinkující), 

- kouření (hlediště v aréně). 

Dále v této kapitole se zabývám organizačními podmínky koncertu, např. kdo je za 

celý koncert zodpovědný, návrhem zabezpečením koncertu SBS, tzn. rozdělení na 

bezpečnostní zóny, ve kterých se nachází jednotlivá pracovní stanoviště a pozice 

pracovníků SBS (viz příloha č. 8), ošetřením rizik v rámci jednotlivých pracovních 

stanovišť a nakonec budu řešit spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými 

bezpečnostními složkami. 
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4.1 Organizační podmínky koncertu 

Promotér (tzv. rider kapel) nebo jeho zástupce je povinen dbát na bezpečnost  

a ochranu všech osob, které se na koncertu účinkujících podílejí včetně ochrany věcí  

a majetku, které s konáním koncertu přímo souvisí (nástroje, aparatura, automobily, osobní 

věci účinkujících a produkčního týmu). Promotér zajistí na své náklady dostatečný počet 

osob, které budou vykonávat bezpečnostní a organizační službu na základě pokynů svých  

a produkce. Tyto osoby mají za povinnost zejména střežit jednotlivé pracovní stanoviště 

v rámci koncertu a eliminovat závažné rizika, které mohou na koncertě nastat (viz 

podkapitola 4.2 Ošetření rizik SBS). Dále promotér zajistí zábrany oddělující diváky od 

možnosti dosáhnout na pódium.  

Pokyny pro účastníky koncertu 

Jednou z důležitých organizačních podmínek pro zdárný průběh akce jsou pokyny 

pro účastníky koncertu, které budou před konáním akce dostupné na internetu a budou 

účastníky akce informovat o pravidlech chování a zákazech, které budou na místě akce 

striktně vyžadována.  

Každý návštěvník, který si zakoupí vstupenku, bude mít tyto pokyny stručně na ní 

natištěné a je povinen se s nimi seznámit. Jakmile si návštěvník koupí vstupenku a účastní 

se koncertu je povinen splňovat pravidla provozního řádu. Pravidla provozního řádu platí 

pro osoby, které vstupují do arény a pohybují se v ní. Promotér akce má právo vyloučit 

návštěvníka z koncertu dle předem stanovených podmínek. Každý divák akce je povinen 

chovat se tak, aby neohrožoval jinou osobu na životě, zdraví a majetku, dodržoval čistotu  

a pořádek. Pokud bude u návštěvníka zjištěno požití drog či jiných omamných látek má 

velitel SBS, promotér nebo produkce právo zamezit mu vstup do arény, popřípadě ho 

nechat vyvést dle předem stanovených podmínek. Poškozená, změněná nebo neúplná 

vstupenka je neplatná. Vstupenka je jednorázová na uvedený den, hodinu a místo konání 

akce. Každá osoba vstupující do arény je povinna projít bezpečnostní kontrolou u vstupu, 

kde proběhne ověření platnosti vstupenky a výměna za akreditační pásku neboli STRIP. 

Návštěvník je povinen nosit akreditační pásku na ruce, až do doby ukončení koncertu a na 

vyzvání bezpečnostní kontroly pásku ukázat. 
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Návštěvník, který se odmítne podrobit bezpečnostní kontrole, nebude do haly 

vpuštěn. Do arény není dovoleno vnášet jakýkoliv alkohol, potraviny a nápoje s výjimkou 

doložených zdravotních důvodů, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či 

PET láhve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, drogy, 

toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, 

notebooky, výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), dalekohledy, 

parfémy - nad obsah 100 ml, laky nebo deodoranty ve spreji - nad obsah 100 ml, dětské 

kočárky, včetně tzv. "golfových holí", jízdní kola, koloběžky a jiné dopravní prostředky 

nebo sportovní pomůcky, nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví 

nebo majetku, jak arény, tak promotéra včetně jejich personálu a návštěvníků. 

O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout pořadatel akce. V aréně je 

povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených ve stánku s občerstvením a platí 

zde přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na pódium. 

V hale také platí přísný zákaz kouření a vstupu se zvířaty. V aréně je zakázáno 

zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny 

promotérem akce. 

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných 

právních předpisů ČR. SBS, promotér akce ani provozovatel arény nejsou zodpovědní 

během koncertu za jakoukoliv ztrátu nebo odcizení věci jinými osobami.  

V případě evakuace haly je každá osoba povinna dodržovat požární poplachové 

směrnice a evakuační plán, který je vyvěšený v přední části haly (viz příloha č. 1). 

4.2 Ošetření rizik SBS 

V této kapitole se budu zabývat postupy SBS vedoucí k ošetření nejzávažnějších  

a méně závažných rizik a návrhem bezpečnostního opatření v rámci jednotlivých 

bezpečnostních zón a pracovních stanovišť.  

4.2.1 Bezpečnostní zóna I.  

 Stanoviště: boční vstupy z parkoviště 

 Riziko: nedostatečná kontrola vstupujících osob do haly bočními vchody 
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Nastane-li toto riziko, velitel SBS bude nucen přesunout pracovníka SBS na jinou 

méně zodpovědnou pozici a dostane pokutu ve výši uvedené ve smlouvě. Technickými 

prostředky pracovníků SBS bude pepřový sprej, vysílačka, svítící baterka, zvládat 

sebeobranu a umět komunikovat ve vypjatých situací. 

 Návrh bezpečnostního opatření u bočních vstupů z parkoviště 

Po levé straně arény jsou dva boční vstupy, přední a zadní, vedoucí dovnitř haly. Na 

toto stanoviště budou potřeba 2 pracovníci SBS. Na přední boční vstup do arény u vchodu 

bude stát jeden pracovník SBS, který bude kontrolovat akreditaci vstupenky a zamezovat 

vstup nepovolaným osobám do hlediště arény. Druhý pracovník SBS bude stát v zadní levé 

části arény u vchodu a zamezovat vstup neoprávněným osobám do zákulisí od parkoviště. 

Zároveň oba pracovníci SBS budou střežit zaparkované vozidla. Při špatné viditelnosti a ve 

večerních hodinách budou umístěny dvě mobilní halogenové osvětlení na parkovišti, aby 

znesnadnili osobě v pokusu o krádež vozidla (viz obrázek č. 4).  

 

 

Obrázek č. 4: Mobilní halogenové osvětlení 
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 Stanoviště: vjezd a výjezd na parkoviště pro účinkující 

 Riziko: nedostatečná kontrola vjezdových karet a akreditačních pásek  

Při nastání tohoto rizika bude pracovník SBS pokutován ve výši uvedené ve smlouvě  

a přesunut velitel SBS na jinou méně závažnou pozici. Technické prostředky pracovníka 

SBS budou pepřový sprej, vysílačka, zvládat sebeobranu a umět komunikovat ve vypjatých 

situací. 

 Návrh bezpečnostního opatření u vjezdu a výjezdu na parkoviště pro 

účinkující 

U vjezdu na parkoviště bude 1 pracovník SBS kontrolovat, jestli má přijíždějící 

vozidlo na vyhrazené parkoviště pro účinkující vjezdovou kartu a zda osoby mají správnou 

barvu akreditační pásky (viz obrázek č. 5). Vjezdovou kartu účinkující dostanou od 

promotéra nebo produkce. 

 

 

Obrázek č. 5: Brána pro vjezd a výjezd na parkoviště pro účinkující 

 

Plánovaný počet pracovníků SBS pro zónu I: 3. 
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4.2.2 Bezpečnostní zóna II.  

 Stanoviště:  hlavní vstup a pokladny 

 Riziko:   špatná kontrola u vstupu 

Řešením rizika špatné kontroly u vstupu bude přesunutí pracovníka SBS na jinou 

méně závažnou pozici velitelem SBS a bude mu udělena pokuta ve výši uvedené ve 

smlouvě. Technickými prostředky pracovníka SBS budou pepřový sprej, svítící baterka, 

vysílačka, zvládat základy sebeobrany a umět komunikovat ve vypjatých situací. 

 Návrh bezpečnostního opatření u pokladen 

Pokud nebude koncert vyprodán předem, pokladny budou dočasně otevřeny. Jejich 

provozní doba bude hodinu před koncertem a půl hodiny po zahájení koncertu, tudíž 

návštěvníci mají možnost zakoupit si vstupenku na místě. Pokladny jsou zabudované 

uvnitř arény, proto se nepředpokládá, že by mohlo dojít k vloupání.  

 Návrh bezpečnostního opatření u hlavní vstupu 

Ostrahu hlavního vchodu bude zabezpečovat 5 pracovníků SBS (viz příloha č. 7), 

z toho jeden bude plnit funkci velitele bezpečnostní kontroly, bude dohlížet nad zbylými 

bezpečnostními pracovníky u hlavního vchodu, východu a koordinovat návštěvníky 

v koridorech a popř. pomáhat pracovníkům SBS kontrolovat návštěvníky při náhlém 

vytvoření dlouhých front. V případě nečekaného velkého počtu návštěvníků vstupujících 

do haly a vytváření se velkých řad bude hlavní východ z haly využit jako druhý vstup do 

haly. První pracovník SBS bude akreditovat návštěvníky stripem (páskem na ruku) 

výměnou za zakoupenou vstupenku (viz obrázek č. 6). Strip neboli akreditační páska bude 

označená specifickou barvou pro různá stanoviště a po jejich sundání nepůjde pásku opět 

použít. Akreditační páska bude zajišťovat označeným divákům vstup do arény. V případě 

jakýchkoliv komplikací má bezpečnostní kontrola povinnost nevpustit návštěvníka do haly.  
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Obrázek č. 6: Vstupenka (akreditační páska) 

 

Druhý pracovník SBS bude stát za prvním pracovníkem SBS u hlavního vchodu  

a zamezovat vstupu podnapilým osobám, osobám mladších patnácti let bez doprovodu 

rodičů a osobám bez platné vstupenky. Pracovník SBS bude provádět namátkovou 

kontrolu u vstupujících návštěvníků na koncert a dohlížet na zákaz vstupu se zvířaty  

a vnášení vlastního jídla, pití, drog, skel, aerosolových rozprašovačů, holí, plechovek, 

plastových láhví, ostrých předmětů a jakýchkoliv jiných předmětů, které by mohly 

ohrožovat návštěvníky akce např. (zbraně, CBRNE látky). V případě, že by návštěvník 

odmítl projít namátkovou kontrolou před vstupem do haly, nebude návštěvník vpuštěn 

pracovníky SBS, popřípadě bude vyveden podle předem stanovených podmínek 

promotérem akce. Tyto úkoly budou mít i další dva pracovníci SBS u východu z haly. Na 

tomto stanovišti bude potřeba postavit mobilní zábrany vymezující hlavní vchod a východ, 

aby se návštěvníci nestřetávali s návštěvníky, kteří vcházejí do haly nebo z ní vycházejí 

v prostoru chodby (viz obrázek č. 7). Aby se nepřekročila celková kapacita návštěvnosti 

koncertu, bude zapotřebí, aby pracovníci SBS u hlavního vstupu dohlíželi nad počtem 

vydaných akreditačních pásek a lépe mezi sebou vzájemně komunikovali. 
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Obrázek č. 7: Mobilní zábrany bez výstražného pruhu 

 Stanoviště: zákulisí 

 Riziko: porucha elektroinstalace 

Od začátku do konce akce bude správce haly a elektrikář z produkčního týmu 

provádět pravidelně kontrolu a revizi elektroinstalace.  

V případě, že dojde k výpadku elektrického proudu na koncertě, musí, v co 

nejkratším čase správce haly nebo elektrikář z produkce zapojit záložní zdroj elektrické 

energie. Dále budou pracovníci SBS uklidňovat dav návštěvníků a zajišťovat bezpečnou 

evakuaci diváků z prostor Bonver arény.  

 Stanoviště: pódium 

 Riziko: nedostatečné bezpečnostní zábrany a tlak davu 

V případě překonání překážky tzn. bezpečnostní zábrany divákem směrem k pódiu, 

jeden z pracovníků SBS okamžitě zasáhne podle předem stanovených podmínek a vyvede 

návštěvníka boční cestou zpět do hlediště arény. Pokud nebude návštěvník spolupracovat  

s pracovníky SBS a bude se chovat vulgárně, mají pracovníci SBS po domluvě 

s promotérem oprávnění přestřihnout mu akreditační pásku, vyvést ho ze sportovní haly  

a zakázat mu vstup na koncert. Pokud by se jednalo o tlak davu návštěvníků na pódium, 

bude toto stanoviště posíleno dalšími pracovníky SBS, kteří budou stáhnuti buď z méně 

důležitých pozic, nebo ze svých domovů jako náhradníci na tuto akci. 
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 Návrh bezpečnostního opatření v zákulisí, u šaten účinkujících a pódia 

V prostoru Backstage neboli v zákulisí účinkujících se bude nacházet veškeré 

kabelové zapojení, ovládání světelné a zvukové techniky, např. kabely, rozvody, 

elektroinstalace apod. a záložní zdroj elektrické energie, v případě výpadku elektrické 

energie. Dále hudební nástroje a aparáty od vystupujících kapel. Všechny tyto prvky je 

třeba zabezpečit. Zákulisí koncertu budou střežit 3 pracovníci SBS. První pracovník SBS 

bude zamezovat vstup nepovolaným osobám do šaten účinkujících, kontrolovat akreditační 

pásky a střežit veškerou potřebnou elektroinstalaci pro koncert. Druhý pracovník SBS bude 

stát napravo od pódia mezi schodištěm a bezpečnostními zábranami a zamezovat vstup 

neoprávněným osobám do zákulisí koncertu (viz příloha č. 8). Před pódiem budou 

postavěny metr a půl vysoké bezpečnostní zábrany, které budou zamezovat přeskoku 

návštěvníka směrem k podiu a stát další dva pracovníci SBS (viz obrázek č. 8).  

 

Obrázek č. 8: Bezpečnostní zábrany a prostor před pódiem 
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 Stanoviště: hlediště v aréně a stánky s občerstvením 

 Riziko: alkohol ze stánku s občerstvením 

Po dobu konané akce bude v prostoru Bonver arény podáváno pouze 10 stupňové 

pivo v plastových kelímcích a nealkoholické nápoje. Alkohol s vyšším obsahem alkoholu 

nebude veřejně prodáván. 

 Návrh bezpečnostního opatření v hledišti arény a u stánku s občerstvením 

Rizikem jsou také vnesené alkoholické nápoje. Dodržování zákazu vnášení 

alkoholických nápojů budou již při vstupu kontrolovat pracovníci SBS osobními 

prohlídkami. Osoby zjevně nebo výrazně v podnapilém stavu nebudou do prostor Bonver 

arény vpuštěny z důvodu bezpečnosti ostatních diváků. V případě, že návštěvník se chová 

po vypití několika 10 stupňových piv uvnitř haly neukázněně, bude umravněn  

2 pracovníky SBS. Při neuposlechnutí nebo napadnutí SBS návštěvníkem, pracovníci SBS 

zpacifikují návštěvníka a předají ho Polici České republiky. Technickými prostředky 

pracovníků SBS bude pepřový sprej, vysílačka, zvládat sebeobranu a umět jednat ve 

vypjatých situací. 

 Riziko: odcizení věci a kouření 

Ostrahu stánku s občerstvením budou zajišťovat 2 pracovníci SBS. Jeden bude stát 

na levé straně u schodů vedoucích na terasu a střežit stánky před krádeží občerstvení  

a pokladny. Druhý pracovník SBS bude mít za úkol to samé, ale bude stát naproti (viz 

příloha č. 8). V průběhu akce bude jakýkoliv vchod na terasu zevnitř arény uzavřen. Oba 

pracovníci budou střežit stánky proti krádeži. 

 Návrh bezpečnostního opatření odcizení věci a kouření 

Promotér bude po celou dobu koncertu počítat se 2 pracovníky SBS, kteří budou 

pravidelně dělat obchůzky a sledovat podezřelé osoby v hledišti arény. V případě chycení 

zloděje pracovníky SBS bude zloděj předán Policii České republiky a odvezen z koncertu. 

V levém dolním rohu u dveří vedoucí na parkoviště pro účinkující bude stát 1 pracovník 

SBS a kontrolovat oprávnění vstupu na parkoviště pro účinkující (viz příloha č. 8). 

Návštěvníci koncertu si budou moct zakouřit venku před halou, uvnitř nikoliv. 

Pracovníci SBS pokud uvidí nějakého diváka kouřit cigaretu, upozorní ho, že se v hale 

nesmí kouřit podle provozního řádu haly. V případě požáru uvnitř haly, pracovníci SBS 
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okamžitě přes vysílačku zavolají HZS, se kterýma budou neustále v kontaktu a provedou 

evakuaci osob. Technické prostředky pracovníků SBS budou pepřový sprej, vysílačka, 

zvládat sebeobranu a umět jednat ve vypjatých situací. 

 Stanoviště: FOH (prostor pro zvukaře) 

 Riziko: Přerušení zvuku a světel během koncertu 

 Návrh bezpečnostního opatření prostoru pro zvukaře 

FOH (Front of House) neboli vymezený prostor (dále jen FOH) pro zvukaře se bude 

nacházet uprostřed hlediště arény a obsahovat celkové ozvučení a osvětlení koncertního 

vystoupení. Tento prostor bude oplocený mobilními zábranami a hlídaný 1 pracovníkem 

SBS, který bude mít za úkol střežit a kontrolovat oprávněné osoby vstupující do FOH 

prostoru (viz příloha č. 8).  

 Stanoviště: vypuštění diváků po ukončení koncertu 

 Riziko: neřízený dav návštěvníků 

 Návrh bezpečnostního opatření postupné vypuštění diváků po ukončení 

koncertu 

Na začátku poslední hrané písně od kapely No Name, pracovníci SBS otevřou dvoje 

hlavní dveře pro vypuštění návštěvníků z haly, aby diváci měli, co nejrychlejší odchod ven 

z haly. 

 Riziko: přeplněný východ diváky – agresivní chování 

Po dohrání poslední písně od kapely No name bude 6 pracovníků SBS stáhnuto 

z méně důležitých pozic a pověřeno velitelem SBS zajistit, co nejjednodušší odchod 

návštěvníků z Bonver arény a zamezit tak, vytváření větších skupinek návštěvníků, které 

by mohli tento výstup zbrzdit. Neukázněné návštěvníky u výstupu se budou snažit 

pracovníci SBS umravnit. Při neuposlechnutí pokynů SBS budou diváci zpacifikovány  

a předány Policii České republiky. V případě přeplnění hlavního východu diváky budou 

otevřeny další východy vedoucí z haly. Dalších 5 pracovníků SBS budou také stáhnuto 

z méně důležitých pozic a rozmístěni vedle sebe s roztaženými rukama podél 

bezpečnostních zábran. Od těchto zábran budou tzv. vytlačovat dav návštěvníků z haly  

a postupovat k hlavnímu východu. Zároveň jim bude napomáhat městská policie Ostrava, 

která také bude sledovat pohyb a dav odcházejících účastníků z koncertu před objektem 
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Bonver arény. V případě velkého počtu návštěvníků budou posíleny prostředky hromadné 

dopravy, aby stíhaly dopravit všechny návštěvníky z místa koncertního vystoupení  

a nedocházelo k výtržnostem v těchto dopravních prostředcích.  

Plánovaný počet pracovníků SBS pro zónu II: 15  

(Z toho 1 pracovník SBS zůstane v prostoru pro zvukaře, 2 pracovníci SBS před 

pódiem, 1 pracovník SBS v zákulisí. Zbývajících 11 pracovníků SBS budou po skončení 

koncertu zajišťovat odchod diváků z haly). 

4.2.3 Bezpečnostní zóna III.  

 Stanoviště: toalety a boční vstup od toalet 

 Návrh bezpečnostního opatření u toalet a bočního vstupu od toalet 

2 pracovníci SBS budou mít za úkol kontrolovat a zakazovat vstup návštěvníkům  

z restaurace do haly bez akreditačních pásek. Vstup se nedá uzamknout, protože 

návštěvníci chodí tímto vstupem na toalety. Dále budou zamezovat vstupu neoprávněným 

osobám do haly z toalet. Pracovníci SBS budou dohlížet a snažit se předcházet tomuto 

riziku  

a v případě uklouznutí či upadnutí poskytnou okamžitě osobní a první pomoc. Jako 

bezpečnostní opatření proti úrazu bude pracovník SBS upozorňovat na strmé schody  

a bude umístěna výstražná značka ohledně strmých schodů na viditelném místě. V případě, 

že se u toalet budou vytvářet dlouhé fronty, bude nedočkavost návštěvníků uklidňovat  

1 pracovník SBS, aby nedošlo ublížení na zdraví nebo poškození majetku toalet (viz 

příloha č. 8). 

 Stanoviště: restaurace 

Během kulturní akce nebude potřeba více zabezpečit toto stanoviště. Nalevo od 

hlavního vchodu do restaurace bude boční vstup do haly uzamčen. 

Plánovaný počet pracovníků SBS pro zónu III: 2. 

Celkově bude na tento koncert nasazeno 20 pracovníků SBS. Dále budou navíc  

4 pracovníci SBS v rezervě (na telefonu), které kdykoliv a odkudkoliv bude schopen 

stáhnout velitel SBS v případě potřeby. 
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4.3 Spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami 

Pracovníci SBS budou úzce spolupracovat se složkami IZS a budou mít na svých 

vysílačkách očíslované rádiové stanice, pod kterými budou na příjmu jednotlivé 

bezpečnostní složky. 

Rádiová stanice č. 1 – Pracovníci SBS akce 

Rádiová stanice č. 2 – Policie České republiky  

Rádiová stanice č. 3 – ZZS 

Rádiová stanice č. 4 – HZS 

Před akcí bude provedena kontrola rádiového připojení jednotlivých bezpečnostních 

složek. Po celou dobu akce budou jednotlivé bezpečnostní složky na příjmu  

a v pohotovosti okamžitě dojet. V případě jakéhokoliv problému (slabého signálu, vybité 

baterie u vysílaček) bude mít každý pracovník SBS jako rezervu u sebe vlastní mobilní 

telefon.  

Osobní ochrana zpěváka  

Jestliže zpěvák bude vyžadovat vlastní ochranu, budou ho chránit 3 pracovníci SBS 

po domluvě s promotérem akce. První pracovník SBS bude před začátkem koncertu 

kontrolovat a komunikovat s velitelem akce SBS. Další 2 pracovníci SBS budou zpěváka 

doprovázet po příjezdu.  

Spolupráce s Policií České republiky 

Velitel Policie České republiky bude spolupracovat s velitelem SBS zajišťující 

vnitřní prostory arény. Bude se jednat o podávání informací o aktuálním počtu návštěvníků 

a hnutí před začátkem koncertu. Na žádost Policie České republiky je možné zahájit vstup 

do haly dříve, než bylo naplánované z důvodu toho, že se velký počet návštěvníků lépe 

kontroluje v uzavřeném prostoru, než v otevřeném, kde hrozí vandalismus atd. 

Spolupráce s městskou policií  

Ostravská policie bude předem informována o konané akci. Bude v pohotovosti. 

V případě, že nastane nějaký problém nebo nebezpečí, okamžitě dojede k místu činu  

a bude jednat. 
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Spolupráce s HZS 

Velitel SBS a velitel hasičů budou na příjmu. V případě jakékoliv problému 

z hlediska možnosti požáru, hoření, nebo výbuchu velitel SBS okamžitě bude velitele 

hasičů kontaktovat a hledat řešení k jejímu odstranění. 

Spolupráce se ZZS  

 Lékařská asistence bude po celou dobu v spojení se ZZS. V případě velkého počtu 

zraněných osob na koncertě, bude ihned kontaktována. 

Spolupráce s lékařskou asistencí Rescue Ostrava 

Před začátkem akce všichni pracovníci SBS budou znalí, kde přesně se nacházejí 

záchranáři. Na akci bude zajištěno 6 záchranářů, kteří se budou nacházet v zákulisí a dvě 

sanitní vozidla zaparkované na parkovišti pro účinkující. Lékařská asistence bude 

v průběhu akce poskytovat zdravotní asistenci, první pomoc a pomoc postiženým.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat návrh bezpečnostního opatření a postupy 

soukromé bezpečnostní služby k zajištění bezpečného průběhu kulturní akce. Dále 

identifikovat, analyzovat a vyhodnotit rizika, které mohou ohrozit plánovanou kulturní akci 

a následně tato rizika ošetřit. 

V první kapitole jsem se zabýval teorii soukromých bezpečnostních služeb, tzn. 

historii, současným stavem soukromých bezpečnostních služeb a právními aspekty pro tuto 

činnost. 

V další části jsou popsány úkoly SBS, oprávnění, formy a metody práce, kvalifikační 

požadavky kladené na pracovníky SBS a vztahy mezi Policii České republiky, obecní 

policií a SBS. 

Druhá kapitola se týká základních informací o plánovaném koncertu, (tzn., kde se 

bude plánované koncertní vystoupení konat, jak dlouho bude probíhat, jaká je maximální 

kapacita Bonver arény, kde se bude nacházet parkování pro účinkující a návštěvníky  

a v kolik hodin začíná a končí plánovaná kulturní akce). V další části je popsán stávající 

stav fyzické ochrany Bonver arény. V této části byl proveden bezpečností průzkum stavu 

bezpečnosti majetku, osob a jiných bezpečnostních zájmů v prostoru konání akce. 

V další kapitole je vysvětlena analýza a hodnocení rizik. První technikou posuzování 

rizik byla SWOT analýza, ve které bylo komplexně vyhodnoceno fungování ochrany  

a bezpečnosti osob stavu fyzické ochrany Bonver arény. Dále je v ní popsáno rozdělení 

vnitřních prostorů Bonver arény soukromou bezpečnostní službou do zón a stanovišť. Jako 

další technika posuzování rizik byl použit Ishikawův diagram, následně byla provedena 

analýza FMEA a zakončena Paretovým diagramem s Lorenzovou křivkou. Výsledkem 

analýzy byla rizika, pro která je zapotřebí navrhnout postupy SBS k jejich minimalizaci. 

Mezi nejzávažnější rizika, která mohou ohrozit průběh koncertního vystoupení, patří 

nedostatečná kontrola vstupujících osob do haly bočními vchody a špatná kontrola  

u vstupu. U obou těchto rizik jsem navrhl jako řešení problému výměnu pracovníka SBS 

za spolehlivějšího. Pracovník, který nezvládl svůj úkol, bude přemístěn na jinou méně 

zodpovědnou pozici a bude mu udělena pokuta ve výši stanovené ve smlouvě. 
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Další závažné riziko je ušlapání účastníků koncertu v důsledku spěchání na 

hromadnou dopravu, kde by měli pracovníci SBS usměrňováním a korigováním zajistit, co 

nejjednodušší odchod diváků z prostor haly a zamezit, tak vytváření neřízeného davu 

návštěvníků. 

Podle Ishikawova diagramu k méně závažným rizikům patří podnapilí hosté, kteří  

v průběhu akce konzumovali alkohol u stánku s občerstvením. Neukázněnost, popř. 

výtržnictví bude umravněno dvěma pracovníky SBS. Při neuposlechnutí nebo napadení 

SBS bude návštěvník zpacifikován a předán Policii České republiky. 

Také odcizení věci a kouření uvnitř haly může znepříjemnit průběh koncertu. Proto 

je zapotřebí, aby pracovníci SBS prováděli pravidelně obchůzky a sledovali podezřelé 

osoby. V případě, že dojde k přeplnění východu návštěvníky, tzn., začnou být nedočkaví  

a chovat se agresivně, budou tito návštěvníci umravněni pracovníky SBS. Pro klidnější  

a rychlejší odchod návštěvníků z haly, pracovníci SBS otevřou další boční východy z haly.  

Další méně závažné riziko je nedostatečná kontrola vjezdových karet a akreditačních 

pásek, kde může dojít k vjezdu neoprávněného vozidla a následně k ohrožení osob  

a majetku uvnitř objektu Bonver arény. Jako řešení problému jsem navrhl výměnu 

pracovníka SBS za spolehlivějšího a udělení pokuty ve výši uvedené ve smlouvě. 

Závěrem bych chtěl říci, že pro zabezpečení kulturní akce, kde dochází ke 

shromažďování většího počtu osob uvnitř objektu, není jednoduchou záležitostí. A proto se 

snažím ve své práci vysvětlit a analyzovat, jaký by měl být postup soukromé bezpečnostní 

služby k zajištění bezpečného průběhu kulturní akce. 
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