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Anotace 

DEMEL, Jakub. Plán fyzické ostrahy k zajištění bezpečnosti hokejového zápasu. Ostrava, 

2016. Bakalářská práce. VŠB-TUO. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

V mé bakalářské práci se zaměřuji na plán soukromé bezpečnostní sluţby k zajištění 

bezpečného průběhu hokejového utkání. V úvodní kapitole se zabývám historií  

a současným stavem soukromých bezpečnostních sluţeb, zákony a právními předpisy 

upravujícími činnost těchto sluţeb, pravomocemi a také spoluprací s obecní policií  

a Policií České republiky. Druhá kapitola obsahuje základní informace k plánovanému 

hokejovému utkání, popis haly a také je zde zhodnocena fyzická ochrana Ostravar Arény. 

Ve třetí kapitole je provedena analýza a zhodnocení rizik pro plánované hokejové utkání 

pomocí různých metod. V poslední kapitole se nejprve zabývám organizačními 

podmínkami pro účastníky, poté plánem postupu soukromé bezpečnostní sluţby 

s ošetřením moţných rizik a nakonec spoluprací mezi soukromou bezpečnostní sluţbou  

a ostatními sloţkami při zabezpečení hokejového utkání. 

Klíčová slova: hokejové utkání, soukromá bezpečnostní sluţba, Ostravar Aréna, riziko 

Summary 

DEMEL, Jacob. The project of physical security to ensure the safety of the hockey game. 

Ostrava, 2016. Bachelor thesis. VŠB-TUO. Supervisor Ing.Věra Holubová, Ph.D. 

In my bachelor thesis I focus on a plan for private security services during the ice 

hockey match. The first chapter deals with the history and current state of private security 

services, laws and regulations governing the services, competence and cooperation with 

the municipal police and the Police of the Czech Republic. The second chapter contains 

basic information about the planned ice hockey match, a description of the hall and there is 

also evaluated the physical protection of the Ostravar Arena. The third chapter is an 

analysis and risk assessment of the planned ice hockey match using different methods. In 

the last chapter I deal with the organization of conditions for participants, then the plan and 

the procedure of private security service with treatment of the risks. Finally I solve the 

cooperation between private security guards and other security forces during a ice hockey 

match.  

Keywords: ice hockey match, a private security service, Ostravar Arena, risk   
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Úvod 

Všechny sportovní, kulturní nebo společenské akce jsou v dnešní zabezpečeny 

fyzickou ostrahou, technickými prvky nebo jejich kombinací a poptávka po sluţbách firem 

provozujících tuto činnost je stále vysoká. Aby zabezpečení těchto akcí bylo kvalitní  

a efektivní je potřeba počítat i s vyššími finančními nároky, které jsou s tímto spojeny. 

Tuto bakalářskou práci jsem napsal na základě vlastních zkušeností se střeţením 

sportovních a kulturních akcí. 

Do roku 1989 zabezpečovala kulturní, sportovní a jiné akce vţdy pořadatelská 

sluţba, která celou akci organizovala a zodpovídala tak za bezpečnost na kaţdé z nich. 

Pokud se při těchto akcích vyskytl jakýkoliv problém, byla vţdy přivolána Veřejná 

bezpečnost, která tento problém řešila. Po převratu reţimu v roce 1989 začaly se vznikem 

ţivnostenského zákona a soukromým podnikáním vznikat také soukromé bezpečnostní 

agentury. Nyní zajišťují bezpečnost osob a majetku soukromé bezpečnostní sluţby napříč 

celým spektrem chráněných objektů. Všechny sluţby soukromých bezpečnostních sluţeb 

mají základ na komerční bázi a jejich hlavním smyslem a cílem je tedy zisk. Soukromé 

bezpečnostní sluţby poskytují své sluţby na základě uzavřené smlouvy, kterou uzavírají 

s majitelem objektu, provozovatelem objektu nebo pořadatelem dané akce. Dodnes nebyla 

činnost soukromých bezpečnostních sluţeb upravena zákonem o bezpečnostních sluţbách 

ani jiným právním předpisem. Z tohoto důvodu se práva a povinnosti těchto soukromých 

bezpečnostních sluţeb musejí odvozovat z jiných zákonů platných v České republice,  

a proto plní pouze roli doplňující ve srovnání s obecní policií, Policií České republiky, 

Armádou České republiky, aj. V současné době však jiţ je zákon připraven a čeká se na 

jeho schválení a následnou platnost. 

Při pořádání sportovních, kulturních nebo jiných společenských akcí vţdy dochází ke 

shromaţďování velkého počtu osob ve vymezeném prostoru a s tím je spojen vznik rizik, 

ke kterým můţe kdykoliv dojít, např. vandalismus, výtrţnictví, škoda na majetku  

a v neposlední řadě také ublíţení na zdraví. Rizik, která mohou kdykoliv nastat je na kaţdé 

z těchto akcí mnoho a proto je nezbytně důleţité si je analyzovat pomocí různých metod. 

Na základě výsledků těchto metod musíme poté určit nejzávaţnější rizika, která jsou pro 

zabezpečení dané akce stěţejní a snaţit se je v průběhu dané akce minimalizovat. 
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Soukromé bezpečnostní sluţby mají za úkol zajišťovat bezpečnost osob a majetku a také 

sníţit rizika, která by mohla ohrozit bezpečný průběh pořádaných akcí. 

V mé bakalářské práci budu navrhovat účinnou strategii bezpečnostních postupů 

fyzické ostrahy k zajištění bezpečného průběhu hokejového utkání. 

Při zabezpečení bezpečného průběhu hokejového utkání je nutno postupovat tak, jak 

jiţ bylo psáno výše. Nejdříve je nutné si kvalitně zanalyzovat prostory, ve kterých se bude 

daná akce konat. Dále se musí přistoupit na analýzu moţných rizik, jeţ se v průběhu 

konání této akce mohou vyskytnout a tato rizika poté ošetřit pomocí pracovníků SBS  

a taktéţ pomocí různých technických prostředků. Protoţe se na hokejovém utkání očekává 

velká účast diváků, je nutno si stanovit počet všech zaměstnanců, kteří budou na akci 

dohlíţet a dbát na dodrţování pravidel, která povedou k minimalizování rizik. 
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Rešerše literatury 

Bakalářská práce je zaměřena na plán postupu soukromé bezpečnostní sluţby při 

zajištění bezpečnosti hokejového utkání. Tato problematika je řešena v řadě publikací a pro 

svou bakalářskou práci jsem si vybral následující publikace: 

MACEK, Pavel. Bezpečnostní sluţby. Vyd. 1. Praha: Police History, 2001, 196 s. 

ISBN 80-864-7703-7. 

Tato publikace se zabývá pořádkovou policií z pohledu organizačních a taktických 

činností a také problémy při spolupráci s ostatními bezpečnostními sloţkami. Je zde také 

popsána sluţba dopravní policie, kde se řeší úlohy dopravní policie a dohled při silničním 

provozu. V další části jsou řešeny právní aspekty a úkoly obecní policie při zajištění 

veřejného pořádku. V poslední části je charakteristika soukromých bezpečnostních sluţeb 

a také právní aspekty pro činnost soukromých bezpečnostních sluţeb. 

MACEK, Pavel a František NOVÁK. Privátní bezpečnostní sluţby. Vyd. 1. Praha: 

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

Toto dílo je základním studijním materiálem studentů Policejní akademie ČR. V této 

publikaci je obsaţen systém řízení a organizace soukromých bezpečnostních sluţeb, rozbor 

etických a právních předpisů, formy činnosti a metody činnosti pracovníků soukromých 

bezpečnostních sluţeb, činnost SBS vůči nestátním a státním subjektům a také postavení 

soukromých bezpečnostních sluţeb v rámci zemí EU. 

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

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

V této publikaci jsou popsány základní pojmy a činnosti soukromých bezpečnostních 

sluţeb v České republice a autoři se zde zabývají i privátní bezpečností v rámci zemí EU. 
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1 Soukromé bezpečnostní sluţby v České republice 

Soukromé bezpečnostní sluţby jsou v ČR zaloţeny na plném komerčním základu  

a poskytují své sluţby všem zákazníkům napříč celým spektrem veřejnosti tam, kde státní 

ochrana chybí a je potřeba jakýkoliv objekt zabezpečit. Pracovníci SBS mají rovnocenné 

postavení ve společnosti jako ostatní občané ČR, a tudíţ nemají ţádné zvláštní  

oprávnění. [1] 

1.1 Historie a současný stav soukromých bezpečnostních sluţeb 

Od roku 1990 se v České republice poskytování soukromých bezpečnostních sluţeb 

stalo jednou z velice významných podnikatelských aktivit v komerčním odvětví. Soukromé 

bezpečnostní sluţby se v České republice rozmohly díky velkému počtu zájemců o sluţby 

na úsecích ochrany majetku a osob, ostrahy, soukromých detektivních sluţeb a dalších.  

U soukromých bezpečnostních sluţeb je kladen důraz na dostatečnou kvalifikaci 

pracovníků a také na kvalitu pracovních technických pomůcek. [5] 

Provozování firem, které zajišťují ostrahu, ochranu majetku a osob a také 

provozování soukromých detektivních sluţeb je bráno jako soukromé podnikání na základě 

koncesované ţivnosti a provozovatelé těchto firem musí vyhovovat podmínkám daných 

v zákoně č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 

Republiky, České republiky a Slovenské republiky. [5] 

1.2 Právní aspekty upravující činnost SBS 

Protoţe nejsou SBS ţádným právním předpisem upraveny, musí se jejich práva  

a povinnosti odvozovat z jiných právních předpisů. Ministerstvo vnitra však jiţ předloţilo 

návrh zákona o bezpečnostních sluţbách a čeká se na jeho schválení a následnou platnost. 

Níţe uvádím přehled právních předpisů, které upravují problematiku SBS, ze kterých 

musíme jednotlivé povinnosti a jejich oprávnění odvozovat. [1] 

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

Zákon upravuje podmínky ţivnostenského podnikání a kontrolu nad jejich 

dodrţováním. Dále upravuje podmínky pro provozování ţivnosti a přesně definuje co 
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ţivnost je a co naopak ţivnost není. Ţivností se rozumí soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za 

podmínek stanovených v zákoně. [11] 

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

Listina základních práv a svobod je v České republice jednou z nejvýznamnějších 

součástí dodrţování ústavního pořádku a ve Sbírce zákonů je umístěna pod č. 2/1993 Sb. 

Podle této listiny jsou základní práva a svobody zaručeny a jsou nezcizitelné, nezadatelné, 

nezrušitelné a nepromlčitelné. Všechna tyto práva musí být za daných okolností chráněna. 

Základní práva a svobody jsou zaručeny všem bez rozdílu. Právo na ochranu těchto práv 

má kaţdý nositel, coţ znamená fyzická a také odvozeně právnická osoba. [10] 

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

Z tohoto zákona jsem pro potřeby soukromých bezpečnostních sluţeb vybral dva 

paragrafy, které mají zásadní vliv na činnost jejich pracovníků. 

§ 28 Krajní nouze 

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

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno 

toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je 

zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, 

komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. [12] 

§ 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. [12] 

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

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) je vnímán jako soubor postupů, které se 

pouţívají proti tomu, kdo poruší trestní zákoník a také jak orgány činné v trestním řízení 

mají v těchto případech postupovat.[13] 
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§ 76 Zadrţení osoby podezřelé 

(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, 

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru 

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [13] 

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

předpisů 

V tomto zákoně jsou upraveny kategorie střelných zbraní a střeliva, podmínky 

vlastnictví, nošení, drţení a pouţívání zbraní a střeliva a také povinnosti drţitelů zbraní  

a střeliva. Pouţívání palných zbraní není u SBS zakázáno ţádným zákonem, a proto je 

pouze na majiteli SBS, jestli jeho zaměstnanci budou při výkonu práce ozbrojeni nebo 

nikoliv. Zbrojní licence, která opravňuje právnické nebo fyzické osoby k nabývání 

vlastnictví je upravena v §31 Zbrojní licence a jejich skupiny tohoto zákona a z ní 

vyplývá, ţe pro činnost v oblasti SBS je nutná skupina G – zajišťování ostrahy majetku  

a osob. V dnešní době klesá počet soukromých bezpečnostních sluţeb, které mají své 

pracovníky ozbrojené. [16]  

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

 Tento zákoník řeší právní vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci. Takové vztahy se nazývají pracovněprávní. Z tohoto 

zákoníku jsem pro účely SBS vybral následující paragrafy. 

§ 248 Zákoníku práce 

(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 dodrţena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku můţe provádět pouze 

fyzická osoba stejného pohlaví. [14] 
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§ 316 Zákoníku práce 

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

činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve 

společných prostorách zaměstnavatele tím, ţe podrobuje zaměstnance otevřenému 

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

elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. [14] 

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

předpisů 

V tomto zákoně jsou jasně stanoveny zásady, pravidla, povinnosti a práva při 

jakékoliv manipulaci s osobními údaji. Úřad pro ochranu osobních údajů řeší v České 

republice neoprávněné zásahy do osobních údajů. Práva Evropských společenství  

a mezinárodní smlouvy zároveň s tímto zákonem upravují práva a povinnosti při 

zpracování těchto osobních údajů a zároveň stanovuje podmínky, za kterých se tyto údaje 

předávají do jiných států. [1] 

Ze zákona vyplývá: 

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. [17] 

b) Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 

náboţenství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním 

stavu a sexuálním ţivotě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. 

Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci 

nebo autentizaci subjektu údajů. [17] 

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

provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu 

údajů. [17] 



8 

 

1.3 Činnosti soukromých bezpečnostních sluţeb 

V současné době platí právní úprava obsahující tři základní typy činností, které 

mohou být plněny v rámci sluţeb bezpečnostních agentur a jejich pracovníků. [5] 

Mezi tyto činnosti patří: 

- sluţby soukromých detektivů 

- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 

- poskytování technických sluţeb k ochraně majetku [5] 

V rámci těchto tří základních typů činností jsou realizovány úkoly, k nimţ se SBS se 

svými zákazníky smluvně zavazují. [5] 

Mezi tyto úkoly patří: 

- ochrana majetku 

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

a nedotknutelnosti jejich oprávněných zájmů a práv (osobní ochrana) 

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

- zajišťování bezpečné dopravy hotovosti, cenností a zboţí  

- zajišťování důvěrných informací a okolností podnikání (např. sluţby soukromých 

detektivů)  

- zjišťování informací o důvěryhodnosti partnerů v podnikatelských aktivitách 

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

majetkem firem nebo konkrétních osob [5]  

1.4 Poţadavky na pracovníky SBS 

Povinnosti a poţadavky kladené na pracovníky SBS vůči jejich zaměstnavateli při 

ţádosti o zaměstnání: 

- Občan ČR s trvalým pobytem v ČR, cizinec s trvalým pobytem v ČR, občan státu 

EU  

- osoba starší 18 let 

- osoba způsobilá k právním úkonům  

- odborná, zdravotní, fyzická a psychická způsobilost 

- morální a trestní bezúhonnost [4] 
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1.5 Oprávnění pracovníků SBS 

Oprávnění pracovníků SBS v objektech zákazníků jsou určena podmínkami uzavřené 

smlouvy. Podpisem smlouvy majitel objektu předává právo na ochranu majetku na 

soukromou bezpečnostní sluţbu a zároveň souhlasí se způsoby a formami zabezpečení. [6] 

Pracovníci jsou většinou oprávněni: 

- Kontrolovat osoby vcházející nebo vycházející z daného objektu. Je zde 

zahrnuta i kontrola zavazadel a poţadavek na předloţení dokladů uvedených 

v instrukcích. [6] 

- Kontrolovat vozidla, která vjíţdějí nebo vyjíţdějí z objektu, jejich náklad, 

vyţadovat od osádek vozidel doklady od vozidla a nákladu. Při provádění 

prohlídky vozidla pracovník SBS nemanipuluje s vozidlem a jeho zařízením, 

manipulovat nechává pouze členy osádky vozidla. [6]  

- Pracovník můţe uvnitř střeţeného objektu poţadovat vysvětlení v případě 

podezření z trestné nebo nedovolené činnosti. [6] 

- Pracovník má právo ve střeţeném objektu vyzvat kohokoliv k prokázání 

totoţnosti a oprávnění se v tomto objektu vyskytovat, pokud má podezření na 

neoprávněné vniknutí. [6] 

- Omezit osobní svobodu podle § 76 odst. 2 trestního řádu kohokoliv, kdo ve 

střeţeném objektu spáchá trestný čin při nutnosti zjištění totoţnosti, zajištění 

důkazů nebo k zamezení útěku. [6] 

- Provést osobní prohlídku zaměstnancům zákazníka smí pracovníci SBS 

pouze v případě výslovného zmocnění. Toto zmocnění musí být předem 

stanoveno ve smlouvě mezi soukromou bezpečnostní sluţbou a zákazníkem. [6] 

- Prohlídku zavazadla provádí pracovník SBS pouze zrakem nebo technickými 

prostředky. S obsahem zavazadla nikdy nemanipuluje a o tuto manipulaci musí 

poţádat kontrolovanou osobu. Toto oprávnění musí být stanoveno v interních 

předpisech daného objektu a všechny vcházející i vycházející osoby musí být 

s tímto oprávněním předem seznámeny. [6] 
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- K prosazení těchto oprávnění nebo v případě nutné obrany a krajní nouze smí 

zaměstnanec SBS vyuţít hmaty a chvaty sebeobrany, obušek, slzotvorný plyn 

nebo také cvičeného psa s náleţitým osvědčením o stupni dosaţeného  

výcviku. [6] 

Všechny zákroky pracovníků SBS musí být při pouţití obranných prostředků nebo 

střelné zbraně, stejně jako u jiných občanů ČR, zcela přiměřené útoku na zájem chráněný 

zákonem. Míra těchto zákroků v případě krajní nouze nebo nutné obrany nesmí překročit 

rozsah ustanovení § 28 nebo § 29 trestního zákona. [6] 

1.6 Vztahy mezi SBS, Policií ČR a obecní policií 

Ve většině případů rozhodují o úspěšnosti a účinnosti preventivních bezpečnostních 

opatření vztahy mezi soukromou bezpečnostní sluţbou, příslušnými útvary Policie ČR  

a taky obecní policie. [2] 

Vztah mezi SBS a Policií ČR je zaloţen na těchto zásadách: 

- Pracovník SBS má povinnost poskytnout nezbytnou součinnost na poţádání 

obecní policií a Policií České republiky.  

- Pracovník SBS má povinnost zhodnotit situaci jiţ před provedením zákroku, 

zváţit zda je schopen zákrok řádně dokončit. V opačném případě poţádá  

o součinnost obecní policii nebo Policii České republiky. 

- SBS má povinnost nahlásit nedostatky v zabezpečení střeţeného objektu 

provozovateli nebo majiteli tohoto objektu. Ten v případě podezření z trestné 

činnosti kontaktuje obecní policii nebo Policii České republiky.  

- SBS je nápomocna Policii České republiky nebo obecní policii při odhalování  

a předcházení trestné činnosti. [2] 
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Vztah mezi SBS a obecní policií: 

Spolupráce mezi obecní policií a SBS není upravena právní normou ani předpisem, 

ale na základě právní úpravy existuje.[2] 

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

a doplnění vyplývá občanům právo se obracet s ţádostí o pomoc na příslušníky 

obecní policie, která je povinna komukoli v rozsahu svých kompetencí pomoc 

poskytnout. To platí i pro pracovníky soukromých bezpečnostních sluţeb. [2] 
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2 Hokejové utkání v Ostravar Aréně 

Víceúčelová sportovní hala Ostravar Aréna se nachází v Ostravě, v místní části 

Zábřeh, na adrese Ruská 3077/135, na křiţovatce ulic Ruská a Závodní, přesněji v jejím 

jiţním rohu. Severně od haly, necelých 300 metrů, se nachází autobazar Autohity. Na jiţní 

straně haly se nachází hotel Clarion a na východ od haly přes ulici Závodní se nachází 

výrobní hala společnosti Vítkovice - Steel. 

V této době patří Ostravar Aréna společnosti Vítkovice Aréna, a.s., kde je jedním 

z mnoha sportovišť, které tato společnost provozuje. Maximální kapacita, 12 500 diváků, 

řadí Ostravar Arénu mezi největší víceúčelové haly v České republice. V této hale se 

mohou konat i ty nejnáročnější akce, protoţe díky svému technickému vybavení (které je 

jedno z nejmodernějších v České republice), škále sluţeb a moţností různých variant 

uspořádání vnitřních prostor poskytuje jedinečné zázemí. Protoţe průměrná návštěvnost 

hokejového utkání celku HC Vítkovice Steel je 6500 diváků, do prodeje bude uvolněno 

8000 lístků. Pokud by tento počet nestačil, je moţno uvolnit dalších 2004 lístků, coţ je 

maximální kapacita Ostravar Arény pro hokejová utkání. [7] 

2.1 Základní informace k hokejovému utkání 

V tomto bodě se budu věnovat základním údajům k plánovanému hokejovému 

utkání, jako jsou zajištění parkování, dopravní spojení k hale, kapacita Ostravar Arény pro 

hokejové utkání, vstupy a pokladny, VIP a skyboxy, bezbariérové přístupy, press centrum, 

šatny, místnosti a základní informace k zahájení a ukončení této sportovní akce. 

Zajištění parkování 

Sportovní hala Ostravar Aréna má ve svém areálu 5 přilehlých parkovišť pro diváky 

a jedno parkoviště pro hráče, které se nachází za halou. Parkoviště pro diváky nesou 

označení písmeny A, B, C, D, F a parkoviště pro hráče nese označení E. Celková kapacita 

parkovišť je 1010 parkovacích míst, z toho je 51 míst k parkování pro osoby tělesně 

postiţené. Na kaţdé z parkovišť A-D vede jeden vjezd, který je opatřen závorami  

a automatem na parkovací lístek. Z kaţdého parkoviště vedou 2 výjezdy. Parkoviště  

F má pouze jeden vjezd a jeden výjezd a je určeno pro VIP hosty. Pokud je kapacita 
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parkovišť naplněna, je moţnost vyuţít parkoviště u výrobní haly Vítkovice – Steel,  

Městského stadionu nebo u Nádraţí Vítkovice. Rozmístění parkovišť viz obrázek č. 1. [7] 

 

 

Obrázek 1 Rozmístění parkovišť [7] 

Dopravní spojení k hale 

Návštěvníci se mohou k Ostravar Aréně dostat několika způsoby: autem, tramvají, 

vlakem nebo pěšky. Při pouţití automobilu mají k dispozici parkoviště přilehlá k hale. Při 

vyuţití tramvaje se sem dostanou linkami 2, 3, 7, 11 a 19 na zastávku Sport Aréna, která je 

přímo před halou. Pokud se návštěvníci rozhodnou přijet vlakem, nejbliţší vlaková 

zastávka je Nádraţí Vítkovice, jeţ je od haly vzdálena 1,3 km. 

Kapacita Ostravar Arény 

Maximální kapacita Ostravar Arény se liší v závislosti na typu pořádané akce a na 

konfiguraci vnitřních prostor. Pro účely koncertu dosahuje kapacita aţ 12 500 míst, ale pro 

hokejová utkání je to 10 004 míst - z toho je 9 779 míst v sektorech a 225 míst ve VIP 

skyboxech. [7] 
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Vstupy a pokladny 

Pro návštěvníky jsou do haly připraveny 4 vstupy a z toho je jeden pro VIP hosty.  

U vstupu od Hotelu Clarion je 5 pokladen a 4 turnikety. U vstupu z ul. Závodní „Hlavní 

vstup“ je 10 pokladen a 6 turniketů. U vstupu z ul. Ruské je 5 pokladen a 4 turnikety. 

Vstup do VIP prostor je moţný pouze z parkoviště F přes recepci Ostravar Arény  

a jedním z výtahů do 5. patra. Všechny turnikety v hale jsou vybaveny čtecím zařízením 

čárových kódů a novým bezpečnostním zařízením, které umoţňuje rozpoznávání  

a následné porovnání, zda se osoba nachází na místě naskenovaném ze vstupenky. Toto 

zařízení bylo nainstalováno v roce 2015 a obsluhuje jej pouze Policie ČR z důvodu 

ochrany osobních údajů. Dále je zde technický vstup pro nakládku a vykládku (rolbovna), 

který se nachází za halou a vstup je přes parkoviště E automatickými rolovacími vraty, 

s moţností vjezdu do haly přímo aţ na hrací plochu. Viz obrázek č. 2.  

 

Obrázek 2 Vstupy Ostravar Arény [3] 

Bezbariérový přístup 

Ostravar Aréna disponuje nejen bezbariérovými vstupy pro návštěvníky, ale také 

vstupy, kterými do haly prochází sportovci, účinkující a jiné osoby. Vnitřní prostory haly 

jsou rovněţ bezbariérové a na hlavní chodbě této haly jsou bezbariérové WC. Sektor pro 

handicapované osoby je mobilní a je vţdy umístěn podle uspořádání haly pro danou akci. 
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Pro hokejová utkání se tento sektor nachází vedle trestné lavice. V Ostravar Aréně jsou  

i sportovní a umělecké šatny pro tělesně postiţené a nacházejí se v zázemí. [7] 

Šatny a místnosti 

V Ostravar Aréně se nachází 13 šaten pro hráče, 2 šatny pro rozhodčí a 5 šaten pro 

umělce. Všechny šatny jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a nacházejí se přímo 

v zázemí Ostravar Arény. Dále zde najdeme: šatny pro trenéry, sušárny, ošetřovny, sklady, 

masérny, baletní sál, posilovnu a speciální místnost pro dopingovou kontrolu. Viz obrázek 

č. 3. 

 

Obrázek 3 Pozice 0 metrů [7] 

Press centrum 

Ostravar Aréna disponuje také novým moderním tiskovým centrem, které má 

kapacitu 200 míst. Press centrum je moţné rozdělit pomocí mobilních přepáţek, čímţ 

vzniknou dvě nezávislé místnosti. V tomto centru je zajištěno připojení k internetu, 

telefonu nebo faxu pomocí strukturované kabeláţe a občerstvení v restauraci. Z press 

centra je velice snadný přístup do hlediště. Vstup do press centra je moţný přes recepci 

nebo přes VIP parkoviště „F“. Viz obrázek č. 4. [7] 
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Obrázek 4 Pozice 4 metry [7] 

VIP a skyboxy 

Tato část se nachází v 5. patře haly a slouţí pro sponzory hokejového týmu. Nachází 

se zde 16 skyboxů s celkovou kapacitou 225 míst a VIP restaurace, která slouţí všem VIP 

hostům. Všechny skyboxy jsou vybaveny televizí, klimatizací a wifi připojením.  

Viz obrázek č. 5. [7] 

 

Obrázek 5 Pozice 16 metrů [7] 
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2.2 Fyzická ochrana v Ostravar Aréně 

V této části nyní popíšu stávající stav fyzické ochrany v Ostravar Aréně. Objekt je 

rozčleněn na hlavní halu, multifunkční halu, hotel Puls a 5 parkovišť, která obléhají kolem 

haly. Na západní straně se nově nachází atletická hala. 

Perimetrická ochrana 

Objekt Ostravar Aréna není ani z jedné části oplocen, ze všech stran je volně 

přístupný. Před všemi vchody jsou rozmístěny těţké betonové květináče ve vzdálenosti asi 

50 metrů od haly, které zabraňují, aby ke vchodům vjelo jakékoliv vozidlo mimo ty, která 

tam vjezd povolen mají k reklamním nebo sponzorským účelům. Kaţdé z parkovišť je 

osazeno závorami s automaty, které zabraňují nepovolenému vjezdu. Na ploše před 

vchodem od Hotelu Clarion je zřízena závora a tato plocha slouţí mj. jako sluţební 

parkoviště nebo jako parkoviště pro sloţky IZS při různých akcích. 

Plášťová ochrana 

Pro popsání plášťové ochrany je důleţité objekt hlavní haly rozčlenit na 3 úrovně. 

Tyto úrovně budou uváděny podle výškové vzdálenosti od povrchu země a jsou to úrovně 

0 m, 4 m a 16 m. Na všech těchto úrovních jsou dveře a okna prosklené - bez dalších 

bezpečnostních prvků. 

Na úrovni 0 m se nachází všechny 3 vstupy pro diváky, pokladny, sluţební vchod  

a vchod přes rolbovnu. U vstupu z ul. Ruské se nachází 5 prosklených pokladen  

a 3 vchodové dvoukřídlové dveře, taktéţ prosklené. U vstupu z ul. Závodní se nachází  

10 prosklených pokladen a 4 prosklené vchodové dvoukřídlové dveře. Na vstupu od 

Hotelu Clarion se nachází 5 prosklených pokladen a 3 prosklené vchodové dvoukřídlové 

dveře. Vlevo od tohoto vstupu je sluţební vchod, na kterém jsou prosklené elektrické 

posuvné dveře, za kterými je vrátnice. Zde má nepřetrţitou sluţbu zaměstnanec 

společnosti, která objekt spravuje. Posledním místem na této úrovni je vstup přes rolbovnu. 

Jsou zde velká ţelezná automatická rolovací vrata, vedle kterých jsou bezpečnostní dveře, 

jeţ slouţí jako vstup pro zaměstnance a jsou opatřeny kamerou. Všechny plochy před 

vchody jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Záznam je přenášen do 

kanceláře SBS, kde jej nepřetrţitě sleduje pracovník fyzické ostrahy. 
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Na úrovni 4 m se nachází únikové východy z haly, úniková schodiště, recepce  

a stanice nového VIP výtahu. Únikové východy jsou zabezpečeny bezpečnostními dveřmi. 

Na celém plášti haly v úrovni 4 metrů jich je deset. Další částí, která by mohla být 

překonána, jsou 4 úniková schodiště, která vedou nahoru na balkon na úroveň 16 m. Tato 

schodiště jsou zabezpečena ţeleznými brankami s kladkou. Samotné překonání by mělo 

závaţný následek, protoţe nahoře na balkóně se nachází stanoviště výtahů, jimiţ by se 

pachatel mohl dostat do prostorů haly. Dalším kritickým místem na této úrovni je 

prosklená recepce. Jedná se o kompletně prosklenou budovu, ve které vykonává 

nepřetrţitou ostrahu pracovník SBS, protoţe se zde nacházejí kanceláře vedení hokejového 

klubu a také kanceláře společnosti Vítkovice Aréna a.s.. Posledním objektem na této 

úrovni je prosklená stanice nově postaveného výtahu s posuvnými elektrickými dveřmi. 

Na úrovni 16 m je dvacet únikových východů z haly. Jsou to elektrické posuvné 

prosklené dveře, které lze v případě poţáru otevřít a odblokovat pouze zevnitř. Dále se zde 

nacházejí 3 posuvné dveře s madlem, které jsou u kaţdého z výtahů. 

Na kaţdé z úrovní se nacházejí kamery, které zabírají kritická místa. 

Vnitřní prostorová ochrana 

Do prostoru Ostravar Arény vede 6 vstupů. První vstup je z ulice Ruské, druhý 

z ulice Závodní, třetí na straně od Hotelu Clarion, vedle něhoţ se nachází i sluţební vstup. 

Jako další je zde vstup pro VIP a posledním vstupem je vstup technický (rolbovna), který 

slouţí především k zásobování. Hlavním vstupem je vchod z ulice Závodní.  

Z kaţdého ze tří vchodů je přístup na hlavní chodbu, která vede kolem celé haly.  

Z této chodby se pak lze dle své vstupenky dostat do hlediště buď na úrovni 0 m od ledové 

plochy (na kterou vedou 4 průchody) nebo na úroveň 4m od ledové plochy. Na úroveň  

4 m vede celkem 10 schodišť a diváci se poté dostanou na ochoz, který je okolo celé haly. 

Hala je pro diváky rozdělena na sektory A, B, C, D a R. Kaţdé z těchto označení je pak 

dále děleno. Sektor A se skládá ze sektorů A1 – A5 na straně od rolbovny, sektor B je 

rozdělen na sektory B1 – B8 na straně od hlavního vchodu, Sektor C na sektory C1 a C2, 

které se nachází za brankami, Sektor D na sektory D1 – D4 za střídačkami a sektor R je 

rozdělen na sektory R1 – R4, jenţ se nacházejí v jednotlivých rozích. Viz obrázek č. 6. 
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Obrázek 6 Sektory v Ostravar Aréně [7] 

Pro detailnější popis jsem si halu rozdělil na níţe specifikované části označené jako 1aţ 7: 

1 Vstupy (0 metrů) 

Na kaţdém ze tří vstupů pro návštěvníky se nachází turnikety, přes které musí 

fanoušci projít, pokud se chtějí dostat na akci - zde můţe dojít k podrobnější 

kontrole. Vše je pak na kaţdém vstupu monitorováno kamerovým systémem se 

záznamem. 

2 Hlavní chodba (0 metrů) 

Pokud se účastníci dostanou do prostorů haly, vejdou do hlavní chodby, která 

vede po celém obvodu haly. Na této chodbě se nachází 10 bufetů, 8 toalet pro 

ţeny a muţe a 2 toalety pro tělesně postiţené osoby. Z této chodby vedou  

4 vchody na úroveň ledové plochy (0 metrů) a 10 schodišť na ochoz (4 metry). 

Najdeme zde plánky haly, evakuační plány a hasicí přístroje. Na tuto chodbu se 

napojuje i chodba od šaten sluţebního vchodu, oddělená bezpečnostními dveřmi. 

Celá tato chodba je kompletně pokryta kamerovým systémem. 

3 Plocha (0 metrů) 

Na této úrovni se nachází hrací plocha ohraničená mantinely a vstupy do sektorů, 

které jsou u ledové plochy. Dále zde najdeme průchod k šatnám, jenţ bude 

v době konání hokejového utkání trvale střeţen pracovníkem SBS. Na této úrovni 

taktéţ najdeme hasicí přístroje a poţární evakuační plán. 
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4 Ochoz (4 metry) 

Zde jsou vstupy do jednotlivých sektorů, na které se nelze dostat z plochy, a také 

schodiště vedoucí do VIP prostor. Ochoz je okolo celé Ostravar Arény a nachází 

se na něm 2 bufety a 11 únikových východů ven z haly. Jeden z těchto východů 

je propojen s recepcí a press centrem - tímto průchodem mohou projít pouze 

novináři, ale v případě evakuace haly je otevřen i pro návštěvníky. Celý vnitřní 

prostor ochozu je monitorován kamerami. 

5 VIP prostory (16 metrů) 

Do těchto prostorů se dostávají návštěvníci zvláštním vstupem z parkoviště  

F a poté výtahem. Na této úrovni haly je taktéţ chodba okolo celé arény. Nachází 

se zde skyboxy, 2 restaurace a 8 toalet. Dále se zde nachází 8 únikových východů 

z hlediště do VIP a 20 únikových východů z VIP na venkovní balkón, kde se 

nacházejí 4 únikové věţe. Celý prostor VIP je monitorován kamerovým 

systémem. Jsou zde poţární evakuační plány a hasicí přístroje. 

6 Šatny 

Šatny se v Ostravar Aréně nachází na úrovni plochy. K šatnám se dá dostat ze 

sluţebního vchodu, hlavní chodby, rolbovny nebo z hrací plochy. V době konání 

utkání bude vše pečlivě střeţeno. Nachází se zde 20 šaten, šatny pro trenéry, 

sušárny, ošetřovny, sklady, masérny, baletní sál, posilovna a speciální místnost 

pro dopingovou kontrolu. 

7 Rolbovna 

Vchod a vjezd do této části se nachází na zadní straně haly. Z rolbovny se 

můţeme dostat do celého objektu, protoţe je zde výtah. Rolbovna je propojena 

velkou chodbou s hrací plochou, jenţ slouţí jako vjezd pro rolbu a automobily na 

ledovou plochu a nachází se tady i průchod k šatnám. Tímto se tohle místo stává 

strategickým v době konání akce. Funguje i jako únikový východ při evakuaci. 
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Reţimová ochrana 

V této části ochrany budu řešit časový rozvrh hokejového utkání a zaměřím se zde  

i na informace ohledně návštěvního řádu. 

Začátek utkání 

Začátek hokejového utkání je naplánován na 17:00 hodin, a proto pracovníci SBS 

budou na svých pracovních pozicích uvnitř arény nastoupeni v 15:30 hodin. Otevření arény 

pro návštěvníky je nastaveno na 16:00 hodin. Ukončení akce se předpokládá v 19:30 hodin 

v normální hrací době, pokud by nastalo prodlouţení zápasu, pak se předpokládané 

ukončení posouvá na 20:00 hodin. Odchod návštěvníků je odhadován na 30 – 60 minut po 

skončení utkání. Poté následuje úklid všech prostor haly a příprava na další plánovanou 

akci. 

Návštěvní řád 

S návštěvním řádem by se měli seznámit všechny osoby vcházející do vnitřních 

prostorů haly. Je umístěn na kaţdém ze vstupů pro návštěvníky. V tomto návštěvním řádu 

je seznam povolených a zakázaných předmětů a další obecné informace. Pokud PČR 

společně s SBS vyhodnotí zápas jako rizikový, má SBS moţnost před vstupem do haly 

provádět bezpečnostní prohlídku, která je zaměřena na dodrţování zákazu vnášení těchto 

předmětů. 
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3 Analýza a hodnocení rizik 

Pro analýzu a hodnocení rizik jsem ve své práci vybral metody SWOT, Ishikawův 

diagram, FMEA a Paretův diagram s Lorenzovou křivkou, jelikoţ se mi z pohledů mé 

práce zdály jako nejoptimálnější řešení tohoto problému. Pro určení kritických míst  

a technického zabezpečení stávajícího stavu Ostravar Arény jsem si vybral metodu SWOT. 

Pro kvalitní zabezpečení a nerušený průběh hokejového utkání jsem Ostravar Arénu 

rozdělil do bezpečnostních zón. V kaţdé z těchto zón se nachází různý počet pracovišť 

SBS a za tyto pracoviště má zodpovědnost vţdy jeden zaměstnanec, který je označen jako 

velitel skupiny SBS. Na základě tohoto rozdělení jsem identifikoval příčiny nebezpečného 

průběhu hokejového utkání, které se mohou vyskytovat na jednotlivých úrovních pomocí 

Ishikawova diagramu a tyto příčiny poté vyhodnotil metodou FMEA. Celou svou analýzu 

jsem ukončil Paretovým diagramem a Lorenzovou křivkou, coţ mi přesně vyhodnotilo 

nejzávaţnější rizika při zabezpečení bezpečného průběhu hokejového utkání. 

3.1 SWOT analýza 

Pomocí této analýzy lze zhodnotit silné stránky (Strenghts), slabé stránky 

(Weaknesses), příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) určitého typu podnikání nebo 

něčeho velmi podobného s tímto spojeným. Tato analýza se pouţívá pro dlouhodobé 

plánování různých firem, společností nebo pracovních skupin. [8] 

Cílem této analýzy je komplexně vyhodnotit funkčnost ochrany a bezpečnosti osob 

v daném prostředí. Jednotlivé faktory jsou klasifikovány a ohodnoceny SWOT analýzou  

a poté jsou roztříděny do čtyř skupin, které jiţ byly zmíněny výše. Na jedné straně díky 

silným a slabým stránkám, na druhé straně díky příleţitostem a hrozbám lze pomocí 

vzájemné interakce jejich faktorů získat nové informace, jenţ vyhodnocují a charakterizují 

úroveň tohoto vzájemného působení. [8] 

Z pohledu kritických míst a technického zabezpečení Ostravar Arény jsem SWOT 

analýzu stanovil takto. Viz tabulka č. 1. 
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Tabulka 1 SWOT analýza [autor] 

Silné stránky Slabé stránky 

Kamerový systém a systém PZTS Absence plotů a mechanických zábran 

Zabezpečení prostoru vstupu Absence bezp. prvků na oknech a dveřích 

24 hodinový stráţní systém Zabezpečení únikových věţí 

Klíčový systém na podpis Prosklený plášť haly 

Osvětlení arény 

 Příleţitosti Hrozby 

Kontrola osob při vstupu Překonání oken 

Pravidelné obchůzky Překonání dveří 

Kontrola zaměstnanců arény Neoprávněný vstup 

Zvýšení počtu bezpečnostních prvků Překonání prosklených částí 

Rozmístění čipů pro ostrahu SBS 

  

Fyzickou ochranu Ostravar Arény jsem vyhodnotil hodnocením SWOT analýzy. 

Z důvodu, ţe mi toto vyhodnocení vyšlo kladně (2,4), můţu konstatovat, ţe ve stávajícím 

stavu fyzické ochrany neshledávám závaţné nedostatky, které by mohly zkomplikovat 

nebo ohrozit průběh hokejového utkání, a tudíţ nebudu ţádat ţádné změny a úpravy ve 

stávajícím stavu. Viz příloha č. 1. 

Výsledný stav je znázorněn pomocí vektorů v matici, jenţ porovnává míru rizika  

a míru příleţitostí. Výsledek mé SWOT analýzy poté vyšel jako spekulativní stav.  

Viz obrázek č. 7. 

 

Obrázek 7 Výsledek SWOT analýzy [autor] 
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3.2 Rozdělení prostorů do bezpečnostních zón a pracovišť 

Prostory Ostravar Arény jsem z vlastních zkušeností se střeţením a velením na 

těchto akcích rozdělil na 5 bezpečnostních zón (I. Parkoviště, II. Vstupy, III. Plocha  

(0 metrů), IV. Ochozy (4 metry), V. VIP prostory (16 metrů)). V těchto bezpečnostních 

zónách se budou nacházet jednotlivá pracoviště. Zóny budou označeny římskými číslicemi 

(I-V). 

I. Parkoviště 

- Parkoviště pro návštěvníky 

- Parkoviště pro VIP osoby 

- Parkoviště pro hráče 

II. Vstupy a Výstupy 

- Sluţební vchod/východ 

- Vstupy/Výstupy pro návštěvníky 

- Vstup/Výstup pro hráče a technické věci 

- VIP vstupy/výstupy 

- Únikové východy 

III. Plocha (0 metrů) 

- Šatny hráčů 

- Šatny rozhodčích 

- Ledová plocha 

- Hlavní vnitřní chodba 

IV. Ochozy (4 metry) 

- Sektory pro návštěvníky 

- Koridor pro hráče a rolbu 

- Vstup do PRESS centra 

V. VIP prostory (16 metrů) 

- VIP skyboxy 

- VIP restaurace 

- Výtahy 

- VIP salónky 

3.3 Ishikawův diagram (Diagram příčin a následků) 

Jinými slovy diagram „Rybí kost“ graficky znázorňuje všechny různé faktory, které 

mohou ovlivnit následek. Úkolem tohoto diagramu je stanovit příčiny řešeného problému 

s největší pravděpodobností. Kaţdá příčina nebo kombinace příčin má svůj následek. 

Ishikawův diagram byl sestaven pro zjištění příčin, které by mohly způsobit nebezpečný 

průběh hokejového utkání na jednotlivých důleţitých pracovištích v bezpečnostních 

zónách. Tato pracoviště jsou v diagramu vypsána slovně. Viz příloha č. 2. [8] 
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Po dokončení Ishikawova diagramu jsem všechny analyzované příčiny dále hodnotil 

pomocí FMEA metody. 

3.4 Metoda FMEA 

Analýza příčin a následků poruch vychází z anglického názvu Failure Mode And 

Effect Analysis. Jedná se o metodu, pomocí které můţeme identifikovat moţná hrozící 

rizika nebo poruchy a stanovit jejich výslednou rizikovost. Základem je tedy seznam těchto 

rizik a poruch a stanovení pravděpodobnosti jejich vzniku, následnou závaţnost a moţnou 

odhalitelnost. Výsledkem je určitá rizikovost, pomocí níţ pak stanovujeme, zda se jedná  

o riziko přijatelné, kterým se nemusíme dále zabývat, nebo nepřijatelné, coţ si ţádá další 

pozornost. Výpočet rizika se provádí pomocí vzorce: (1) 𝑅=𝑃×𝑁×𝐻, kde R je míra rizika, 

P je pravděpodobnost vzniku rizika, N je závaţnost následků rizika a H je odhalitelnost 

rizika. [9] 

Tyto parametry jsou vyznačeny v následující tabulce č. 2., kde je i jejich číselná 

hodnota a popis. 

Tabulka 2 Parametry metody FMEA [autor] 

R Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 bezvýznamné 1 velice nepravděpodobné 

4-10 akceptovatelné 2 spíše nepravděpodobné 

11-50 mírné 3 reálná hrozba 

51-100 neţádoucí 4 velmi pravděpodobné 

101-125 nepřijatelné 5 trvalá hrozba 

N Závaţnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 malá 1 v době spáchání 

2 větší 2 během několika minut 

3 vyšší 3 během jednoho dne 

4 vysoká 4 během několika dní 

5 velmi vysoká 5 neodhalitelné 

 

V příloze jsem definoval jednotlivá rizika, ke kterým jsem napsal jejich příčinu  

a následek, jenţ můţe daným rizikem nastat. Dále se v příloze nachází jednotlivé hodnoty 

parametrů P (Pravděpodobnost), N (Závaţnost následků) a H (Odhalitelnost rizika). 

Pomocí těchto parametrů jsem dále spočítal hodnotu R (Výslednou míru rizika), která je 

v příloze vypočtena v posledním sloupci. Viz příloha č. 3. 
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Výsledné riziko se stanovuje jako součin hodnot P, N, H. Příklad výpočtu jsem 

stanovil pro riziko číslo 1 v příloze č. 3. 

R = P x N x H 

R = 2 x 3 x 2 

R = 12 

Po vypočtení jednotlivých rizik jsem vytvořil Paretův diagram s Lorenzovou 

křivkou. Paretův diagram je zaloţen na principu 80/20. Tento princip spočívá na 

skutečnostech, ţe 80% majetku na celém světě patří pouze 20% lidí. V mém případě tedy 

vycházím z toho, ţe 80% všech následků způsobuje pouze 20% všech příčin. 

Z bezpečnostního hlediska jsem tedy dospěl k tomu, ţe k zajištění bezpečného průběhu 

hokejového utkání postačí eliminovat pouze 80% všech moţných rizik. [9] 

Tabulka 3 Četnosti rizik [autor] 

Riziko Popis rizika R Kumulativní Relativní kumulativní 

   

četnost R četnost R v % 

9 Napadení hráče, rozhodčího 125 125 11,9 

10 Vhození cizího předmětu na led 125 250 23,8 

11 Neoprávněné vniknutí do 125 375 35,7 

 

zabezpečených prostorů 

   17 Pozdní otevření  východů 125 500 47,6 

4 Tlak davu 100 600 57,1 

18 Pochybení pracovníka 48 648 61,7 

16 Chování fanoušků 48 696 66,2 

15 Vandalismus 48 744 70,8 

8 Překonání mechanických zábran 48 792 75,4 

5 Překonání turniketu 48 840 79,9 

12 Alkohol v bufetech 40 880 83,7 

13 Podráţděnost fanoušků 36 916 87,2 

7 Falešné vstupenky 30 946 90 

3 Špatná kontrola povolení 30 976 92,9 

6 Špatná kontrola akreditací 27 1003 95,4 

14 Krádeţe 20 1023 97,3 

2 Špatně zabezpečený vjezd 16 1039 98,9 

1 Proraţení závory 12 1051 100 

 

Pro sestrojení Paretova diagramu jsem si musel sestavit histogram, a vypočítat 

kumulativní četnost mé výsledné rizikovosti. Pro sestrojení Lorenzovy křivky jsem 

vypočítal relativní kumulativní četnost mé výsledné rizikovosti. Nejprve jsem si svá rizika 

seřadil v tabulce od největších hodnot rizikovosti po nejmenší, dále jsem vypočítal 
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kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost podle vzorců (2) a (3), které jsou 

uvedeny níţe. [9] Vše je zobrazeno v tabulce č. 3. Na závěr jsem vše znázornil graficky 

pomocí grafu. Viz obrázek č. 8. 

(2) 𝑁𝑖 =  𝑛𝑘 =  𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑖 
𝑖
𝑛=1  

Ni – kumulativní četnost rizika 

n1 – ni – hodnota rizika  

 

(3) 𝐹𝑖 =
Ni

N
x 100  %  

Fi – relativní kumulativní četnost 

N – kumulativní četnost všech rizik 

Ni – kumulativní četnost jednotlivých rizik 

 

 

Obrázek 8 Paretova analýza s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

Do grafu jsem poté zakreslil 2 přímky, které nám jasně znázorní princip 80/20.  

Z tohoto grafu je zřejmé, která rizika jsou z hlediska zabezpečení bezpečného průběhu 

utkání pro mě stěţejní, protoţe patří mezi 80% rizik a musím jim věnovat zvýšenou 

pozornost. Většina těchto rizik by mohla způsobit přerušení nebo ukončení utkání, zranění 
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diváka nebo poškození majetku arény - proto jsou určena jako stěţejní. Zbylá rizika patří 

mezi rizika přijatelná, která spadají do zbylých 20% rizik, a jejich řešení nemusím věnovat 

zvláštní pozornost. Přesné zařazení stěţejních rizik je značeno v tabulce č. 4. 

Tabulka 4 Nejzávaţnější rizika [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 11-50 51-100 101-125 

Míra rizika Mírné neţádoucí Nepřijatelné 

 
Pochybení pracovníka Tlak davu Napadení hráče nebo rozhodčího 

 
Chování fanoušků 

 
Vhození předmětu na led 

 
Vandalismus 

 
Neoprávněné vniknutí do 

 
Překonání mech. zábran 

 
zabezpečených prostor 

 
Překonání turniketu 

 
Pozdní otevření východů 
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4 Postup SBS při zajištění bezpečného průběhu hokejového 

utkání 

V předešlé kapitole jsem zhodnotil stav stávající fyzické ochrany Ostravar Arény 

pomocí analýzy SWOT, poté jsem prostory Ostravar Arény rozdělil do bezpečnostních zón 

a v těchto zónách jsem stanovil jednotlivá pracoviště dle zkušeností se střeţením 

hokejových zápasů. Dále jsem pomocí Ishikawova diagramu identifikoval rizika, která by 

mohla způsobit narušení bezpečného průběhu hokejového utkání. Tato rizika jsem poté 

pomocí metody FMEA vyhodnotil podle jejich závaţnosti a veškeré analýzy ukončil 

Paretovým diagramem s Lorenzovou křivkou, jenţ mi rozdělila rizika na ty, kterým je 

nutné věnovat zvýšenou pozornost a jsou stěţejní a na rizika, která nejsou aţ tak závaţná 

pro zabezpečení bezpečného průběhu hokejového utkání. Pro vyhodnocená stěţejní 

(nejzávaţnější) rizika jsem navrhl určité postupy, které by měly minimalizovat dané riziko. 

V této kapitole budu dále řešit organizační podmínky pro hokejové utkání, tzn. kdo je 

za bezpečný průběh utkání zodpovědný, návrh zabezpečení ze strany SBS a určení 

pracovních pozic v bezpečnostních zónách na jednotlivých pracovištích, ošetření 

nejzávaţnějších rizik na pracovištích, na kterých mohou nastat. V posledním bodě se 

zaměřím na komunikaci a vzájemnou spolupráci mezi SBS a jednotlivými sloţkami IZS  

a dalšími sluţbami, kterými jsou úklidová sluţba a zdravotníci. 

4.1 Organizační podmínky pro hokejové utkání 

Hokejový klub HC Vítkovice Steel, jehoţ utkání se zabezpečuje a má v Ostravar 

Aréně domácí prostředí, je povinen dbát na ochranu a bezpečnost všech osob, které se 

v Ostravar Aréně budou v průběhu hokejového utkání nacházet. Dále musí dbát na ochranu 

věcí a majetku, které se v areálu Ostravar Arény nachází jak uvnitř haly, tak na přilehlých 

objektech a parkovištích. Hokejový klub HC Vítkovice Steel zajistí na své vlastní náklady 

soukromou bezpečnostní sluţbu, která bude v průběhu hokejového utkání zajišťovat 

bezpečnostní a organizační podmínky na základě pokynů hokejového klubu, správce 

Ostravar Arény a dále také dle platné legislativy Českého svazu ledního hokeje. 

Zaměstnanci soukromé bezpečnostní sluţby budou po dobu hokejového utkání střeţit 

určená pracoviště a na těchto pracovištích minimalizovat moţná rizika, která mohou nastat. 

Hokejový klub si také určí vyškolenou osobu, která bude po celou dobu viditelně označena 
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jako hlavní pořadatel a bude zodpovídat za bezpečný průběh hokejového utkání. Pro 

kvalitnější zabezpečení bude vhodné za tuto osobu zvolit člena SBS pro lepší spolupráci 

mezi SBS a hokejovým klubem při řešení problémů. Soukromá bezpečnostní sluţba si 

všechny pracovní pomůcky (jako jsou výstraţné vesty, speciální oblečení, bundy, 

vysílačky aj.) zajistí sama. Různé mechanické zábrany a další bezpečnostní prvky si zajistí 

ve spolupráci se správcem Ostravar Arény. 

Pokyny pro účastníky hokejového utkání 

Nejdůleţitější organizační podmínky pro bezpečný průběh konkrétního hokejového 

utkání budou zveřejněny na internetu minimálně týden před utkáním a budou všechny 

účastníky hokejového utkání informovat o veškerých zákazech, pravidlech a chování, které 

budou na této sportovní události striktně dodrţovány a vyţadovány po kaţdém z účastníků. 

Kaţdý účastník hokejového utkání, který si zakoupí vstupenku, vyhraje ji v různých 

soutěţích nebo ji dostane od sponzorů, má na této vstupence stručně natištěné základní 

pokyny a je povinen se s nimi seznámit a dodrţovat je. Hlavní pořadatel má právo 

z hokejového utkání vyloučit jakéhokoliv účastníka při závaţném porušení návštěvního 

řádu podle předem stanovených pravidel. Kaţdá osoba, jeţ se účastní hokejového utkání je 

povinna chovat se tak, aby v ţádném případě neohroţovala jiné účastníky na zdraví, 

majetku a ţivotě a aby v prostorách Ostravar Arény dodrţovala svým chováním čistotu  

a pořádek. Pokud bude u účastníka zjevné nebo se prokáţe, ţe před vstupem do haly poţil 

drogu nebo jinou omamnou látku, má hlavní pořadatel právo zamezit tomuto účastníkovi 

vstup do haly nebo tohoto účastníka vyvést podle předem daných podmínek. Zničená, 

poškozená či neúplná vstupenka je neplatná. Kaţdá vstupenka je pouze jednorázová na 

uvedené hokejové utkání a platná po celou dobu jeho trvání. Kaţdá vstupující osoba je 

povinna se podrobit bezpečnostní prohlídce u vstupu, kde se ověří platnost vstupenky 

pomocí turniketu a také prohlídka zavazadla. Kaţdý účastník je povinen nosit vstupenku 

po celou dobu utkání u sebe a na výzvu pořadatele je povinen ji předloţit. 

Pokud se kterýkoliv z účastníků odmítne bezpečnostní prohlídce podrobit, nebude do 

prostorů Ostravar Arény vpuštěn. Do haly je zakázáno vnášet alkohol, jakékoliv potraviny  

a nealkoholické nápoje (s výjimkou osob, které doloţí zdravotní důvody), jakékoliv 

natlakované předměty a jiné nádoby (PET láhve, plechovky, skleněné a plechové láhve, 

apod.), reklamní, politické, uráţlivé materiály, vuvuzely a tlakové houkačky, laserová 
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ukazovátka, vlajky a transparenty větší neţ 5 x 3 m, ohňostroje, dýmovnice, toxické  

a omamné látky, drogy, zbraně, nadměrná zavazadla, výbušné látky, dětské kočárky, 

koloběţky, in-line brusle, jízdní kola a jiné dopravní prostředky, které by mohly způsobit 

materiální škody na majetku Ostravar Arény nebo ostatních účastníků a na zdraví jiných 

osob, které se v prostorách Ostravar Arény nacházejí. V hale je povolena pouze 

konzumace jídla a pití zakoupeného v bufetech nebo ve VIP restauraci. Platí zde přísný 

zákaz vhazování předmětů na ledovou plochu. 

V prostorách Ostravar Arény je zakázáno manipulování s otevřeným ohněm  

a kouření. Dále zde platí zákaz vstupu se zvířaty. Na utkáních hokejového klubu  

HC Vítkovice Steel je dále zakázáno provozovat marketingové či reklamní akce, které 

nejsou povoleny vedením hokejového klubu. 

Pokud bude zjištěno zničení nebo poškození majetku haly, bude náhrada veškerých 

škod po účastníkovi vymáhána dle platných právních norem a předpisů ČR. Za ztráty nebo 

odcizení věcí během hokejového utkání není zodpovědný hokejový klub, SBS, ani správce 

Ostravar Arény. 

V případě evakuace Ostravar Arény je kaţdá osoba povinna postupovat podle 

poţárních poplachových směrnic a evakuačních plánů, které se nacházejí v prostorách 

Ostravar Arény a dle pokynů pracovníků SBS. 

4.2 Plán postupu k zajištění bezpečného průběhu hokejového utkání 

V této kapitole se budu zabývat plánem postupu, kterým by se měla SBS řídit při 

zabezpečení hokejového utkání v ostravské Ostravar Aréně. Nejprve určím dřívější 

nástupy pracovníků a poté se budu zabývat jednotlivými pracovišti v bezpečnostních 

zónách a popisem práce pro minimalizování moţných rizik, výstrojí pracovníků  

a technickými prostředky. Dále zde budu řešit ukončení hokejového utkání a celé sportovní 

akce. Na závěr určím počet všech pracovníků potřebný pro zajištění bezpečného průběhu 

hokejového utkání. 

4.2.1 Dřívější nástup pracovníků 

Tím, ţe se v hale nachází jak kanceláře hokejového klubu, tak i kanceláře společnosti 

Vítkovice Aréna a.s., bude zde docházet k nekontrolovanému pohybu osob, které do 
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jednotlivých kanceláří mohou během dne docházet. Také dojde k návozu potravin  

a nápojů do bufetů a VIP prostorů a do haly začnou chodit i zaměstnanci externích firem, 

které zajišťují distribuci tohoto občerstvení na svá pracoviště. Z toho důvodu bude potřeba, 

aby pracovníci SBS zajistili minimálně 4 hodiny před utkáním důleţitá strategická místa, 

na kterých bude docházet k pohybu osob a k naskladnění potravin do určených prostorů 

arény. Tato strategická místa jsou celkem tři, proto budou muset celkem tři pracovníci SBS 

nastoupit s 4 hodinovým předstihem, aby se eliminovalo riziko neoprávněného vstupu. 

První z pracovníků bude střeţit sluţební vchod, kterým budou procházet jak zaměstnanci 

Ostravar Arény, tak externí zaměstnanci firem do vnitřních prostor a zde bude kontrolovat 

akreditace těchto osob na dané hokejové utkání, popřípadě jim tuto akreditaci sám udělí na 

základě seznamu, který mu poskytne vedení hokejového klubu. Druhý z pracovníků bude 

střeţit vstup přes rolbovnu. Toto místo bude určeno pouze k  návozu potravin a nápojů  

a zde bude pracovník střeţit, aby přes tento vstup do haly nikdo neprošel, popřípadě 

všechny osoby odkáţe na sluţební vchod. Třetí z pracovníků si vyzvedne potřebné klíče  

a odemkne všechny únikové východy, které se v hale nachází na úrovni 16 metrů a poté 

bude dohlíţet na návoz potravin do VIP restaurace, aby zde nedošlo ke krádeţi.  

Po 2 hodinách tento pracovník zpřístupní vstup pro novináře, kteří mají umoţněn dřívější 

vstup, a kontroluje jejich akreditace. 

4.2.2 Bezpečnostní zóna I – Parkoviště 

Nástup pracovníků na parkoviště bude 2 hodiny před zahájením hokejového utkání. 

Na této bezpečnostní zóně bude jeden velitel, který bude mít všechny své pracovníky na 

jednotlivých pracovištích na starost a bude mít zodpovědnost za jejich odváděnou práci. 

Velitel bude mít za úkol pravidelně jednotlivá pracoviště obcházet, řešit problémy, které 

nastanou, být neustále na příjmu v radiovém spojení a také v případě nutnosti své 

pracovníky vystřídat na přestávku postupně na jejich pozicích. 

 

Parkoviště pro návštěvníky 

Ošetřovaná rizika: Překonání mechanických zábran, Neoprávněné vniknutí do 

zabezpečených prostor  

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 8 
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Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny parkoviště 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: 4x radiostanice 

V přilehlých prostorách se nachází celkem 4 parkoviště pro návštěvníky, která nesou 

označení A, B, C, D. Na kaţdém z těchto parkovišť budou v průběhu konání hokejového 

utkání 2 pracovníci SBS, z nichţ jeden bude mít radiostanici a bude dohlíţet na správné 

zacházení s parkovacím automatem u vjezdu, aby nedošlo k překonání mechanických 

zábran. Druhý bude směrovat automobily na volná parkovací místa. Při výjezdu tito 

pracovníci budou stát u výjezdových závor a pomáhat zde řidičům, protoţe do automatu je 

nutno naskenovat kód ze zaplaceného parkovacího lístku. 

Parkoviště pro VIP osoby 

Ošetřovaná rizika: Překonání mechanických zábran, Neoprávněné vniknutí do 

zabezpečených prostor  

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 2 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny parkoviště 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: 2x radiostanice 

V prostorách Ostravar Arény se nachází jedno parkoviště pro VIP osoby a jedno 

parkoviště pro sloţky IZS. Parkoviště pro VIP osoby je označeno jako parkoviště F. Na 

tomto parkovišti bude jeden pracovník SBS kontrolovat povolení k vjezdu, které bude mít 

kaţdý z hostů přiděleno. Po kontrole nasměruje hosty na jejich parkovací místa. Parkoviště 

pro IZS se nachází před vchodem od hotelu Clarion. Slouţí nejen pro vozidla IZS, ale 

částečně i pro vedení hokejového klubu a pracovníky arény. Pracovník na parkovišti pro 

IZS bude kontrolovat jejich povolení k vjezdu. 

Parkoviště pro hráče a rozhodčí 

Ošetřovaná rizika: Překonání mechanických zábran, Neoprávněné vniknutí do 

zabezpečených prostor  

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 1 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny parkoviště 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: 1x radiostanice 
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Toto parkoviště nese označení E a nachází se u vstupu rolbovna. Zde bude pracovní 

pozice jednoho pracovníka SBS, který bude kontrolovat povolení k vjezdu. Na parkoviště 

mají povolení vjezdu pouze hráči, rozhodčí, autobus hostujícího celku, a pokud se jedná  

o televizní přenos, tak přenosové vozy dané televize. 

4.2.3 Bezpečnostní zóna II – Vstupy a Výstupy 

V této kapitole se budu věnovat všem vstupům a výstupům, jenţ se v Ostravar Aréně 

nachází. Na této úrovni nebude ţádný společný velitel pro všechny vstupy, který by řešil 

problémy. Na kaţdém ze vstupů pro návštěvníky bude jeden velitel a ostatní pracoviště 

vstupů budou patřit pod velitele z jiných bezpečnostních zón. 

Sluţební vstup/výstup 

Ošetřovaná rizika: Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 1 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny plocha 

Výstroj: černý stejnokroj 

Technické prostředky: 1x radiostanice 

Pracovník na této pozici bude kontrolovat akreditace všech osob vstupujících do 

haly. Kaţdá z osob bude mít svou vlastní akreditaci, ke které ji pracovník na této pozici dá 

na ruku STRIP, coţ bude později usnadňovat kontrolu těchto osob. Na konci utkání budou 

tyto osoby halu opouštět stejným východem.  

Vstupy/výstupy pro návštěvníky 

Ošetřovaná rizika: Překonání turniketu, Tlak davu, Pozdní otevření východů 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 14 

Vedoucí: 3x Velitel vchodu (Ruská, Závodní, Clarion) 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: mechanické zábrany pro postavení kuřácké zóny, 3x radiostanice, 

UV razítka, baterka 

Jelikoţ v Ostravar Aréně jsou 3 vstupy a výstupy pro běţné návštěvníky,  rozdělím 

tyto vstupy do 3 pracovních skupin. Pracovní skupina na vstupu z ulice Ruské bude čítat  

4 pracovníky SBS a jednoho velitele, který bude řešit všechny vzniklé problémy tak, aby 
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nevznikal dav a vše se vyřešilo bez komplikací. Na vstupu z ulice Závodní (Hlavní vstup) 

bude 6 pracovníků SBS a jeden velitel. Na vstupu od hotelu Clarion bude počet pracovníků 

SBS stejný jako na ulici Ruské (4 pracovníci SBS a jeden velitel). Na všech vstupech jsou 

turnikety s čtečkami vstupenek a návštěvníci zde budou procházet bezpečnostní 

prohlídkou. Po napuštění diváků do haly postaví pracovníci SBS během první třetiny na 

kaţdém ze vstupů kuřáckou zónu pomocí mobilních zábranných plotů tak, aby zde zůstal 

minimální průchod pro diváky, kteří přijdou později, a pracovníci je mohli k turniketům 

doprovázet. Pokud se některý návštěvník rozhodne odejít mimo tuto zónu, dostane UV 

razítko na ruku, aby posléze mohl být zkontrolován, protoţe vstupenka je pouze 

jednorázová. Během třetí třetiny se tato zóna odstraní, aby bylo po skončení utkání 

zajištěno bezpečné a rychlé vypouštění návštěvníků. Se závěrečnou sirénou pracovníci 

otevřou brány mezi turnikety a všechny dveře, aby zde nevznikal tlak davu. 

Vstup/výstup pro hráče a technické věci (rolbovna) 

Ošetřovaná rizika: Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 1 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny plocha 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: 1x radiostanice 

Na této pracovní pozici bude pracovník SBS kontrolovat akreditace hráčů, 

realizačního týmu a také externích pracovníků, kteří budou zajišťovat catering, popřípadě 

bude ostatní osoby odkazovat na sluţební vchod. 

VIP vstupy/výstupy 

Ošetřovaná rizika: Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 3 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny VIP prostory  

Výstroj: černý civilní oblek 

Technické prostředky: 3x radiostanice 

Do VIP prostorů Ostravar Arény se lze dostat třemi vstupy. První se nachází na 

recepci, kde bude stanoviště jednoho pracovníka SBS a dvou hostesek. Zde bude pracovník 

SBS kontrolovat permanentky pomocí čtečky a hostesky poté dávat bezpečnostní pásku 

(STRIP) na ruku. Do VIP prostor budou připraveny 4 barvy pásků (skyboxy, VIP stan, 
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manţelky hráčů a novináři). Tímto vstupem budou procházet manţelky a osoby, které mají 

skyboxy. Druhým vstupem je vstup pro novináře. Zde bude jeden pracovník SBS  

a 2 hostesky. Pracovník SBS pomocí čtečky taktéţ zkontroluje permanentky a hostesky 

dají STRIPY. Tímto vstupem budou procházet pouze novináři a hosté VIP, kteří budou 

chodit do VIP stanu. Posledním VIP vstupem je nově postavený výtah. V jeho prosklené 

stanici bude stanoviště jednoho pracovníka SBS a jedné hostesky a tady budou pouštět 

hosty směřující do skyboxů. Těmito vstupy dojde po skončení utkání k odchodu všech 

osob, které tudy do arény vstoupily. 

Únikové východy 

Ošetřovaná rizika: Tlak davu, Pozdní otevření východů 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 16 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny ochozy  

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: 8x radiostanice, kolíky pro zajištění dveří v případě evakuace 

Všichni pracovníci na těchto pozicích budou mít za úkol v případě nebezpečí a nutné 

evakuace arény otevřít všechny tyto únikové východy a všechny návštěvníky na tyto 

únikové východy směrovat. Čtyři pracovníci budou mít pracovní pozici na únikových 

východech pod sektory A1 – A5, další čtyři pracovníci na opačné straně kluziště na 

únikových východech pod sektory B1 – B5. Dva pracovníci budou mít pracovní pozici za 

sektorem C1, kde budou udrţovat velké dřevěné dveře, spojující ochoz s chodbou zavřené, 

aby nevznikalo proudění vzduchu. Za těmito dveřmi se nachází bufet pro návštěvníky  

a také 2 únikové východy, které budou střeţit další 2 pracovníci. Totéţ bude platit i za 

sektorem C2. Po skončení utkání pracovníci SBS otevřou tyto východy i pro vypouštění 

diváků z haly, coţ zajistí rychlejší vypouštění a zároveň menší tlak davu. 

4.2.4 Bezpečnostní zóna III – Plocha (0 metrů) 

V této kapitole se budu věnovat všem pozicím, které budou v Ostravar Aréně na 

úrovni ledové plochy. Na této úrovni bude muset velitel vyškolit řádně všechny své 

pracovníky, protoţe se zde budou setkávat s nejzávaţnějšími riziky, které by mohly nastat. 

 

 



37 

 

Šatny hráčů 

Ošetřovaná rizika: Napadení hráče, Neoprávněný vstup do zabezpečených prostor 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 3 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny plocha 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: 1x radiostanice, pepřový sprej 

První z pracovníků bude mít pracovní pozici před šatnou domácího celku a dovnitř 

bude pouštět pouze hráče, realizační tým a popřípadě vedení klubu. Druhý z pracovníků 

bude mít stejné povinnosti, avšak svou práci bude vykonávat před šatnou hostujícího celku. 

Třetí z pracovníků bude mít pracovní pozici u výtahu, jehoţ stanice se nachází v chodbě 

spojující šatny a mohlo by se stát, ţe výtahem, který jezdí ve všech poschodích haly, by 

mohla k šatnám přijet neoprávněná osoba. Zde bude kontrolovat akreditace všech osob. 

Všichni tito pracovníci budou dohlíţet na dění na chodbě u šaten a budou na sebe 

navzájem vidět. V případě jakéhokoliv problému budou pomocí radiostanice informovat 

velitele a celou situaci řešit. 

Šatny rozhodčích 

Ošetřovaná rizika: Napadení rozhodčího, Neoprávněný vstup do zabezpečených prostor 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 2 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny plocha 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: 1x radiostanice, pepřový sprej 

Pracovníci SBS na této pozici nebudou smět do šaten k rozhodčím pustit ţádnou 

osobu, s výjimkou toho, ţe si rozhodčí vyţádají obsluhu z cateringu nebo úklidovou 

sluţbu. Jiné osoby přístup do šaten mít nebudou. Při nástupu na led (při odcházení z ledu) 

budou tito dva pracovníci rozhodčí doprovázet tak, aby nebyla moţnost tyto rozhodčí 

napadnout nebo s nimi jakkoliv komunikovat při cestě z šaten (do šaten). V případě 

jakéhokoliv problému budou pomocí radiostanice informovat velitele a celou situaci řešit. 

 

 

 



38 

 

Ledová plocha 

Ošetřovaná rizika: Napadení hráče nebo rozhodčího, Vhození předmětu na led, 

Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor, Chování fanoušků  

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 24  

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny plocha 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: 6x radiostanice 

Čtyři pracovníci SBS budou přítomni pod sektorem C1, coţ je sektor domácích 

fanoušků, kde budou dohlíţet na dění v tomto sektoru. Další čtyři pracovníci budou 

dohlíţet na sektor C2, coţ je sektor hostujících fanoušků. Čtyři pracovníci SBS budou dále 

přítomni u trestné lavice. Dva z nich budou stát za trestnou lavicí a dohlíţet na to, aby 

hráče, kteří jsou vyloučeni, nikdo na trestné lavici neobtěţoval. Další dva pracovníci budou 

stát po krajích trestné lavice, kde budou hlídat boční vstupy do tohoto prostoru, protoţe 

tudy by se mohli fanoušci na trestnou lavici dostat. Další čtyři pracovníci budou mít úplně 

stejnou pracovní náplň na pozicích u střídaček, které jsou konstruovány stejně jako trestná 

lavice. Z hlavní chodby, jeţ vede okolo haly, vedou do prostoru k ledové ploše celkem 

čtyři velká dřevěná vrata. Kaţdá vrata se nacházejí v jednom z rohů vnitřního prostoru haly 

a u kaţdých z těchto vrat bude pracovník SBS dohlíţet na jejich uzavření. Další dva 

pracovníci budou u průchodů pod tribunami, kterými se lze dostat do prostorů k šatnám. 

Tito pracovníci budou k šatnám pouštět pouze osoby s platnou akreditací. Poslední dva 

pracovníci na této úrovni budou na pozici mezi střídačkami, kde budou dohlíţet na vstup 

na střídačky od šaten a dále na bezpečnost ostatních osob při výjezdu rolby. 

Hlavní chodba 

Ošetřovaná rizika: Vandalismus, Chování fanoušků 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 2 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny plocha 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: klíče od WC 

Na této pracovní pozici budou pracovníci SBS vykonávat pochůzkovou činnost po 

celé délce hlavní chodby a budou dohlíţet na chování fanoušků a bezpečnost všech osob. 

V případě vandalismu danou osobu zadrţí a budou vše řešit s hlavním pořadatelem  
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a Policií ČR. Tito pracovníci budou disponovat také klíči od WC pro handicapované osoby 

a na poţádání budou tyto WC odemykat. 

4.2.5 Bezpečnostní zóna IV – Ochozy (4 metry) 

V této bezpečnostní zóně bude mít pracovní pozici největší počet pracovníků SBS, 

neboť se zde očekává nejčastější kontakt s návštěvníky. Na této úrovni bude jeden velitel, 

který si k sobě zvolí z přidělených pracovníků svého asistenta. Velitel bude během utkání 

řešit problémy, které nastanou, a asistent bude zajišťovat střídání všech pracovníků. 

Sektory pro návštěvníky 

Ošetřovaná rizika: Vhození předmětu na led, Vandalismus, Chování fanoušků 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 18 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny ochozy 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: pepřový sprej, 4x radiostanice 

Pod kaţdým ze sektorů A1 – A5 a B1 – B5  bude jeden pracovník SBS, který bude 

dohlíţet po celou dobu utkání na dění v daném sektoru a pozorovat osoby, které by měly 

v úmyslu vhodit cizí předmět na ledovou plochu, pro jejich pozdější identifikaci. Další 

čtyři pracovníci budou stát po dvou u kaţdého ze vstupů do sektorů domácích a hostů  

(C1 a C2). Do kaţdého z těchto sektorů vedou dva vstupy a zde pracovníci budou 

kontrolovat, zda přicházející fanoušci mají vstupenku do daného sektoru, aby nedocházelo 

ke konfliktům mezi domácími a hostujícími fanoušky. Nad kaţdým ze sektorů je kamera  

a pracovník na velínu bude sledovat taktéţ dění v sektorech. Pokud dostane informaci od 

některého z pracovníků o nepovoleném jednání, zaměří se kamerovým systémem na tohoto 

fanouška a bude jej monitorovat. 

Koridor pro hráče a rolbu 

Ošetřovaná rizika: Vhození předmětu na led, Vandalismus, Chování fanoušků, Napadení 

hráče nebo rozhodčího 

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 4 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny ochozy 

Výstroj: černý stejnokroj s firemní výstraţnou vestou 

Technické prostředky: pepřový sprej, 1x radiostanice 
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Nad koridorem, kde na ledovou plochu vchází hráči a vjíţdí rolba, je volné místo, 

které bude určeno pro fotografy. U tohoto místa budou neustále přítomni čtyři pracovníci 

SBS, aby nedocházelo k vhazování cizích předmětů na hráče, rozhodčí, a jiné osoby, 

popřípadě na rolbu, coţ by mohlo vyústit k přerušení zápasu nebo k jeho zrušení. 

Vstup do PRESS centra 

Ošetřovaná rizika: Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor   

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 2 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny VIP prostory 

Výstroj: černý civilní oblek 

Technické prostředky: 1x radiostanice 

První z pracovníků bude kontrolovat akreditace a STRIPY na rukou osobám, které 

budou vstupovat do PRESS centra z haly. Tímto vstupem budou procházet pouze novináři, 

manţelky hokejistů a hosté do VIP stanu, který bude slouţit jako VIP restaurace. Druhý 

z pracovníků bude stát před tímto stanem a kontrolovat STRIPY VIP hostům. 

4.2.6 Bezpečnostní zóna V – VIP prostory (16 metrů) 

V této bezpečnostní zóně budou muset být pracovníci vyškoleni přesně k tomu, jak 

se k VIP hostům chovat a dodrţovat základy slušného chování. Do VIP prostor bude platit 

přísný zákaz vstupu neoprávněných osob. Pracovníci proto budou muset být velice 

ostraţití, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu. 

VIP skyboxy 

Ošetřovaná rizika: Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor   

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 8 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny VIP prostory 

Výstroj: černý civilní oblek 

Technické prostředky: 2x radiostanice 

Na těchto pracovních pozicích budou pracovníci SBS na 8 vstupech z hlediště do 

VIP prostor, které se nacházejí nad sektory A1 – A5 a B1 – B5. Všichni pracovníci budou 

kontrolovat akreditace a STRIPY vstupujícím osobám z vnitřních prostorů haly do těchto 

prostor. Tyto prostory se budou nazývat GOLD VIP a budou zde přítomni nejdůleţitější 
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sponzoři a také osoby z městského magistrátu a krajského úřadu. Vstupy do VIP budou 

slouţit zároveň i jako únikové východy na 16 metrech a v případě evakuace budou muset 

pracovníci SBS ostatní osoby vpustit bez ohledu na akreditaci a všechny návštěvníky 

směrovat na venkovní balkón a do únikových věţí. 

VIP restaurace 

Ošetřovaná rizika: Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor   

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 2 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny VIP prostory 

Výstroj: černý civilní oblek 

Technické prostředky: 1x radiostanice 

VIP restaurace se nachází nad hostujícím sektorem a u jejího vchodu budou mít 

pracovní pozici 2 pracovníci SBS, kteří v případě selhání některého z pracovníků na 

vstupech do VIP prostor budou muset pomocí sekundární kontroly odhalit neoprávněný 

vstup díky STRIP páskům a tuto osobu z VIP prostor vyvést do hlediště. 

VIP výtahy 

Ošetřovaná rizika: Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor   

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 3 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny VIP prostory 

Výstroj: černý civilní oblek 

Technické prostředky: 1x radiostanice 

Jak jiţ bylo řečeno dříve, do VIP prostor na 16 metrech vedou 3 výtahy, které zde 

mají cílovou stanici a nově příchozí návštěvníci jimi budou přijíţdět. Před těmito stanicemi 

bude mít svou pracovní pozici vţdy jeden pracovník SBS, který u osob vystupujících 

z výtahu zkontroluje jejich akreditace a STRIPY na rukou. Po této kontrole vpustí do haly 

VIP osoby, a pokud se zde objeví osoba, která se sem dostala omylem, tak tuto osobu buď 

doprovodí do hlediště přes VIP prostor, nebo pošlou výtahem zpět. 
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VIP salónky 

Ošetřovaná rizika: Neoprávněné vniknutí do zabezpečených prostor   

Počet pracovníků fyzické ostrahy: 2 

Vedoucí: Velitel bezpečnostní zóny VIP prostory 

Výstroj: černý civilní oblek 

Technické prostředky: 1x radiostanice 

Prostory salónků budou nejdůleţitějším místem celých VIP prostor. Tři VIP salónky 

se nacházejí o patro níţ pod VIP restaurací a zde budou vykonávat sluţbu  

2 nejspolehlivější pracovníci SBS. První salónek patří Moravskoslezskému kraji, druhý 

Magistrátu města Ostrava a třetí je klubu HC Vítkovice Steel. V těchto salóncích se 

nacházejí vlastní bary a veškerý komfort pro hosty. Pracovníci SBS budou dohlíţet na to, 

aby zde nechodili cizí hosté, ale tento úkol bude velice těţký, protoţe kaţdý z hostů si sem 

můţe brát další hosty a proto pracovníci budou muset sami, dle svého uváţení vyhodnotit, 

komu sem povolí vstup a komu naopak ne. 

Pochybení pracovníka 

Riziko, které představuje pochybení pracovníka SBS, se bude vyskytovat na všech 

pracovních pozicích a toto riziko bude ošetřeno pokutami vyplývajícími z uzavřené 

smlouvy mezi SBS a tímto pracovníkem. 

4.2.7 Ukončení utkání 

Po konci hokejového utkání budou otevřeny všechny únikové východy, které se 

v hale nacházejí pro rychlejší vypouštění návštěvníků. Po odchodu prvotního davu 

pracovníci na pozicích únikových východů tyto východy uzamknou a půjdou do hlediště 

vytlačovat diváky z prostorů haly na hlavní chodbu. Na této chodbě poté pracovníci začnou 

postupně vytlačovat návštěvníky k východům a budou procházet všechny místnosti  

a toalety a kontrolovat, zda se tam ještě nenachází nějaký návštěvník. Po úplném vypuštění 

návštěvníků se zamknou veškeré vstupy pro návštěvníky a pracovníci SBS na pokyn svých 

velitelů opustí svá pracoviště. 
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4.2.8 Speciální pozice 

V této kapitole se budu věnovat speciálním pozicím, které nejsou zařazeny ani 

v jedné z bezpečnostních zón. 

Velín 

Tato pozice bude nejdůleţitějším článkem celého zabezpečení hokejového utkání. Na 

této pozici bude jeden pracovník SBS, který bude v místnosti nazývanou „velín“. Na tomto 

místě bude v neustálém spojení se sloţkami IZS, se všemi pracovníky SBS, kteří budou 

přítomni na radiostanicích a také ve spojení se správcem haly a jejich externími firmami 

v případě potřeby nějakého zásahu. Tento pracovník bude ověřovat všechny zprávy, které  

budou během utkání v radiostanicích pracovníky SBS řešeny, a důleţité informace 

zaznamená do sluţebního deníku. Dále bude jeho úkolem sledování kamerového systému. 

Na poţádání bude pomocí kamerového systému monitorovat kritická místa, popřípadě 

sledovat osobu podezřelou z páchání trestné činnosti. 

Hlavní pořadatel 

Hlavního pořadatele jmenuje hokejový klub. Jeho náplní práce bude zajišťovat vše 

kolem hokejového utkání. Bude ručit za bezpečný průběh hokejového utkání a jako jediný 

pracovník bude mít pravomoc rozhodnout o vykázání jakéhokoliv návštěvníka. Dále 

rozhodne o všem, co se v hale bude dít při nestandardních situacích a bude v neustálém 

spojení s velínem, který mu bude tlumočit poţadavky IZS a ostatních velitelů SBS. 

Velitelé 

Jejich veškeré pravomoci vyplývají ze smlouvy. Nadřízeným velitelů bude hlavní 

pořadatel, který jim před utkáním dá přesné instrukce a poţadavky. Tyto osoby budou ručit 

za svou pracovní skupinu v různých bezpečnostních zónách. Za všechny pracovníky bude 

velitel řešit problémy, které pracovníci nemají v kompetenci sami rozhodnout. Tito velitelé 

dostanou před utkáním na svou zodpovědnost také všechny technické prostředky, které 

budou potřebovat pro své pracovníky. Svým pracovníkům rovněţ zajistí střídání v rámci 

potřeby. 
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4.2.9 Počet pracovníků SBS 

Celkový počet pracovníků zabezpečující bezpečný průběh hokejového utkání jsem 

tedy stanovil na 126 zaměstnanců. Viz příloha č. 4. Pokud budou informace, ţe se na zápas 

chystají ultras fanoušci a hrozí nebezpečí, bude moţno po konzultaci s hokejovým klubem 

zřídit jednu speciální skupinu, která bude čítat 10 pracovníků. Ta by se pohybovala 

v útrobách haly a čekala na pokyny hlavního pořadatele. 

4.3 Spolupráce se sloţkami IZS a dalšími soukromými sluţbami 

Pracovníci SBS přítomni na hokejovém utkání budou vzájemně spolupracovat se 

sloţkami IZS a dalšími soukromými sluţbami, kterými jsou úklidová sluţba a zdravotníci. 

Kaţdá z těchto sloţek bude mít své vlastní radiostanice a bude jim přidělena vlastní 

frekvence. Spojení mezi jednotlivými sloţkami bude ze strany SBS zajišťovat pracovník 

na velínu. Ostatní pracovníci tuto pravomoc mít nebudou. 

Návrh rozdělení frekvencí pro hokejové utkání 

Frekvence č.1 – Policie ČR 

Frekvence č.2 –  Zdravotnická záchranná sluţba 

Frekvence č.3 – Hasičský záchranný sbor 

Frekvence č.4 – Pracovníci SBS 

Frekvence č.5 – Úklidová sluţba 

Frekvence č.6 – Zdravotníci 

Frekvence č.7 – Městská policie Ostrava 

Před otevřením Ostravar Arény pro návštěvníky proběhne zkouška spojení mezi 

jednotlivými sloţkami přítomnými na různých frekvencích, kterou provádí pracovník na 

velínu a zároveň proběhne zkouška spojení na frekvenci č. 4, mezi pracovníky SBS, kterou 

provede opět pracovník na velínu. Po celou dobu hokejového utkání jsou všechny sloţky 

připraveny k neprodlenému zásahu v závislosti na okolnostech. 

Spolupráce s Policií ČR 

Velín SBS a hlavní pořadatel hokejového utkání budou v průběhu celého utkání ve 

spojení s velitelem Policie ČR. Navzájem si budou předávat informace o počtu diváků  

a o dění v Ostravar Aréně. Před Ostravar Arénou budou přítomni policisté z dopravního 

oddělení, kteří budou řídit provoz na křiţovatkách v okolí haly, aby nevznikaly dopravní 
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komplikace. Na ţádost Policie ČR je moţné spustit napouštění vnitřních prostorů dříve, 

aby byl dav lidí lépe kontrolovatelný. Na parkovišti pro IZS budou dále připraveny další 

jednotky Policie ČR i se speciální pořádkovou jednotkou, která by zasáhla v případě 

nezvládnutí situace pořadatelskou sluţbou za optimálních podmínek. 

Spolupráce s Městskou policií Ostrava 

Jednotky Městské policie Ostrava budou přítomny také v blízkém okolí Ostravar 

Arény tak, aby mohly v případě poţádání zasáhnout. 

Spolupráce s HZS 

Velín SBS a velitel jednotky, která bude přítomna na parkovišti pro IZS budou přes 

radiostanici ve spojení a pokud by došlo k poţáru, výbuchu nebo bylo potřeba účastníky 

odněkud vyprostit, bude pracovník velínu okamţitě kontaktovat velitele jednotky HZS. 

Spolupráce se zdravotníky 

Na hokejovém utkání se bude vyskytovat 8 členů záchranného týmu. Záchranný tým 

bude mít na rolbovně připraveny také 2 vlastní sanitky. Všichni pracovníci SBS budou 

seznámeni s tím, kde se stanoviště této sluţby nachází a v případě zranění vlastního nebo 

jakéhokoliv návštěvníka budou neprodleně informovat pracovníka na velínu, jenţ 

záchranáře na dané místo vyšle. Tento záchranný tým bude po dobu hokejového utkání 

poskytovat první pomoc a zdravotní asistenci. 

Spolupráce s ZZS 

Záchranný tým bude ve spojení se ZZS a v případě, ţe by kapacity záchranného 

týmu nestačily, okamţitě poţádají o vyslání dalších vozidel ZZS. 

Spolupráce s úklidovou sluţbou  

Úklidová sluţba je externí firmou zajišťující úklid v Ostravar Aréně a na vyţádání 

velínu SBS zaměstnanci této sluţby budou vysláni na příslušné místo uklidit rozlité nápoje, 

rozsypaný popcorn a další věci, na kterých by mohlo dojít k podklouznutí nebo zranění 

osob. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo procesem posuzování rizik posoudit nedostatky 

v postupech fyzické ostrahy v daném prostředí, navrhnout účinnou strategii bezpečnostních 

postupů fyzické ostrahy k zajištění bezpečného průběhu hokejového utkání. 

V první kapitole jsem se věnoval soukromým bezpečnostním sluţbám, konkrétně 

jejich historii v České republice, současnosti v oboru soukromých bezpečnostních sluţeb  

a nakonec právním aspektům, které fungování soukromých bezpečnostních sluţeb 

upravují. 

V této části jsem také dále popsal činnosti soukromých bezpečnostních sluţeb, 

poţadavky na pracovníky, oprávněními pracovníků soukromých bezpečnostních sluţeb  

a nakonec vztahy soukromých bezpečnostních sluţeb s Policií České republiky a obecní 

policií. 

Ve druhé části jsem řešil základní informace k plánovanému hokejovému utkání 

v Ostravar Aréně. Nejdříve jsem se věnoval poloze Ostravar Arény, kapacitou haly, 

počtem lístků, které budou uvolněny k prodeji, časovému rozmezí konání hokejového 

utkání, zajištění parkování pro hokejové utkání a dopravnímu spojení k hale. Také jsem 

zde řešil vstupy a pokladny, bezbariérový přístup, šatny a jiné místnosti, které se v hale 

nachází, PRESS centrum a VIP prostory v Ostravar Aréně. V další části jsem popsal 

stávající stav fyzické ochrany v Ostravar Aréně, a to konkrétně ochranu perimetrickou, 

plášťovou, vnitřní prostorovou a nakonec reţimovou ochranu, v rámci které jsem uvedl 

začátek a předpokládané ukončení utkání a také návštěvní řád. 

Ve třetí kapitole jsem se věnoval analýze a vyhodnocení rizik. Pro analýzu  

a hodnocení rizik jsem ve své práci vybral metody SWOT, Ishikawův diagram a metodu 

FMEA ke které jsem dále sestrojil Paretův diagram s Lorenzovou křivkou. První metodou, 

coţ byla metoda SWOT, jsem komplexně vyhodnotil stávající stav zabezpečení Ostravar 

Arény a po provedení této analýzy jsem si prostory Ostravar Arény rozdělil do 

bezpečnostních zón a jednotlivých pracovišť. Druhou metodou byl Ishikawův diagram, ve 

kterém jsem si identifikoval rizika. Poté jsem provedl analýzu FMEA, kterou jsem ukončil 

Paretovým diagramem a Lorenzovou křivkou. Z této analýzy mi poté vyplynula rizika, 

která jsou v rámci zabezpečení hokejového utkání závaţná, a pro jejich minimalizaci jsem 

navrhl určité postupy. 
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V poslední části jsem se zabýval postupy a taktikami soukromé bezpečnostní sluţby 

při zajištění bezpečného průběhu hokejového utkání. Nejprve jsem zde řešil organizační 

podmínky celého hokejového utkání, mimo jiné i návštěvní řád haly a pokyny pro 

účastníky. Poté jsem se začal zabývat plánem postupu soukromé bezpečnostní sluţby, kdy 

jsem si nejprve určil dřívější nástupy pracovníků z důvodu zabezpečení všech vstupních 

míst před konaným utkáním. Následně jsem se v tomto plánu začal zabývat jednotlivými 

bezpečnostními zónami a pracovišti, které se v nich nachází, a navrhoval jsem zde postupy 

pro minimalizování moţných rizik. Poté jsem popsal speciální pozice, které v průběhu 

utkání budou celou akci z pohledu bezpečnosti řídit, a to pracovník na velínu, jednotliví 

velitelé pracovních skupin a hlavní pořadatel, který má celou akci kompletně ve své reţii  

a tuto akci řídí. 

V posledním bodě jsem řešil spolupráci mezi jednotlivými sloţkami a externími 

firmami, které se budou na konání hokejového utkání podílet a vzájemnou spoluprací se 

zvýší bezpečnostní situace na hokejovém utkání. 

Závěrem bych chtěl poukázat, ţe zabezpečení bezpečného průběhu hokejového 

utkání je sloţitá záleţitost, protoţe zde dochází ke shromaţďování velkého počtu osob na 

malém prostoru a chování těchto osob je zcela nevyzpytatelné. Z toho důvodu ve své práci 

popisuji, jak by měl postup pro zabezpečení bezpečného průběhu hokejového utkání 

vypadat a jakými pravidly by se měli řídit všichni účastníci této sportovní akce, aby mohla 

být zaručena jak bezpečnost osob tak i majetku. 
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