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ANOTACE 

 ŠTIKA, Petr. Bezpečnostní studie rizik při akcích pořádaných v objektu zimního 

stadionu. Ostrava, 2017, 68 s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce  

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 Diplomová práce se zabývá bezpečnostní studií rizik, které mohou nastat při 

pořádaných akcích v objektu zimního stadionu, k dosažení vyššího stupně bezpečnosti. 

Pozornost je věnována popisu a analytické činnosti nutného fyzického zajištění ochrany 

tohoto areálu při pořádání společensko-kulturních a sportovních akcí. Cílem této práce je 

analyzovat a navrhnout technické a organizační zabezpečení v objektu zimního stadionu 

Havířov, vytipovat riziková místa bezpečnostního systému při akcích konaných v tomto 

objektu a navrhnout inovované řešení dokonalejšího zabezpečení. 

Klíčová slova: 

zimní stadion, fyzická ochrana, evakuace, kamerový systém   

ANNOTATION 

ŠTIKA, Petr. Safety studies of risks in events held in the building of winter  

stadium. Ostrava, 2017, 68 p. Diploma thesis. VŠB - Technical University of Ostrava,  

Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. Supervisor  

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

The diploma thesis is focused on safety study of risks, that may occur during events 

held in the building of winter stadium, to achieve a higher degree of safety. Attention is 

dedicated to the description and analytical activity necessary physical ensuring protection 

of this areal during organization of socio-cultural and sports events. The aim of this 

diploma thesis is to analyze and propose technical and organizational security in the 

building of the winter stadium Havířov, identify risk points of the safety system during 

events held in this area and propose ugraded solution of the more sophisticated security. 

Keywords: 

winter stadium, physical protection, evacuation, camera system 
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Seznam zkratek 

CCTV - Closed circuit television (uzavřený televizní okruh) 

ČR - Česká republika 

ČSAD - Československá automobilová doprava 

DVD - Digital video disk (digitální video disk) 

EPS - Elektrická požární signalizace 

EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace 

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis (analýza možných vad a jejich následků) 

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS - Integrovaný záchranný systém 

ME - Mistrovství Evropy 

MZS - Mechanické zábranné systémy 

NVS - Nástražný výbušný systém 

PCO - Pult centralizované ochrany 

PČR - Policie České republiky 

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

SBS - Soukromá bezpečnostní služba 

SSRZ - Správa sportovních a rekreačních zařízení 

TČ - Trestný čin 

VIP - Very important person (velmi důležitá osoba) 

VSS - Video surveillance system (video dohledový systém) 

WC - Water closet (splachovací toaleta) 
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1 Úvod 

Česká republika se již mnoho let řadí mezi státy s velkým zájmem o hokej. Ne 

nadarmo jsme tak nazýváni „hokejovým národem“. Je všeobecně známo, že na území 

České republiky je od roku 2012 evidováno téměř 152 zimních stadionů a stále jsou do 

budoucna plánované další stavby v různých městech. I z této skutečnosti vyplývá, že Češi 

mají o hokej a zimní sporty velký zájem. [34] 

To se však netýká pouze samotných sportovců, ale také diváků. Proto není žádným 

překvapením, že se na hokejových utkáních shromažďují až několik tisíc fanoušků na 

stadionu. Tento fakt s sebou samozřejmě nese i různá rizika. Nejčastěji se jedná  

o protiprávní jednání, jako je napadení, chuligánství a agresivita. Toto jednání lze obecně 

nazvat divácké násilí. Nemusí se jen jednat o kriminalitu obecně, jako například drobné 

krádeže nebo páchání trestné činnosti, ale může se jednat také o rizika, jako je únik 

nebezpečné látky nebo poškození objektu takovým způsobem, kterým by mohlo dojít 

k ohrožení diváků. Příkladem může být prozatím stále neobjasněná nehoda samovolného 

zřícení střechy nově postavené haly v České Třebové, která se stala v lednu tohoto roku. 

Takovýto nebo zcela jiný jev by s největší pravděpodobností vyvolal na zimním stadionu 

takový zmatek a paniku, že poté již samotný dav se pro sebe i pro ostatní diváky stává 

hrozbou.  

Bezpečnostní sbory, ve spolupráci s městskou policií a soukromými 

bezpečnostními službami (dále jen SBS), však musí čím dál častěji řešit problematiku 

protiprávních činů při sportovních utkáních a to téměř po celé České republice, jak jsem 

uvedl v předchozím odstavci. Proto jsem se rozhodl věnovat se bezpečnostní studii rizik 

v objektu zimního stadionu. Vybral jsem si víceúčelovou halu v Havířově, kterou jsem měl 

možnost v minulosti několikrát navštívit ať už při hokejovém zápasu nebo při jiné 

příležitosti.  

V objektu víceúčelové haly se v minulosti mimo jiné uskutečnily například hudební 

koncerty, ale také se stadion stal velmi oblíbeným místem pro konání předvolební 

kampaně různých politických stran. Rád bych tedy využil postřehů a znalostí bližších 

informací zimního stadionu, které jsem nabyl při tvorbě diplomové práce a při návštěvách 

zmíněných uskutečněných událostí.   
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Cílem mé diplomové práce je analyzovat a navrhnout technické a organizační 

zabezpečení v objektu zimního stadionu v Havířově, vytipovat bezpečnostní riziková místa 

systému, která by ohrožovala životy a zdraví osob při akcích konaných v tomto objektu  

a navrhnout inovované řešení při jejich zabezpečení.  

Zaměřit bych se chtěl především na vybavení zimního stadionu, jako jsou prvky 

fyzické ochrany, které jsou při akcích s velkým počtem návštěvníků velice důležité. 

Nedílnou součástí bezpečnosti je rovněž organizace bezpečnostních opatření přímo na 

místě konání akce a soudružnost SBS s policejními orgány. Nesmíme však opomenout 

nastavení bezpečnostních opatření v objektu tehdy, kdy je stadion zcela volný a přístupný 

veřejnosti. Vzhledem k tomu, že dosud není mnoho publikací, které by řešily tuto 

problematiku, rád bych tímto dílem přispěl k doplnění informací týkajících se ochrany 

života, zdraví a majetku nejen při sportovních utkáních, ale všech akcích, které se 

v objektu zimního stadionu v budoucnu mohou uskutečnit.      
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2 Rešerše 

Pro zpracování mé diplomové práce jsem nejvíce čerpal z následujících knih  

a publikací: 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: III. díl, Ostatní zabezpečovací 

systémy. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 246 s. ISBN  

80-7251-235-8. 

Toto skriptum se věnuje především zabezpečovacím systémům různého typu  

a navazuje tak na předchozí vydaná skripta týkající se podrobného popisu mechanických 

zábranných systémů a elektrických zabezpečovacích systémů. Učební text je věnován také 

komplexnímu rozboru informací o ochraně automobilů, systémů průmyslové televize  

a jejich prvků, ale je zde řešena mimo jiné i elektrická požární signalizace a její prvky.  

 PATÁK, Jaroslav, PROTIVÍNSKÝ, Miroslav, KLVAŇA, Karel. 

Zabezpečovací systémy, Situační prevence kriminality. Praha: Armex ve spolupráci 

s TRIVIS, Soukromou veřejnoprávní akademií a Vyšší odbornou školou, spol. s.r.o., 

2000. 117 s. ISBN 80-86244-13-X. 

Tato kniha je zaměřena primárně na prevenci kriminality z hlediska 

zabezpečovacích systémů. V tomto textu jsou řešeny prvky zabezpečení, jako je kontrola 

přístupu do objektů, dále pak elektronický zabezpečovací systém a mimořádná pozornost 

je věnována mechanickým zábranným systémům. 

 ŠČUREK, Radomír, MARŠÁLEK, Daniel. Režimová a administrativní ochrana 

civilního letiště. Brno: Akademické nakladatelství CERM
®
, s.r.o., 2014. 137 s. ISBN 

978-80-7204-882-3. 

V této publikaci se autoři zabývají problematikou bezpečnosti civilního letectví. 

Zaměřují se především na bezpečnostní systémy v odbavovacích prostorách letiště, ale také 

na bezpečnost v blízkém okolí prostoru letiště. Jsou zde popsány právní předpisy týkající 

se ochrany civilního letiště, integrovaný bezpečnostní systém a jeho organizace a nejsou 

zde opomenuta ani možná ohrožení, kterým je letiště vystaveno. 
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FOLWARCZNY, Libor, POKORNÝ, Jiří. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

Literatura se věnuje úvahám vztahující se k evakuaci osob z ohroženého objektu 

z hlediska ochrany obyvatelstva a požární ochrany. V knize je detailně uvedeno členění  

a rozbor evakuace osob, na které navazují technické právní předpisy a zásady řízení plošné 

nebo objektové evakuace. Kniha dále popisuje metody hodnocení a řešení evakuace osob  

v rámci České republiky a uvádí poznatky i dalších zahraničních autorů. 

MADENSEN, Tamara D., ECK, John E. Spectator violence in stadiums 

[online]. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented 

Policing Serviced, 2008, 69 s. [cit. 2017-02-12]. ISBN 1-932582-89-4. Dostupné  

z: <https://cdpsdocs.state.co.us/safeschools/Resources/>. 

Tato publikace amerických autorů se komplexně zabývá nejen diváckým násilím na 

stadionech, ale rozvádí do detailů i jednotlivé faktory, které vedou k iniciaci daného typu 

protiprávního jednání. Tato literatura zároveň funguje jako příručka pro předcházení 

diváckému násilí na stadionech a popis zvládání těchto situací, určená zejména pro policii 

nebo pracovníky bezpečnostních agentur.    
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3 Právní předpisy 

Jelikož Česká republika nedisponuje žádným uceleným zákonem nebo právním 

předpisem, který by komplexně řešil problematiku ochrany osob a majetku, musíme při 

stanovení fyzické ochrany používat právní předpisy, které jsou k dispozici a mají k této 

problematice ohledně bezpečnosti na zimních stadionech nejblíže. Tyto právní předpisy 

úzce souvisí například s technickým zabezpečením objektu proti neoprávněnému pohybu 

nepovolaných osob nebo násilným vniknutím. 

Ústava České republiky  

Jde o ústavní zákon č.1/1993 Sb., a spolu s listinou základních práv a svobod 

představuje základní a nejvyšší zákon České republiky (dále jen ČR). Jelikož se Ústava 

České republiky nachází na vrcholu českých zákonů, veškeré ostatní zákony a normy musí 

být s Ústavou České republiky v souladu. Základ ústavního zákona tvoří celkem osm hlav 

společně s preambulí. Jde o soubor právních norem stanovujících základní práva všech 

občanů ČR a vyhlašují tak demokratické principy České republiky jako jednotného, 

svrchovaného a výkonného demokratického státu, jehož součástí je také Listina základních 

práv a svobod. [19]  

Listina základních práv a svobod 

Jde o zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je součástí Ústavy 

České republiky a společně zajišťují ústavní pořádek České republiky. Tato listina 

obsahuje základní práva a svobody, které vyjadřují vztah mezi občanem a státem. 

Obsahuje celkem šest hlav, které obsahují 44 článků. Nejedená se však pouze o základní 

práva a svobody, ale také o práva etnických a národnostních menšin, politická práva 

občanů, hospodářská práva, sociální práva, kulturní práva a právo na právní a soudní 

ochranu. Tyto práva jsou z hlediska Listiny základních práv a svobod prezentována jako 

nedotknutelná a nezrušitelná a jejich omezení je možné pouze na bázi zákona. Listina 

základních práv a svobod představuje rčení: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, 

a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
1
“ [20] 

                                                 
1
 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 
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Občanský zákoník 

 Jde o zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jenž nahradil dnes již 

neplatný zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník vešel v platnost 22. března 2012  

a obsahuje celkem 17 hlav rozdělených do pěti částí. Zákon upravuje především soukromé 

právo neboli ochranu osobnosti, ze které vyplývá, že má každý právo na ochranu života, 

zdraví, soukromí, svobody, cti a své důstojnosti. Konkrétně se jedná o § 3 odstavec  

2 písmeno a). Velmi důležitým je také zejména § 14 odstavec 1 o svépomoci, který uvádí: 

„Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo 

ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.
2
“ [22] 

Trestní zákoník 

Jde o zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který definuje, co 

trestným činem je a co není. Dále pak vymezuje podmínky trestní odpovědnosti a míru 

trestu, jakou lze uložit za spáchání daného trestného činu. Tento zákon vstoupil v platnost 

9. února 2009 a nahradil tak starý trestný zákon. Velmi důležitou částí trestního zákona je 

Hlava III, která charakterizuje okolnosti vylučující protiprávnost. V této souvislosti 

považuji za nezbytné zmínit především § 28 - Krajní nouze a § 29 - Nutná obrana, přičemž 

§ 29 odstavec 1 o nutné obraně zní: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
3
“ [21] 

Trestní řád 

Jde o zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 

předpisů. Účelem tohoto zákona je upravit postupy a metody orgánů, které jsou činné 

v trestním řízení tím způsobem, aby byly trestné činy patřičně zjištěny a podle toho mohli 

být pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení zároveň musí vést k upevňování 

zákonnosti, k nabádání všech občanů dodržovat zákony a pravidla občanského soužití  

a k zamezování a předcházení trestné činnosti. Ve spojitosti s fyzickou ochranou objektů je 

podstatné zdůraznit § 76 odstavec 2 trestního řádu - Zadržení osoby podezřelé. [24] 

                                                 
2
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

3
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon o ochraně osobních údajů 

V České republice jsou osobní údaje každého občana chráněny zákonem 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon popisuje ochranu práv osob proti neoprávněnému zasahování 

do jejich soukromí a stanovuje práva a povinnosti zpracovatelů a správců při jakémkoliv 

zpracovávání veškerých osobních údajů. [23] 

Zákon o prevenci závažných havárií 

Jde o zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně  

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon  

o prevenci závažných havárií). Tento zákon vstoupil v platnost 11. září 2015 a plně tak 

nahradil předchozí starý zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Zákon 

upravuje směrnici, která náleží Evropskému parlamentu a určuje prevenci závažných 

havárií všech objektů a zařízení, ve kterých je skladována zvolená nebezpečná látka nebo 

směs chemických látek. Cílem tohoto ustanovení je snížení pravděpodobnosti vzniku 

závažných havárií a dopadů na životy a zdraví obyvatel a zvířat, majetek a životní  

prostředí. [25] 

3.1 Technické normy 

Je nespočetně mnoho norem, které se vztahují k zabezpečení objektu. V této 

kapitole je uvedena pouze část těch nejdůležitějších norem týkajících se problematiky 

mechanických zábranných systémů, elektrické požární signalizace a poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů.  

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky [17] 

Tento dokument specifikuje poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen 

PZTS) uvnitř i vně objektu a určuje systémové nároky a požadavky PZTS. Dále upravuje 

vlastnosti instalovaných prvků systému, požadavky na jejich provedení a blíže specifikuje 

třídy prostředí stupně zabezpečení jednotlivých komponentů. Neuvádí se zde požadavky na 

údržbu, instalaci, provoz nebo na jejich celkový návrh. 
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ČSN EN 50136 - 1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy [18] 

Tato norma stanovuje nároky na charakteristiky spolehlivosti, výkonnosti  

a bezpečnosti pro poplachové přenosové systémy. Norma obsahuje vesměs požadavky, 

které se týkají propojení mezi ohlašovacím zařízením poplachového přijímacího centra  

a poplachovým systémem střeženého prostoru.  

ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, 

kontrola, servis a údržba [14] 

Tento předpis blíže stanovuje zásady projektování elektrické požární signalizace 

(dále jen EPS), ale také navrhování, kontroly, montáž, uvedení do provozu, opravy  

a údržbu systémů EPS. Tyto zásady platí jak pro nově postavené objekty nebo 

technologické komplexy, včetně jejich prostorů a částí, tak pro změny stávajících objektů  

a technologických souborů nebo změny jejich užívání.  

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení [15] 

Tento dokument platí pro navrhování EPS při projektování čerstvých staveb a při 

projektování změn stávajících objektových prostorů a technologických souborů. V případě 

projektování změny stavby se však tato norma vztahuje pouze na část, která se mění. 

Norma též platí pro navrhování EPS v technologických souborech a stávajících objektech. 

Pokud se projektují objekty, pro které jsou platné individuální technické normy, platí pak 

tato norma v takovém rozsahu, v jakém se na ni příslušné předpisy nebo technické normy 

odvolávají. Norma se nevztahuje na sklady výbušnin a plynů.  

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

vloupání - Požadavky a klasifikace [16]  

Tento předpis specifikuje požadavky a stanovuje systém uspořádání vlastností 

odolnosti oken, dveří, lehkých obvodových plášťů, okenic a mříží proti vloupání, ale 

určuje také požadavky týkající se odolnosti stavebních výrobků proti vloupání. Norma se 

zaobírá především způsoby otevírání, jakými jsou sklápění, skládání, otevírání, navinování 

nebo posunování svisle i vodorovně.  
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4 Fyzická ochrana 

Nárůst majetkové kriminality a tím značné množství škod je jedním z klíčových 

faktorů, proč se stále zvyšuje poptávka po soukromých bezpečnostních službách. Důvody 

tohoto negativního počínání mohou být různého charakteru, například závist  

a nesnášenlivost, obohacení se na úkor jiné osoby nebo společnosti, rozdílné majetkové 

poměry mezi lidmi, finanční krize, konkurenční boj nebo sklony k páchání trestné činnosti  

a mnoho dalších. Společnost pak má zájem zejména o služby fyzické ochrany osob  

a majetku neboli o fyzickou ostrahu. Nemalý podíl na tom mají také pojistné podmínky 

pojišťoven, které se tak chrání před náhradami vysokých škod kvůli rizikům, které mohou 

v objektu vzniknout. [1]  

Do souhrnného systému, který tvoří fyzickou ochranu, spadá především lidský 

činitel a soubor organizačních, technických a režimových opatření, jejichž cílem je 

zabraňovat neoprávněnému nakládání s cizím majetkem, což znamená neoprávněné 

užívání, zcizení, zničení nebo poškození nehmotného i hmotného majetku, ale předně 

také zajištění bezpečnosti a ochrany osob. Proto se považuje za velmi neefektivní řešení 

organizace, sdružení, podniku nebo instituce, soustředit se pouze na technickou ochranu 

nebo fyzickou ostrahu. Aby byl systém fyzické ochrany kompletní a správně či efektivně 

fungoval, musí být tento celek doplněn také o prvek režimové ochrany, který společně 

s technickou ochranou a fyzickou ostrahou představuje komplexní systém bezpečnosti. 

Všechny prvky ochrany jsou pro navrhování fyzické ochrany stejně podstatné, a proto mají 

v koláči bezpečnosti své nenahraditelné místo (obrázek 4.1). [3] 

 

   OBRÁZEK 4.1: Koláč bezpečnosti [autor] 
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Nikdy nemůžeme říci, že máme stoprocentně zabezpečený objekt, jak bychom si 

určitě přáli a což je našim primárním cílem. Dosáhnout optimálního, nikoliv však 

dokonalého nebo stoprocentního zabezpečení objektu můžeme pomocí struktury, která 

nám soustřeďuje prvky ochrany do určité pyramidy podle členění. Můžeme ji vidět níže na 

obrázku 4.2. Pro efektivní zabezpečení by měla být kombinace těchto prvků nedílnou 

součástí fyzické ochrany každého zabezpečovaného objektu. Prvky na sebe logicky 

navazují, což dokazuje jednak vývoj bezpečnostních systémů, tak i funkční proporcionalita 

jednotlivých částí. Lze jimi zabezpečit bezmála většinu objektů.  

 

OBRÁZEK 4.2: Pyramida bezpečnosti [33] 

 

4.1 Technická ochrana 

Prostředky technické ochrany chápeme jako prvky ochrany, kterými zabraňujeme 

nebo ztěžujeme pachateli neoprávněný vstup do objektu, nebo oznamujeme narušení 

ochrany střeženého prostoru objektu kompetentním osobám. Tato ochrana se využívá 

zejména jako podpora klasické ochrany a také doplňuje fyzickou ochranu z hlediska 

efektivity. Technicky vzato se nejedná klasicky o ochranu, ale má vůči pachateli pouze 

preventivní či odrazující účinek. Účinnost a efektivita zabezpečení je vždy na takové 

úrovni, která odpovídá úrovni a účinnosti nejslabšího článku v systému. [7, 9]    
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Technické prostředky lze rozdělit do několika skupin podle různých hledisek. 

Jedním z nich je například hledisko podle předmětu, který mají ochraňovat. Ty dělíme na 

prostředky technické ochrany, které slouží k ochraně života a zdraví osob (zbraně, 

neprůstřelné vesty a skla), dále prostředky technické ochrany, které slouží k ochraně 

movitého i nemovitého majetku (ploty, zámky, zábrany nebo PZTS) a konečně také 

prostředky technické ochrany, které slouží k ochraně informací (trezory, čidla nebo 

kryptografické prvky ochrany). Rozdělení, které nás však nejvíce zajímá, je z hlediska 

zabezpečení objektu podle technického principu a rozděluje se na: 

 mechanické zábranné systémy, 

 kamerové systémy, 

 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

 systémy kontroly vstupu. [3, 12]    

Mechanické zábranné systémy 

Jde o historicky nejstarší technické prostředky zabezpečovací techniky. Smyslem 

mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) je zabránit neoprávněnému vniknutí do 

objektu. V tomto případě lze hovořit o objektu, jakožto o volně ohraničeném nebo 

neohraničeném prostoru (pozemku), o budově či místnosti nebo dopravním prostředku. 

Může se však také jednat pouze o úschovné objekty, jako jsou trezory, pokladny nebo 

skříně. [1] 

V určitém časovém rozmezí jsou MZS překonatelné. Hlavní úlohou zabezpečovací 

techniky je však posun časového rozmezí do zóny bezpečnosti. Tím rozumíme dobu, kdy 

zábranný systém nebo prostor, který je tímto ohrožen, je už pod následnou ochranou, 

příkladně fyzickou ochranou. Existuje mnoho faktorů, které rozhodují o době překonání 

mechanických zábranných systémů. Velmi záleží například na kvalitě zabezpečovacího 

systému, znalosti narušitele ohledně konstrukce zdolávaného zařízení, možnosti využití 

energetických zdrojů nebo druhu používané techniky pro překonání (nástrojů) a jeho 

kvalita. Z tohoto důvodu se pro potřeby ochrany příslušného objektu stanovuje tzv. doba 

průlomové odolnosti, jež nám stanoví minimální dobu průlomové odolnosti dle 
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mechanických zabezpečovacích systémů. Poté je tento čas přidán dle bezpečnostní třídy  

a vymezen empiricky podle pravděpodobného způsobu narušení objektu. [9]     

Prvním druhem jsou MZS obvodové ochrany, nazývány též jako perimetrická 

ochrana. Základním znakem této skupiny ochrany je, že je prostorově oddělena od 

chráněných objektů, tudíž jde o mechanické zábranné systémy ležící mimo svůj chráněný 

objekt (např. budova). MZS obvodové ochrany mají tedy eventuálnímu pachateli 

znemožnit nebo alespoň ztížit přístup na chráněný prostor nebo k objektu. Obvykle přímo 

vizuálně vymezují hranice pozemku, který patří k nějakému objektu a tím vytváří tzv. 

právní hranici. Jedná se zpravidla o oplocení, které se na trhu vyskytuje v takřka širokém 

sortimentu a to od klasického drátěného oplocení (čtvercové pletivo, cyklonové pletivo či 

svařované pletivo), bezpečnostního oplocení, vysoce bezpečnostního oplocení až po 

doplňkové prvky, jako jsou vrcholové zábrany (s ostnatým drátem, s žiletkovým drátem,  

s pevnými hroty nebo otočnými hroty), podhrabové překážky nebo veškeré vstupní 

jednotky (branky, brány, závory eventuelně turnikety). Na obrázku 4.3 lze vidět příklad 

vrcholové zábrany ze žiletkového drátu. [11] 

 

        OBRÁZEK 4.3: Vrcholová zábrana se žiletkovým drátem [3] 

     

Plášťová ochrana objektu chrání budovu jakožto celkový objekt a zařazujeme do ní 

předně stavební prvky budov a otvorové výplně, které dohromady tvoří plášť objektu. 

Úloha těchto prvků MZS je z hlediska bezpečnosti osob a majetku už několik století 

prakticky neměnná a nezastupitelná. Hlavním posláním ve smyslu ochrany objektů je 
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obzvláště zkomplikovat nebo naprosto zmařit nežádoucí osobě vniknutí do chráněného 

objektu nebo prostoru, eventuálně pachatele od tohoto úmyslu odradit. Mezi stavební 

prvky budov řadíme stěny, zdi, stropy, podlahy a v poslední řadě i střechy. Do otvorových 

výplní, které narušitel obyčejně překonává, spadají dveře, okna, střešní a sklepní okna, 

balkóny, vikýře, komíny, větrací šachty a jiné. [11] 

Oblast předmětové ochrany je specifická část mechanických zábranných systémů, 

která již pachatele nijak nezastaví ani neodradí od vniknutí do chráněného prostoru, ale 

chrání konkrétní předměty, které se staly předmětem vloupání, před odcizením. Přestože se 

dodnes zachovaly úkryty, jako jsou místa pod prknem podlahy, vykopaná skrýš na zahradě 

nebo obálka za splachovací nádrží na záchodě, snaha uschovat poctivě získané peníze, 

šperky, drahocennosti, zbraně či informace vedla lidstvo k vynalezení trezoru. Těch je dnes 

nespočetné množství a mezi nejznámější druhy patří trezory komorové, které lze dále 

rozdělit na panelové, monolitické nebo kombinované, a úschovné trezory. Ty se pak dále 

dělí na účelové trezory, skříňové trezory, ocelové i kartotéční skříně, ohnivzdorné skříně 

nebo příruční pokladny. [1, 11]     

Kamerové systémy 

Kamerové systémy slouží všeobecně k monitorování osob, prostoru, události nebo 

jakékoliv jiné zájmové činnosti. Z hlediska bezpečnostní praxe se kamery využívají 

k monitorování vymezeného prostoru, za účelem vyhodnocování neobvyklých událostí 

různého typu, jako např: neoprávněný vstup osoby do objektu nebo na místa s omezeným 

vstupem, odcizení předmětů ve sledovaném prostoru, ponechání předmětu bez zjevného 

účelu ve sledovaném prostoru, identifikace podezřelých či hledaných osob, zjištění  

a zajištění požáru, odhalování protiprávního jednání a trestných činů a dalších událostí 

různého charakteru. [3] 

Velký rozvoj elektroniky a výpočetní techniky se datuje k počátku 80. let, kdy se 

celkový vývoj techniky promítl i do vývoje kamerových systémů. Jedná se o uzavřené 

televizní okruhy (dále jen CCTV), ale z hlediska bezpečnosti odborníci a veřejnost 

prosazují více pojem dohledový systém (dále jen VSS). V současné době jsou kamerové 

systémy jedny z nejmodernějších a nejdůležitějších informačních a komunikačních 

systémů současnosti a bereme je jako součást našeho každodenního života. Máme možnost 
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se s nimi setkat prakticky všude. S kladnými výsledky je nasazována v dopravě pro 

sledování řidičů a dopravních situací, pro dohled nad výrobními procesy, v měřící 

technologii, ve zdravotnictví a v neposlední řadě také u bezpečnostních složek a městské 

policie. Mimo jiné mají také význam při zajišťování důkazů v podobě obrazových 

materiálů nebo zvukových nahrávek. 

Kamerový systém disponuje také prvky kamerového systému (obrázek 4.4), které 

představují snímací část (veškeré druhy kamer, příslušenství kamer, objektivy), 

přenosovou část (optické vedení, koaxiální kabel, bezdrátový přenos, radiový přenos, 

laserový přenos), řídící a nahrávací část (videorekordér, videotiskárna, počítač, záznamové 

zařízení, web) a zobrazovací část (displej, monitor). K dispozici má rovněž různá 

doplňková zařízení, což mu usnadňuje ovládání a polohování kamer, eventuálně umožňuje 

přenos obrazového signálu. [13]    

       

 

OBRÁZEK 4.4: Prvky kamerového systému [26]    
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Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Začátek používání PZTS přinesl do praxe v oblasti bezpečnosti osob a majetku  

a ochrany objektu zcela nový a zajímavý pohled. Téměř ve všech případech totiž nemohou 

zadržet pachatele nebo ho přimět, aby od svého negativního úmyslu upustil. Mají však 

schopnost signalizovat hrozbu napadení prostoru nebo objektu a poslat tuto informaci dál 

na předem určená místa kompetentní osobě. Takto získaná informace může být předána 

prostřednictvím obrazového signálu, zvukového signálu, světelného signálu nebo 

kombinací všech tří druhů signálů. Mimo jiné mohou mít PZTS jak vzhledově, tak díky 

akustické sirény preventivní charakter. [3]     

V praxi se jedná o soubor detektorů, prostředků poplachové signalizace, ústředen, 

tísňových hlásičů a přenosových zařízení, kterým optický nebo akustický signál 

upozorňuje na narušení střeženého prostoru nebo objektu. V minulosti známý především 

jako elektrická zabezpečovací signalizace (dále jen EZS). Jednotlivé prvky tohoto systémů 

vykonávají příslušné funkce a tím vytváří schéma ochrany objektu, zvané též jako 

zabezpečovací řetězec (obrázek 4.5). [1]    

 

OBRÁZEK 4.5: Zabezpečovací řetězec [autor] 

Ústředna 

Je řídícím orgánem celého systému, který stanoveným způsobem přijímá  

a vyhodnocuje informace. Zajišťuje komunikaci mezi všemi komponenty v systému  

a podle nich poté reaguje na narušení ve střeženém prostoru objektu. Ústředna disponuje 

integrovanou pamětí, která dokáže informace o jednotlivých komponentech uchovávat  

i delší dobu a zaznamenávat je. K ústředně je připojena klávesnice, ovládající čidla, která 
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vyhodnocují poplach, a signalizační zařízení. Dále ústředna obsahuje telefonní 

komunikátor, jenž obstarává komunikaci mezi ústřednou a pultem centralizované ochrany.   

Čidla    

Čidla neboli detektory tvoří základ pro kvalitní fungování bezpečnostního systému. 

Jde o téměř jednoduché zařízení, které reaguje a vyhodnocuje fyzikální změny 

v narušeném prostoru střeženého objektu, ale dokáže rovněž odhalit a signalizovat 

nežádoucí pokus o neoprávněnou manipulaci s předmětem.  

Rozlišujeme aktivní čidla (vytvářejí si vlastní pracovní prostředí svým aktivním 

zásahem v okolním prostoru) a pasivní čidla (pasivně reagují na fyzikální změny ve 

střeženém prostoru). Jako příklad pasivního čidla uvádím pohybové PIR čidlo, které je 

zobrazeno na obrázku 4.6. Detektory dále dělíme na napájené, do kterých spadají například 

čidla prostorová, bariérová, směrová nebo polohová, a nenapájené, jako jsou destrukční 

čidla nebo nedestruktivní čidla. [3] 

 

           OBRÁZEK 4.6: Pohybová čidla [29,30]    

 

Pult centralizované ochrany 

Jedná se o dispečerské pracoviště zajišťující rychlý zásah na pokyn systému PZTS. 

Obsluha pultu centralizované ochrany (dále jen PCO) reaguje na poskytnuté informace  

o střeženém objektu a vyhlašuje poplach. Tím je myšleno, že na místo určení vyšle 

operátor PCO zásahovou jednotku, eventuálně kontaktuje jinou osobu, která byla pověřena 
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majitelem objektu a má danou situaci vyřešit. Pokud se bude jednat o narušení objektu, 

zásahová jednotka či jiná pověřená osoba zajistí objekt a pachatele před únikem, zatímco 

dispečer PCO volá Policii České republiky a informuje další osoby. [5]   

Systém kontroly vstupu 

Systémy kontroly vstupů, nazývané též jako vstupní systémy, úzce souvisí  

s využitím bezpečnostní techniky a je významným prvkem pro ochranu objektů. Tento 

systém přispívá ke svolení nebo zamezení přístupu do chráněného prostoru. Pomocí 

přístupových systémů dosáhneme řízení přístupu ke střeženým informacím nebo zařízením 

na základě předem vymezených přístupových práv. Toto zařízení také může pozorovat 

změny pohybu osob ve vymezených prostorech a zónách. Umožnění přístupu probíhá 

pomocí hesla, čipu, magnetické karty či jiného předmětu, jejichž nevýhodou je možná 

ztráta přístupového předmětu nebo zapomenutí hesla. Výhodou je nízká pořizovací  

cena. [13]   

V současnosti je nejmodernější přístup pomocí biometrických prvků. Jde o systém, 

který představuje vyšší náklady pro provozovatele, ale oproti tomu zajišťuje daleko větší 

rychlost, efektivnost, jednoduchost a v první řadě především spolehlivost. Nejvíce se 

používá kontrola přístupu pomocí otisku papilárních linií, která se v biometrii řadí mezi 

velmi spolehlivé prvky. Dalšími biometrickými prvky ochrany jsou příkladně identifikace 

osoby podle hlasu, obličeje, duhovky, sítnice, ruky, písma a mnoho dalších. 

Nejefektivnější je však kombinace těchto biometrických prvků například s heslem. [5]      

4.2  Fyzická ostraha 

Jedná se vskutku o nejstarší typ ochrany osob a majetku. V současné době je velmi 

využívaná, ale z důvodu každoměsíčního vyplácení mzdy zaměstnancům fyzické 

ochrany podstatně nákladná. Jejím hlavním cílem je zabezpečit osoby a majetek a zajistit 

veřejný pořádek a bezpečnost ve střeženém prostoru objektu. Tato metoda ochrany se 

provádí prostřednictvím kvalifikovaných osob např. bezpečnostní agenturou. Před 

nasazením fyzické ostrahy se stanovuje: 
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 systém ochrany osob a objektu, 

 práva a povinnosti pracovníků fyzické ostrahy a jejich úkoly na jednotlivých 

pracovištích, 

 rozsah oprávnění fyzické ostrahy k zaměstnancům, návštěvníkům a ostatním lidem, 

 stanovení vstupního a klíčového režimu. 

Neméně důležité jsou i způsoby vyrozumění pověřeného pracovníka fyzické 

ostrahy objektu, jeho činnost v neobvyklých případech a mimořádných situacích a osoby, 

oprávněné ke kontrole fyzické ostrahy v objektu.  

Základní členění již zmíněné ochrany tvoří strážní služba, bezpečnostní dohled, 

bezpečnostní ochranný doprovod, bezpečnostní průzkum, kontrola vjezdu a vstupu, 

bezpečnostní výjezd neboli zásah a v poslední řadě kontrolní činnost a kontrolní 

propustková činnost, která je ve smyslu ochrany objektů nejpřednější. [8]     

4.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana představuje soubor technických a organizačních opatření 

zajišťující fyzickou a technickou ochranu a sladění bezpečnostních zásad, včetně vlastního 

chodu zabezpečované organizace či podniku. Tuto ochranu označujeme též jako 

integrovanou ochranu. [5]  

Režimová ochrana vnitřně obsahuje organizační opatření směřující k zajištění 

bezproblémového fungování zabezpečovacího systému jako celku. Veškeré zásady by se 

měli zpracovávat v organizační dokumentaci podniku a v interních normách, v podobě 

směrnice, která zahrnuje všechna režimová opatření. Hlavní úloha režimové ochrany však 

nespočívá ve vytváření bezpečnostních směrnic, ale v zavedení režimových opatření do 

praxe, včetně jejich pravidelných aktualizací. [3]   

Režimovou ochranu můžeme rozdělit na vnější a vnitřní, přičemž vnější ochrana se 

zabývá bezpečnostními opatřeními u vstupu do střeženého objektu a vnitřní ochrana se 

týká právě již zmíněných bezpečnostních směrnic a jejich dodržováním. 
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5 Statistiky související se zimním stadionem 

Následná kapitola se věnuje statistikám trestné činnosti a vývojem kriminality, 

které jsem zpracoval z dostupných webových stránek Policie České republiky (dále jen 

PČR). Pozornost jsem věnoval zejména trestným činům násilného charakteru, majetkové 

kriminality, krádeží a obecné kriminalitě v ČR i v Moravskoslezském kraji, kde se zimní 

stadion v Havířově nachází.  

5.1 Statistiky trestných činů 

Jelikož nejsou zatím k dispozici kompletní údaje kriminality, respektive data 

posledních měsíců roku 2016, neuvádím zde statistiky loňského roku. V tabulce 5.1 a 5.2 

uvádím tedy předchozích posledních pět let od roku 2011 - 2015. Pro ještě větší 

přehlednost jsem hodnoty z tabulky graficky znázornil v grafu 5.1 a 5.2.   

TABULKA 5.1: Trestné činy v České republice [28] 

Trestná činnost v České republice 

Druh trestného činu 2011 2012 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2011/2015 [%] 

Násilné činy 19 409 18 358 18 689 16 949 15 669 -19,27 

Krádeže vloupáním 59 672 55 554 62 384 49 304 34 476 -42,22 

Krádeže prosté 124 274 119 367 125 573 103 708 84 793 -31,77 

Majetková kriminalita 203 675 194 970 209 351 173 611 139 092 -31,71 

Obecná kriminalita 252 957 242 449 260 465 222 494 184 357 -27,12 

Celkem 659 987 630 698 676 462 566 066 458 387 -30,55 

 

TABULKA 5.2: Trestné činy v Moravskoslezském kraji [28] 

Trestná činnost v Moravskoslezském kraji 

Druh trestného činu 2011 2012 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2011/2015 [%] 

Násilné činy 3 038 2 876 2 852 2 611 2 529 -16,75 

Krádeže vloupáním 8 774 8 248 9 147 6 626 4 264 -51,40 

Krádeže prosté 17 275 16 147 16 315 13 788 10 705 -38,03 

Majetková kriminalita 28 837 27 269 28 289 23 159 17 652 -38,79 

Obecná kriminalita 34 881 33 164 34 465 29 200 23 160 -33,60 

Celkem 92 805 87 704 91 068 75 384 58 310 -37,17 
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Ze zde uvedených statistik lze jednoznačně odvodit dílčí závěry z hlediska 

bezpečnostní situace v České republice. Z obou tabulek suverénně vyplývá, že v porovnání 

roku 2011 s rokem 2015 jednotlivá trestná činnost (dále jen TČ) jak v České republice, tak 

i v Moravskoslezském kraji strmě klesá. Důvodem může být dlouhodobé zvyšování stavů 

příslušníků bezpečnostních sborů, ale také velká poptávka po bezpečnostních agenturách, 

které při akcích, pořádaných nejen na zimních stadionech, zajišťují fyzickou ostrahu 

prostor a objektů.  

Z tabulky 5.1 můžeme zpozorovat obrovský pokles krádeží vloupáním v ČR až  

o 42,2% oproti roku 2011, a to i v Moravskoslezském kraji, kde pokles stejného trestného 

činu dosahuje až neuvěřitelných 51,4%, jak uvádí tabulka 5.2. Naproti tomu násilné trestné 

činy zaznamenali na celém území ČR, a tudíž i v Moravskoslezském kraji, nejmenší 

úbytek, a to o 19,2%. Na první pohled se nám toto procento nemusí jevit jako příliš 

vysoké, přesto zde registrujeme výrazné zlepšení ve srovnání s předešlými lety. 

Celkové statistiky jsou zde zhotoveny níže v grafickém provedení. Jedná se  

o graf 5.1 a 5.2. 

 

 

GRAF 5.1: Statistika trestných činů v České republice za rok 2011-2015 [autor] 
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GRAF 5.2: Statistika trestných činů v Moravskoslezském kraji za rok 2011-2015 [autor]  

Z grafů lze logicky vyvodit, že největší četnost trestných činů představuje obecná 

kriminalita. Druhá je majetková kriminalita, dále pak krádeže prosté a krádeže vloupáním. 

Ve statistikách trestné činnosti mají v celém grafu násilné trestné činy nejmenší 

zastoupení.  

5.2 Statistiky násilí 

Násilí na zimních stadionech při veškerých sportovních nebo veřejných  

společensko-kulturních akcích představuje v současné době možná největší hrozbu. 

Označuje se též jako divácké násilí. Projevuje se v důsledku určitého vypětí, ať už 

v souvislosti se sportovním utkáním nebo jinou příkladně kulturní záležitostí. Tato hrozba 

bývá často kombinována s dalšími trestnými činy, jako jsou například krádeže různého 

charakteru nebo výtržnictví, kterému se budeme věnovat v následující podkapitole. Proti 

násilnému jednání jsou při takovýchto událostech ve většině případů připraveni 

k bleskovému zásahu bezpečnostní sbory, městská policie i SBS. A právě na nich se často 

společnost dopouští trestného činu násilí.  

V této souvislosti jsem vytipoval některé trestné činy tohoto charakteru související 

právě s problematikou napadení a násilí na osobách v Moravskoslezském kraji v letech  

2011 - 2015. Můžeme je vidět v tabulce 5.3.  
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TABULKA 5.3: Násilné trestné činy v Moravskoslezském kraji [28]   

Moravskoslezský kraj 

Druh trestného činu 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Násilí proti veřejné osobě a orgánům 

veřejné moci (mimo policie ČR nebo 

obecní policie)  

15 8 13 3 9 48 

Násilí proti veřejné osobě a orgánům 

veřejné moci (policie ČR)  
95 97 107 75 49 423 

Násilí proti veřejné osobě a orgánům 

veřejné moci (obecní policie) 
28 34 30 29 21 142 

Násilí a vyhrožování proti skupině 

obyvatel a jednotlivci 
14 8 9 4 7 42 

Rvačky 0 2 0 0 0 2 

Celkem 152 149 159 111 86 
 

Z předchozí tabulky zcela jasně vyplývá, že největší násilí je páchané právě proti 

zasahující Policii České republiky, ale rovněž dosti vysoké číslo zastupuje v tabulce násilí 

proti obecní policii. Není tedy divu, že se zasahující složky stále více objevují na veřejných 

akcích ozbrojeni a ve větším zastoupení. Naštěstí oba TČ, ve srovnání s předchozími lety, 

ke spokojenosti všech dosti klesají. Nejmenší četnost tvoří rvačky, které se v tabulce 

reprezentují jen malým a očividně zanedbatelným číslem v roce 2012. Tuto vybranou 

trestnou činnost si rovněž ukážeme graficky v grafu 5.3.  

 

GRAF 5.3: Statistika násilných trestných činů v Moravskoslezském kraji [autor] 
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5.3 Statistky výtržnictví 

Pro provozovatele objektu, ve kterém se shromažďuje značné množství lidí, nemusí 

znamenat a také neznamená nebezpečí výhradně v podobě obecné eventuelně majetkové 

kriminality. Velkou hrozbou je především již zmiňované výtržnictví. Toto protiprávní 

jednání může napáchat obrovské škody na majetku, nemluvě o lidských životech a zdraví 

obyvatel. Výtržnictví, páchané jednou osobou, nemusí mít až tak nedozírné následky, jako 

při účasti velkého množství osob (davu). Zpravidla se může jednat jen o lehká zranění či 

nepatrnou újmu na majetku. Záleží ovšem na důrazu a způsobu, jakým si výtržník počíná. 

 Proti většímu počtu osob, páchající výtržnictví, už zdaleka není tak jednoduché 

zasáhnout, jako proti jednotlivci. Jedinec skrytý v davu získává jakousi větší odvahu  

a pocit anonymity, což ho ještě více motivuje k větší vehemenci páchání této trestné 

činnosti, jejíž intenzita se většinou v kombinaci s alkoholickými nápoji znásobuje. Ve 

většině případů se to však změní ve chvíli, je-li výtržníkova přítomnost eventuálně identita 

prozrazena, nebo podaří-li se zasahujícím složkám dostat dav výtržníků pod kontrolu.  

V tabulce 5.4 uvádím vybranou trestnou činnost, týkající se výtržnictví 

v Moravskoslezském kraji v období let 2011 – 2015.       

TABULKA 5.4: Trestné činy výtržnictví v Moravskoslezském kraji [28]   

Moravskoslezský kraj 

Druh trestného činu 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Úmyslné ublížení na zdraví 1 043 1 003 1 029 978 1 022 5 075 

Nebezpečné vyhrožování 290 258 264 251 290 1 353 

Výtržnictví 267 252 238 248 246 1 251 

Výtržnictví na sportovních a 

veřejných akcích 
7 2 12 10 10 41 

Poškozování cizí věci 1 774 1 866 1 843 1 720 1 610 8 813 

Celkem 3 381 3 381 3 386 3 207 3 178 
 

   

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst daleko větší početní převahu této vybrané trestné 

činnosti, než tomu bylo v předchozí tabulce 5.3 o násilných trestných činech. Evidentně 

největší hrozbou je poškozování cizí věci, což zcela jistě souvisí i s výtržnictvím. Jinými 

slovy výtržnictví má obvykle za následek poškození cizí věci, ale může mít souvislost  
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i s úmyslným ublížením na zdraví, které v tabulce rovněž disponuje druhou největší 

hodnotou, a tudíž představuje obrovskou hrozbu.  

Stejně jako TČ úmyslné ublížení na zdraví stoupá i TČ nebezpečné vyhrožování. 

Trochu překvapivě výtržnictví na sportovních a veřejných akcích nepředstavuje v tabulce 

velkou hodnotu, přesto oproti předchozímu období mírně stoupá. Nelze tedy toto riziko 

v žádném případě podceňovat.  

Podrobněji si tyto hodnoty prohlédneme v následujícím grafu 5.4.   

 

GRAF 5.4: Statistika trestných činů výtržnictví v Moravskoslezském kraji [autor] 
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6 Zimní stadion v Havířově 

Stadion je umístěn na ulici Těšínská v jižní části města Havířov. Konkrétně se jedná 

o oblast Havířov-Podlesí. Tato víceúčelová hala se nachází u obchodního domu Kaufland 

vedle autobusového nádraží. Stadion nese název K&K PNEU Aréna, jejíž součástí je také 

hospoda, bufet, fanshop a bowling Havířov s atraktivním výhledem na ledovou plochu. 

Objekt je zároveň i sídlem vedení Správy sportovních a rekreačních zařízení (dále jen 

SSRZ) Havířov, která je současně provozovatelem zimního stadionu.  

Tento komplex obstarává prostory pro sportovní vyžití hokejové mládeže 

vystupující pod občanským sdružením s názvem HC AZ Havířov 2010, které hraje 

v současnosti první ligu a krasobruslařské mládeže, kterou organizuje sdružení Kraso klub 

Havířov. Víceúčelová hala neslouží jen pro hokejové zápasy, soutěže krasobruslařů  

a tréninky hokejistů a krasobruslařů, ale rovněž pro širokou veřejnost, školy či skupiny. 

Tento objekt je také ideálním místem pro konání občasných kulturních a společenských 

akcí. Na obrázku 6.1 vidíme pohled na stadion z přední strany u příjezdové cesty. [31]  

 

OBRÁZEK 6.1: Zimní stadion v Havířově [autor] 
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6.1 Historie zimního stadionu 

Vznik zimního stadionu v Havířově se datuje od 13. listopadu roku 1968. Ten den 

byl stadion otevřen a jeho provoz zahájen druholigovým hokejovým zápasem mezi AZ 

Havířov a Duklou Hodonín. Na slavnostní hokejovou premiéru tenkrát dorazilo 3500 

diváků, kteří zaplnili přesně polovinu z tehdejší kapacity stadionu, která obsahovala 5650 

míst k sezení a 1350 míst k stání. Tato původní kapacita byla však hned dvakrát překonána 

na přelomu sezóny 1993/94 počtem 7100 diváků. V současné době je kapacita 

zredukována na 5100 místo k sezení, jelikož se mezi jednotlivými sektory zavedly uličky 

umožňující průchod.  

Mezi nejvýznamnější akce, pořádané v tomto objektu, patří mistrovství Evropy 

(dále jen ME) v košíkové mužů v roce 1981, ME v ledním hokeji žen v roce 1991, dále pak 

kulturní akce, jako byl v první polovině 80. let koncert Eltona Johna či v 90. letech koncert 

brazilské metalové skupiny Sepultura. Z novodobých akcí proběhlo zde například 

vystoupení Lucie Bílé, Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. [32]  

6.2 Deskripce okolí 

Jelikož je zimní stadion součástí centra Havířova, je zde v bezprostřední blízkosti 

objektu několik obytných oblastí, ale nachází se zde i jiné objekty s velkou denní 

návštěvností. Okolí stadionu jsem rozdělil do tří pomyslných zón, do kterých denně zavítá 

značné množství osob (obrázek 6.2). První zónu představuje supermarket Kaufland 

s poměrně velkým parkovištěm, které mimo jiné využívají také návštěvníci stadionu. Do 

druhé zóny jsem zahrnul nově postavené obchodní centrum obsahující více než deset 

obchodů, které také disponuje velkým parkovištěm uprostřed. Vzhledem k tomu, že toto 

centrum je v provozu zhruba dva měsíce, není doposud na mapě zobrazeno. Třetí návštěvní 

zóna znázorňuje autobusové nádraží, které je rovněž po nedávné celkové rekonstrukci  

a denně ho navštíví řádově desítky až stovky lidí. Není tedy pochyb o tom, že okolí objektu 

zimního stadionu je vystaveno velkému provozu a ruchu.  

Z důvodu přítomnosti nejbližší zastávky u autobusového nádraží se lze ke stadionu 

velmi pohodlně dopravit autobusem městské hromadné dopravy takřka z libovolné části 

Havířova. K samotnému stadionu vede pozemní komunikace I. třídy, po které lze dojet až 

na parkoviště před stadionem. V případě nedostatku volných parkovacích míst z důvodu 
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konané akce, mohou návštěvníci stadionu využít dvou již zmíněných velkých parkovišť  

u supermarketu Kaufland a vedlejšího obchodního centra.   

 

OBRÁZEK 6.2: Zóny v okolí zimního stadionu [27] 

 

6.3 Chráněná aktiva v objektu 

Všechno, co přispívá k rozvoji a úspěchu společnosti, nazýváme aktiva. To je 

důvod, proč je za potřebí aktiva chránit před veškerými negativními událostmi všeho 

druhu, které mohou jakýmkoliv způsobem narušit úspěšnost a chod organizace. [3] 

Chráněný zájem se pochopitelně netýká jen životů a zdraví lidí, jejíž hodnotu nelze 

vyčíslit, nebo hmotného majetku. Mnohdy jde o nehmotný majetek, jako jsou například 

informace, jejímž vyzrazením by společnost utrpěla ještě větší újmu, než při odcizení či 

zničení majetku hmotného. Zpravidla může jít o ušlý zisk, know-how, obchodní tajemství, 

ztrátu důvěrných informací a citlivých údajů, prosperitu společnosti a mnoho dalších.  

Cílem organizace je tedy nastolit taková bezpečnostní opatření, která budou 

maximálně účinná při pokud možno nejmenších finančních nákladech. Podle známého 

principu ALARA platí, že vynaložené finanční náklady na komplexní zabezpečení nesmí 

přesahovat 10% z celkové sumy chráněných aktiv. 
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Hodnota samotné budovy zimního stadionu činí odhadem 130 miliónů korun 

včetně vybavení. V tabulce 6.1 jsou kromě životů a zdraví obyvatel uvedena hmotná 

aktiva, která jsou zapotřebí na zimním stadionu v Havířově chránit.  

TABULKA 6.1: Seznam chráněných aktiv [autor] 

Název  Počet [Ks] Cena [Kč]  

Rolba 2 4 060 000 

Technologie chlazení 1 6 500 000 

Ledová plocha 1 500 000 

Světelná tabule 2 220 000 

Automat s občerstvením 2 140 000 

Kanceláře, strojovna a vrátnice (vybavení a technika) - 2 500 000 

Vybavení hráčů - 1 500 000 

Zboží a vybavení restaurace - 800 000 

Zboží a vybavení hospody - 410 000 

Zboží a vybavení bufetu a fanshopu - 105 000 

Celkem - 16 735 000 

  

6.4 Deskripce aktuálního zabezpečení objektu 

Tato část diplomové práce je zaměřena na stručném popisu aktuálního stavu 

zabezpečení. Je zde popis všech tří prvků fyzické ochrany v pořadí technická ochrana  

a její rozdělení, fyzická ochrana a také režimová ochrana. V další podkapitole se budeme 

zabývat i zabezpečením ochrany osob a objektu při konání hokejových utkáních, a to 

především fyzickou ostrahou a režimem vstupu do objektu.   

6.4.1 Technická ochrana 

V následující části je charakterizována technická ochrana objektu zimního stadionu 

v Havířově, která se skládá převážně z mechanických zábranných systémů. Ty jsou zde 

popsány z pohledu obvodové, plášťové a prostorové ochrany. Ovšem pozornost je 

věnována také kamerovému systému, který střeží vnější prostory před zimním stadionem.  
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Obvodová ochrana 

Celý objekt je z velké části oplocen, přesto však z důvodu veřejné přístupnosti osob 

na zimní stadion nemůže být oplocen po celém svém obvodu. Z východní strany je plot ze 

žiletkového drátu (obrázek 6.3). Plot výškově dosahuje zhruba 1,6 metrů a je doplněn 

posuvnou vjezdovou bránou a vstupní jednokřídlovou brankou. Mimo konané akce je tak 

východní strana, která obsahuje zejména vstup do sektoru hostí, zcela uzavřena. Ze 

západní strany je vstup ke dveřím do budovy umožněn a plot je podél této strany o něco 

nižší než na straně východní. Plot je vyráběný z ocelových pásů s pevnými hroty a je pevně 

zabudován do betonových podhrabových zábran. Výška tohoto oplocení bez podhrabových 

zábran činí 1,4 metrů. Na obrázku 6.4 můžeme vidět třetí typ oplocení znemožňující vstup 

tentokrát ze zadní části stadionu, který tvoří železný plot s vlnitým plechem. Jelikož je 

z této strany vchod do strojovny, oplocení přesahuje výšky dvou metrů a branka je 

zajištěna zevnitř visacím zámkem. 

 

OBRÁZEK 6.3: Oplocení ze žiletkového drátu [autor] 
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OBRÁZEK 6.4: Železný plot s vlnitým plechem [autor]  

Celý komplex obvodové ochrany střeží vnější kamerový systém se záznamem, 

který tvoří celkem 8 kamer (viz obrázek 6.5). Dvě kamery jsou umístěny na střeše  

a monitorují parkoviště před stadionem a zbylých šest kamer je rozmístěno po obvodu 

stadionu. Dvě kamery jsou na západní straně, dvě na východní straně, další kamera je  

u vstupu do restaurace a poslední kamera jistí zadní stranu u strojovny. Záznam 

z kamerového systému se pak dále nahrává na DVD rekordér, který je umístěn na vrátnici. 

Obsluha si tak může při nezpozorování určitého okamžiku prohlédnout danou situaci na 

zobrazovacím monitoru znovu ze záznamu (obrázek 6.6).           

 

OBRÁZEK 6.5: Kamerový bod na východní straně [autor] 
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OBRÁZEK 6.6: Zobrazovací monitor a záznamové zařízení [autor] 

 

Plášťová ochrana 

Tento typ ochrany se zaměřuje především na stavební prvky a otvorové výplně. 

Stavební prvky tvoří například podlahy, stropy, střechy a obvodové zdivo, kdežto otvorové 

výplně představují hlavně dveře, okna, vrata, vikýře nebo zásobovací šachty. Otvorové 

výplně jsou nejčastějším prvkem překonání pláště a představují tak největší riziko.  

Celkem je na stadionu třináct vstupů do objektu a dva vchody zvlášť do restaurace 

a do hospody. Dva vstupy jsou z čelní strany, deset z bočních stran a jeden ze zadní části 

přímo do strojovny, kde se nachází technologie chlazení. Vedlejší vstupy do objektu po 

bočních stranách mají rozměry 1800 x 2000 mm a jsou tvořeny hliníkovou stěnou 

s dvojsklem. Máme možnost vidět je na obrázku 6.7. Tyto dveře jsou dvoukřídlové a jsou 

opatřeny cylindrickou vložkou s pěvně připevněnými ocelovými madly zevnitř. Při 

uzavření objektu jsou zevnitř ještě zajištěny visacím zámkem. Hlavní vstupy, které jsou 

v čele stadionu, tvoří zcela prosklené dvoukřídlové dveře s posuvným automatickým 

otevíráním. Tyto dveře jsou z bezpečnostního skla a vnější prostor před nimi je 

monitorován kamerovým systémem se záznamem. Do strojovny vedou pouze dva vstupy. 

Jeden zevnitř objektu a druhý zvenčí. Na obrázku 6.8 lze zpozorovat, že venkovní dveře 

jsou dvoukřídlové a částečně prosklené s dvěma zámky a cylindrickou vložkou. Vedle 
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dveří jsou další okenní otvory, které jsou stejně jako dveře tvořené bezpečnostním sklem. 

V blízkosti tohoto vstupu je opět instalovaná bezpečnostní kamera, která je však ve velmi 

ostrém úhlu a poměrně daleko od dveří. Tudíž pohled na dané místo není úplně ideální.  

 

OBRÁZEK 6.7: Boční vchod do objektu [autor] 

 

 

OBRÁZEK 6.8: Vstup do strojovny ze zadní části [autor] 
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Pokud se bavíme o dosažitelných výškách, máme zde další okenní otvory u vstupů 

do objektu, které se nacházejí podél bočních stran. Tyto okna jsou však velmi malých 

rozměrů, kterými by se jen stěží mohl někdo protáhnout. Velkou prosklenou část tvoří 

výloha mezi hlavními vstupy na stadion, které jsou umístěny v čele objektu. Jak už bylo 

zmíněno, tento venkovní prostor je střežen kamerovým systémem a u vchodu se nachází 

vrátnice s obsluhou kamerového systému, která má možnost v nezbytném případě 

okamžitě zakročit.  

Prostorová ochrana 

Technické prostředky prostorové ochrany lze rozdělit do několika kategorií. 

Zpravidla se třídí podle druhu nebezpečí nebo rizika, před kterým objekt ochraňují.  

Rozdělují se tedy na prostředky, které jsou určeny pro ochranu před úmyslným 

napadením pachatele (CCTV, PZTS, MZS), technické prostředky určené pro prevenci před 

živelními pohromami, prostředky, jež nám napomáhají k ochraně před neúmyslným 

opomenutím a technické prostředky, které jsou určené pro ochranu před provozními 

haváriemi. [9] 

Jednotlivé vnitřní prostory v objektu od sebe oddělují požární dřevěné dveře 

v celoocelových zárubních. Tyto dveře disponují cylindrickými vložkami a oddělují od 

sebe kanceláře, strojovnu a samotnou halu s ledovou plochou. Veškeré tyto dveře se 

navrhují v provedení kování kulička - klika, aby se do prostoru nedostala žádná nežádoucí 

osoba. V objektu jsou rovněž instalovány prvky PZTS. Kromě vlastního zabezpečení 

hospody a restaurace, která již v minulosti zaznamenala neúspěšný pokus o vniknutí do 

objektu, střeží tyto prvky pouze kanceláře, nikoliv tribuny, ledovou plochu, strojovnu, 

vrátnici či jednotlivé vchody. I když je do budoucna plánované rozšíření prvků PZTS i na 

další místa v objektu, tak v kombinaci s nezavedeným kamerovým systémem uvnitř 

objektu lze tuto část vnitřní prostorové ochrany považovat za velmi slabé místo.  

6.4.2 Fyzická ostraha 

Pravidelně se o ochranu zimního stadionu denně stará pět nebo více zaměstnanců. 

Přičemž se dva střídají na vrátnici, kde mají zaměstnanci na starost také kamerový systém, 

minimálně dva až tři strojníci se starají o kanceláře a strojovnu s chladicím systémem a na 
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celý komplex zimního stadionu dohlíží vedoucí provozu. Zaměstnanci se pravidelně 

střídají a v případě nemoci či jiné pracovní neschopnosti také zastupují. Posily z řad 

pracovníků bezpečnostní agentury se na běžnou každodenní ostrahu stadionu nepovolávají. 

Pouze v případě pořádání domácího hokejového utkání A-týmu nebo jiné společenské 

nebo kulturní akce je pořadatelská služba posílena o pracovníky bezpečností agentury 

Security Redon Plus.      

6.4.3 Režimová ochrana 

Jak již bylo naznačeno v teoretické části, režimová ochrana je nedílnou součástí 

fyzické ochrany objektu. Tvoří ji dva základní dokumenty, kterými je každá osoba povinna 

se řídit, když do objektu vstupuje. Jedná se o návštěvní řád a provozní řád. Dále je pak 

režimová ochrana zaměřena na zavedený klíčový režim rozdílný pro vedení, zaměstnance, 

nájemníky a pro veřejnost a na vstupní režim do objektu. 

Klíčový režim 

Stanovený klíčový režim v objektu není nikterak komplikovaný. V podstatě se 

jedná o jednoduchou záležitost, která vyplývá z potřeb každého zaměstnance  

k nezbytnému plnění svých pracovních povinností. Jinými slovy každý zaměstnanec má 

klíče od těch místností, do kterých v rámci své činnosti potřebuje mít přístup. Nejedná se 

však o systém generálního klíče. Například do strojovny mají přístup pouze strojníci  

a vedoucí provozu, který má klíče od všech místností v objektu. To se však netýká 

restaurace, hospody nebo fanshopu. Tyto subjekty mají klíče pouze od své provozovny. Do 

kanceláří umístěné vedle strojovny, která rovněž úzce souvisí s činností chlazení, má 

přístup celkem dvacet zaměstnanců (strojníci, technici, ledaři) včetně vedoucího provozu. 

Naproti tomu do kanceláří na druhé straně stadionu má přístup pouze vedení klubu  

AZ Havířov.  

Další prostory, jako jsou šatny, sprchy nebo neveřejné WC, jsou uzamčeny a klíče 

jsou uloženy na vrátnici. V případě pronájmu ledové plochy hráčům hokejové ligy jsou jim 

klíče z vrátnice od volných šaten zapůjčeny. Na vrátnici se však nenachází žádná kniha 

návštěv a neevidují se ani záznamy vypůjčených klíčů. 
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Režim vstupu osob a vjezdu vozidel 

Vstupní režim na zimní stadion není nijak zvlášť omezen, pokud se zrovna nekoná 

nějaká kulturní akce nebo se nehraje mistrovské utkání hokejového A-týmu. To se však 

netýká prostorů, jako je vrátnice či strojovna. Vstup do těchto místností je určen pouze pro 

zaměstnance. Stadion je veřejně přípustný pro širokou veřejnost, která má možnost se také 

podívat na tréninky hokejistů a krasobruslařů ve vymezeném tréninkovém čase.  

Stejně tak parkoviště, nacházející se před stadionem, je veřejně přístupné. Přestože 

parkoviště nedosahuje velkých rozměrů, je zde možno zaparkovat desítky aut. Ve dnech 

konání hokejových zápasů prvoligového týmu je však parkoviště zcela uzavřeno  

a návštěvníci pak mohou využít velkého parkoviště u supermarketu Kaufland nebo 

parkoviště u nově postaveného obchodního centra vedle zimního stadionu.    

6.5 Zabezpečení při utkáních hokejové ligy 

Tato kapitola se věnuje popisu průběhu běžného mistrovského zápasu hokejové ligy 

a bezpečnostním opatřením v rámci pořádání této akce. Pozornost bude věnována zejména 

prvkům ochrany, jako je fyzická ostraha a režimu vstupu do objektu, které jsou klíčové při 

zajištění bezpečnosti a plynulosti při pořádání sportovních akcí.    

6.5.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je realizována prostřednictvím pořadatelské služby i bezpečnostní 

agentury. Kromě pořadatelů zajišťuje na hokejových zápasech fyzickou ostrahu již 

zmíněná bezpečnostní agentura Security Redon Plus, kterou si pořadatelé najímají. Ti 

většinou vlastní profesní kvalifikaci Strážný 68-008-E ve formě certifikátu. Rozeznat je 

můžeme od ostatních návštěvníků tím, že stejně jako pořadatelská služba nosí žluté 

reflexní vesty.  

Počet těchto členů ostrahy se liší v závislosti na mnoha faktorech, kterými je zápas 

ovlivněn. Takovýmto faktorem může být například druh zápasu, typ soupeře, umístění 

týmu v tabulce, předpokládaný počet hostujících fanoušků, den a čas konání akce a tak 

dále. Jinými slovy se počet pracovníků SBS odvíjí od předpokládaného množství 

návštěvníků. Ti jsou rozmístěni na místech podél celého obvodu tribun, aby strategicky 

byli v případě nutnosti připraveni k okamžitému zásahu. Zcela logicky jich nejvíce bývá na 
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místech, kde se rozdělují sektory domácích a hostujících fanoušků, protože lze 

předpokládat, že zde dojde k největším roztržkám. SBS nechybí však ani uprostřed tribun, 

poblíž každé části nashromážděných návštěvníků, nebo u vstupů, kde se prochází se 

zakoupenou vstupenkou. Do objektu je zakázáno vnášet jakékoliv alkoholické nápoje nebo 

lahve s tekutinou, zbraně či jiné nebezpečné předměty a pyrotechniku.  

Nejen u rizikových zápasů je součástí bezpečnosti na stadionu také přítomnost 

městské policie a policie České republiky. Jejich počet se rovněž odvíjí od počtu 

návštěvníků a typu utkání. U těch nejvíce vyhrocených zápasů jsou na zimním stadionu 

připraveny desítky policistů se služebními psy a několik strážníků městské policie uvnitř  

i vně objektu. Nechybí zde ani požární hlídka, kterou zastupuje Hasičský záchranný sbor 

České republiky (dále jen HZS ČR). 

Nelze vyloučit, že se mezi hlavním jádrem nejaktivnějších fanoušků objevují i tzv. 

spotteři. Jde o policisty z řad kriminální policie, kteří jsou specializovaní na boj proti 

diváckému násilí. Policisté jsou samozřejmě v utajení a nenápadně se pohybují mezi 

fanoušky v civilním oblečení. Jejich úlohou je monitorování nebezpečných fanoušků nebo 

doprovázení těchto fanoušků při zápasech. Spotteři využívají toho, že jsou mezi fanoušky 

známí a tím dokážou s nimi jednotlivé postupy předem konzultovat, odhadnout riziko  

a usměrnit je. Takto lze celý vývoj utkání či dané situace korigovat a ovlivňovat. Jak jsem 

již zmínil, spotteři jsou z důvodu bezpečnosti zcela utajeni. Není tedy možné jednoznačně 

říci, zda se při utkání na zimním stadionu v Havířově nějací spotteři nacházejí, případně 

kde a v jakém počtu. I když je tato metoda všeobecně známá jak v cizině, tak v České 

republice, přesto o ni mnoho lidí nemá ani tušení. [4]    

6.5.2 Režim vstupu do objektu 

Při utkání hokejové ligy je otevřeno celkem osm vchodů do objektu. Na každé 

straně čtyři. Dva čelní vchody jsou z důvodu bezpečnosti pro veřejnost uzavřeny a jsou 

zpřístupněny pouze pro pořadatelskou službu, pracovníky bezpečnostní agentury, VIP 

hosty nebo zástupce médií. Toto opatření je zde zavedeno kvůli zajištění větší bezpečnosti 

těchto subjektů při vstupu do objektu a snížení možnosti kontaktu s fanoušky. Na obrázku 

6.9 máme možnost prohlédnout si detailněji interiér zimního stadionu.  
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OBRÁZEK 6.9: Interiér zimního stadionu v Havířově [autor] 

Vzhledem k tomu, že stadion disponuje poměrně velkým počtem vstupů do 

objektu, je zde na východní i západní straně zavedeno rozebíratelné oplocení a průchod 

k jednotlivým vchodům, kde se kontroluje zakoupení vstupenky. Vstupenku si lze zakoupit 

u jedné ze čtyř pokladen, pokud už tak návštěvník neučinil v předprodeji vstupenek ve 

fanshopu. Každý návštěvník, který předkládá svou vstupenku a je vpuštěn do objektu, se 

řídí návštěvním řádem, který je vyvěšen u každého vchodu zimního stadionu.  

Návštěvníci mají hned vedle vchodů k dispozici troje toalety na každé straně tribun. 

Občerstvení je zde zajištěno formou bufetu nebo venkovního stánku. Další možnosti 

občerstvení poskytuje již zmíněná restaurace a hospoda, které jsou součástí objektu.     

6.6 Důvody evakuace a možná ohrožení 

Důvodů, proč by mohlo dojít k objektové nebo plošné evakuaci osob uvnitř 

zimního stadionu, může být několik. Evakuace má také různé podoby realizace. 

V případech, kdy musí osoby opustit objekt, se jedná o objektovou evakuaci formou 

opuštění osob z objektu. Další možností je objektová evakuace osob ve formě setrvání 

osob v objektu, kdy se evakuace řeší přemístěním osob do konkrétní části objektu. Přestože 

se tato forma evakuace považuje za efektivnější, z hlediska počtu osob v tomto objektu je 

zcela nereálná. [2]   
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Tato kapitola je věnována vybraným rizikům, která mohou nastat a mít za následek 

nevyčíslitelné škody na majetku, nemluvě o lidských životech a zdraví.  

6.6.1 Únik nebezpečné látky 

Je všeobecně známo, že je věnováno málo pozornosti bezpečnosti specifických 

provozů, jakými jsou například provozování ledových ploch na zimních stadionech. V této 

souvislosti se jedná o nebezpečnou látku, jakou je amoniak, nazýván též čpavek. Tato látka 

je nezbytná pro chlazení stadionu. Množství této látky, nezbytné k provozování chlazení, je 

zpravidla nižší, než hranice uvedené v příloze zákona 224/2015 Sb., o prevenci závažných 

havárií. Z tohoto důvodu zimní stadiony nepodléhají bezpečnostnímu procesu 

vymezenému tímto zákonem. Přitom však zároveň hovoříme o místu, kde se nachází 

v určitou dobu značné množství lidí, kteří jsou v případě havárie a úniku amoniaku 

ohroženi na životě a na zdraví. Nelze tedy toto riziko v žádném případě přehlížet.  

Díky častým rekonstrukcím technologie chlazení, kterým postupně všechny zimní 

stadiony v poslední době podléhají, se dnes používá systém nepřímého chlazení, což vede 

ke snižování celkového množství amoniaku, potřebného k provozu. Stejně tak strojovna 

na zimním stadionu v Havířově prošla v minulosti celkovou rekonstrukcí, kterou vidíme na 

obrázku 6.10.  

 

OBRÁZEK 6.10: Strojovna s technologií chlazení [autor] 

V současné době se zde nachází v ledové ploše pět tun čpavku, který je nezbytně 

nutný k chlazení. Vzhledem k tomu, že je chlazení propojeno s vedlejším supermarketem 
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Kaufland a budovou ČSAD naproti stadionu, celkové finanční náklady jsou v důsledku  

o něco nižší. Na obrázku 6.11 jsou uvedeny parametry chlazení zobrazené na počítači. 

 

OBRÁZEK 6.11: Zobrazení parametrů chlazení [autor] 

6.6.2 Charakteristika nebezpečné látky 

V následující části diplomové práce je uvedena identifikace amoniaku (čpavku), 

jakožto nebezpečné látky v objektu zimního stadionu. Veškeré důležité informace týkající 

se amoniaku jsou využity z bezpečnostního listu. Z tabulky 6.2 můžeme vyčíst informace  

o jeho složení. 

TABULKA 6.2: Amoniak - složení [35] 

Informace o složení 

Chemický název Amoniak (Čpavek) 

Koncentrace [% hm.] min. 99,8 

Indexové číslo 007-001-00-5 

CAS číslo 7664-41-7 

EINECS číslo 231-635-3 

Chemický vzorec NH3 

R věty 10, 23, 34, 50 

Výstražný symbol nebezpečnosti T, N 
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Pokyny pro provedení první pomoci 

Pohyb v místě vysokých koncentrací plynu může vést k zástavě dechu. Ta sice 

může být přechodná, ale může také dospět až k náhlé smrti. Vdechování plynu vede 

k otoku plic nebo k otoku hrtanu a může způsobit udušení. Při blízkém styku se 

zkapalněným produktem může rovněž docházet k poleptání nebo ke vzniku omrzlin, které 

se pak velmi špatně hojí. Velmi nebezpečné jsou také pro oči. Kontakt čpavku s očima 

může vést dokonce až k oslepnutí. 

 Při nadýchání: okamžitě dopravit postiženého mimo ohrožení, nejlépe na čerstvý 

vzduch, ovšem s ohledem na své vlastní bezpečí, postiženému vypláchnout ústa  

a nos a zajistit odbornou lékařskou pomoc. 

 Při styku s kůží: ihned opláchnout zasažená místa dostačujícím množstvím vody  

a odstranit kontaminovanou obuv a oděv, kůži důkladně omývat značným 

množstvím vody po dobu minimálně 20 minut až do příchodu lékařské pomoci. 

 Při zasažení očí: neprodleně vyplachovat oči s široce odkrytými víčky vlažnou 

tekoucí vodou a takto pokračovat až do příjezdu lékaře. 

 Při požití: okamžitě vypláchnout ústa vodou, v žádném případě nevyvolávat 

nechtěné zvracení, ihned přivolat lékařskou pomoc. 

 Další zdravotní pokyny: při nadýchání, vniknutí do očí či poleptání kůže je nutné 

přivolat lékařskou pomoc, výhodou je, je-li objekt vybaven bezpečnostní sprchou 

nebo zařízením pro vypláchnutí očí. [35]  

V tabulce 6.3 uvádím další hodnoty z bezpečnostního listu amoniaku. Tentokrát se 

jedná o fyzikální a chemické vlastnosti látky. 
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TABULKA 6.3: Fyzikální a chemické vlastnosti amoniaku [35] 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Stav Zkapalněný stlačený plyn 

Barva bezbarvý 

Zápach silně čpavý, štiplavý, dráždivý 

Hodnota pH 11,6 

Bod tání / Bod tuhnutí [°C] -77,7 

Počáteční bod varu [°C] -33,3 

Horní mez výbušnosti [% obj.] 30 

Dolní mez výbušnosti [% obj.] 15 

Teplota samovznícení [°C] 651 

Tlak páry při 20°C [hPa] 8611 

 

6.6.3 Vznik požáru 

Vznik požáru je dán působením tepla uvolňujícího se při výbuchu na lehce zápalné 

materiály. Na stadionu může dojít k požáru nebo ke kombinaci požáru s výbuchem, 

přičemž při kombinaci požáru s výbuchem jsou majetkové škody podstatně vyšší. Což 

teprve v souvislosti s ohrožením života a zdraví osob v objektu.  

Působením požáru nebo výbuchu na lidskou psychiku v člověku vyvolává stav 

panické hrůzy. Pod vlivem tohoto stavu člověk není schopen rozumně myslet a veškeré 

jeho chování ovládá pud sebezáchovy. V takové situaci pak jedná bez ohledu na ostatní 

lidi. Při panice často dochází ke zranění či usmrcení osob například ušlapáním nebo 

prudkými nárazy. [8] 

Požár, který může na stadionu nastat, je doprovázen celou řadou charakteristických 

jevů. Těmito jevy dochází k ohrožení života a zdraví osob, zasahujících složek  

a poškození majetku. Za nejpodstatnější druhy ohrožení považujeme pět faktorů. Zplodiny 

hoření, skládající se především z uhlíku, vodíku, fosforu, síry, dusíku a jejich oxidů, 

nedostatek kyslíku, při kterém dochází k dechovým potížím a následnému nedostatečnému 

okysličení krve, dále plamen, který způsobuje vznícení hořlavých materiálů, teplo, 

produkované požárem a výrazně ohrožující lidský život a zdraví a v poslední řadě již 

zmíněná panika. [2] 
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Nyní si uvedeme, co by na zimním stadionu v Havířově mohlo být největší příčinou 

vzniku požáru. Hlavními příčiny mohou být například: 

 Nedbalost: mezi tuto příčinu lze zařadit nedodržování předpisů, norem  

a bezpečnostních parametrů, obzvláště zanedbání všeobecných zvyklostí nebo 

stanovených povinností. Ideálním příkladem jedné z nich jsou důsledky zakázaného 

kouření. K nedbalosti však lze jednoznačně zařadit také požáry vzniklé 

v souvislosti se svařováním. Tyto požáry jsou následkem špatného zajištění místa 

sváření či jeho okolí, neuskutečnění stanoveného dohledu nebo všeobecné 

podceňování požárního nebezpečí. 

 Úmysl: ten může mít mnoho podob. Jako příklad lze uvést pomstu, vandalství, 

formu diváckého násilí, zakázanou manipulaci s pyrotechnikou a tak dále. 

 Technická závada: tato příčina se ve většině případů promítne jako 

nepředpokládaná změna v provozu, ze které samozřejmě může vzniknout i požár. 

Jedná se zejména o závady na elektroinstalaci nebo v technologii chladícího 

zařízení.      

6.6.4 Terorismus a trestná činnost 

Terorismus je předem promyšlené a připravené jednání směřované proti 

nezúčastněným osobám s cílem vyvolat co největší strach jako prostředek k dosažení  

a splnění náboženských, politických nebo ideologických cílů a požadavků. [8] 

Prvotním záměrem teroristických útoků je výrazné působení na lidskou psychiku 

s cílem vyvolat u lidí vnitřní strach. Jedna z mnoha teorií terorismu zní: „Zabij jednoho  

veřejně a vystraš tím sto tisíc dalších“. Nezúčastnění lidé bývají usmrceni v teroristických 

akcích jenom proto, že jejich následná smrt je dále politicky využita. Mezi druhy 

teroristického útoku, kterým by mohl zimní stadion čelit, řadíme bombový útok, hrozby 

použití výbušného systému, zastrašování, napodobeniny a atrapy výbušných systémů, 

hrozby použití střelné zbraně nebo hrozby použití jiné zbraně a munice.   

Na teroristický útok se nelze nikdy stoprocentně připravit. To však neznamená, že 

by neměla být provedena taková opatření a systematické nácviky, aby přesto k těmto 

závažným situacím docházelo co nejméně a byli jsme na ně nějakým způsobem připraveni. 
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Útočníci jsou pokaždé ve značné výhodě, neboť si vždy sami zvolí místo, čas a způsob 

napadení. Základním postupem, jak čelit hrozbám teroristických útoků či minimalizovat 

jejich následky na úroveň přijatelnosti, je plán jednotlivých kroků opatření. Mezi takovéto 

kroky opatření řadíme prohlídky osob a zavazadel, ale také prohlídky budovy a místností, 

omezení přístupu, monitoring, nebo nasazení policejních jednotek, speciálních 

pořádkových jednotek a ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále jen 

IZS). Za další neméně důležité kroky lze považovat prostředky připravené k rychlé 

evakuaci osob. Těmito prostředky jsou příkladně značky pro rychlý únik a evakuaci osob, 

ozvučení stadionu, odkud je ovládán rozhlas, ventilátory, hasicí přístroje, nouzové únikové 

osvětlení, ale především také únikové a nouzové východy nebo únikové cesty. 
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7 Analýza rizik 

Tato kapitola obsahuje analýzy rizik, které byly provedeny v souvislosti se 

zabezpečením objektu zimního stadionu a se zajištěním větší bezpečnosti při pořádaných 

sportovních nebo společensko-kulturních akcích. 

Ve spojitosti se zajištěním bezpečnosti osob a zabezpečením objektu je pro 

bezpečnostní studii a identifikaci rizik použito modelování prostřednictvím Ishikawova 

diagramu příčin a následků. Poté následuje hodnocení rizik s použitím analýzy možných 

vad a jejich následků, kdy jsou jednotlivá rizika rozdělena na procesní a strukturální. Tyto 

jednotlivá výsledná rizika budou následně verifikována pomocí metody CARVER  

a analýzy souvztažnosti, která je provedena na závěr.        

7.1 Ishikawův diagram 

Pro identifikaci rizik v oblasti bezpečnosti je zde využit diagram příčin  

a následků, nazývaný též jako „rybí kost“. Ishikawův diagram se často používá pro 

nalezení příčin daného problému a plně podporuje rozvíjení dalších hlubších nápadů, které 

pro větší přehlednost následně graficky znázorňuje. Jako první ho představil profesor 

Kaoru Ishikawa v Japonsku, podle kterého byl diagram pojmenován. [10] 

V následujícím diagramu (obrázek 7.1) jsou zobrazena rizika týkající se 

bezpečnosti zimního stadionu v Havířově. Tato analýza nám identifikuje nejzávažnější 

rizika spojená s pořádáním akcí v objektu a poukazuje rovněž na původ těchto jednotlivých 

rizik. 
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OBRÁZEK 7.1: Ishikawův diagram [autor] 
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7.2 Analýza rizik metodou FMEA 

Po Ishikawově diagramu jsem jako optimální metodu pro hodnocení rizik zvolil 

metodu Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA). V češtině se jedná o analýzu 

možných vad a jejich následků. Tuto metodu jsem aplikoval na rizika zjištěná formou 

Ishikawova diagramu příčin a následků, rozdělené do dvou oblastí z hlediska procesních  

a strukturálních rizik. Tato analýza je založena na rozboru možnosti selhání a následných 

důsledků, jenž umožňuje hledání příčin a dopadů, které vyplývají z podstaty systematicky 

vedených selhání. Podstatou analýzy FMEA je výsledná míra rizika R, kterou lze vypočítat 

pomocí následujícího vzorce (1). [10]   

(1) 

 R - míra rizika 

 P - pravděpodobnost rizika 

 N - závažnost rizika 

 H - odhalitelnost rizika [10] 

Ze vzorce (1) jasně vyplývá, že výslednou míru rizika R udává součin všech tří 

parametrů R, P, N. V tabulce 7.1 jsou tyto parametry voleny podle kritérií a jsou rovněž 

ohodnoceny na stupnici od 1 do 5.     

TABULKA 7.1: Parametry metody FMEA [10] 

R Výsledná 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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7.2.1 Hodnocení procesních rizik 

Jde o rizika zapříčiněná selháním nebo pochybením lidského faktoru. Ve srovnání 

s riziky strukturálními bývají procesní rizika ve většině analytických studií nebezpečnější. 

A je to tomu tak i v našem případě v souvislosti s bezpečností zimního stadionu 

v Havířově.  

V tabulce 7.2 je vypočtena a následně zobrazena míra individuálních procesních 

rizik. Pro výpočet kumulativní četnosti jsem použil Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

založený na principu 80/20, kdy pro 80% nejzávažnějších rizik je nezbytně nutné provést 

účinná opatření, která budou působit na jejich snížení. Tento diagram je sestrojen  

v grafu 7.1.   

TABULKA 7.2: Hodnocení procesních rizik metodou FMEA [autor] 

Příčina Číslo Procesní rizika P N H R 
Riziko 

[%] 

ZAMĚSTNANCI 

1 Spolupachatelství 2 4 3 24 3,00 

2 Vyzrazení informací 2 3 3 18 2,25 

3 Pomsta 2 5 4 40 5,00 

4 Krádeže 3 3 4 36 4,50 

5 Nespolehlivost 3 3 3 27 3,38 

6 Neproškolení 2 2 2 8 1,00 

NÁVŠTĚVNÍCI 

7 Výtržnictví 4 4 3 48 6,00 

8 Poškození cizí věci 4 3 4 48 6,00 

9 Ublížení na zdraví 4 4 4 64 8,00 

10 Násilí 4 5 3 60 7,50 

11 Rvačky 4 4 3 48 6,00 

12 Vandalství 3 3 4 36 4,50 

13 Alkohol 5 5 4 100 12,50 

14 Drogy a jiné návykové látky 3 5 4 60 7,50 

FYZICKÁ 

OSTRAHA 

15 Nesplnění povinností 2 3 1 6 0,75 

16 Nedostatečná kvalifikace 3 3 2 18 2,25 

17 Špatná organizace 3 3 3 27 3,38 

18 Absence policie 1 4 2 8 1,00 

19 
Pronesení nepovolených 

předmětů 
4 5 5 100 12,50 

20 Nedostatečný počet 2 4 3 24 3,00 

Celkem   800 100 
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GRAF 7.1: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou procesních rizik [autor] 

 

7.2.2 Hodnocení strukturálních rizik 

U strukturálních rizik není příčina způsobena lidským faktorem, jak tomu bylo  

u rizik procesních, ale jiným subjektem nebo poruchou (např. technickou). V této oblasti 

jsou rizika méně závažná než v oblasti procesních rizik, nelze je však v žádném případě 

podceňovat nebo přehlížet. V tabulce 7.3 jsou zhodnocena veškerá strukturální rizika  

a také u těchto rizik jsem opět použil princip 80/20 v Paretově diagramu s Lorenzovou 

křivkou (graf 7.2).     
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TABULKA 7.3: Hodnocení strukturálních rizik metodou FMEA [autor] 

Příčina Číslo Strukturální rizika P N H R 
Riziko 

[%] 

TECHNICKÁ 

OCHRANA 

1 Nefunkčnost CCTV 1 3 2 6 0,91 

2 Zničení CCTV 2 3 1 6 0,91 

3 Absence CCTV 5 5 3 75 11,38 

4 Překonání pláště objektu 5 5 4 100 15,17 

5 Překonání perimetru objektu 1 2 2 4 0,61 

REŽIMOVÁ 

OCHRANA 

6 Ukrytí na stadionu 4 5 3 60 9,10 

7 Neoprávněný vstup 4 5 4 80 12,14 

8 Maskování se za jinou osobu 1 3 3 9 1,37 

9 Ztráta klíčů 2 3 2 12 1,82 

10 Rozšíření klíčů 2 4 4 32 4,86 

11 Nezamykání prostor 1 4 3 12 1,82 

12 Porušení pravidel výdejů klíčů 1 4 2 8 1,21 

OSTATNÍ 

RIZIKA 

13 Bombový útok 1 5 3 15 2,28 

14 Hrozba použití NVS 3 4 4 48 7,28 

15 Použití zbraně 4 5 4 80 12,14 

16 Úmyslné založení požáru 3 5 4 60 9,10 

17 Technická závada 2 3 2 12 1,82 

18 Špatná obsluha technologie 1 5 2 10 1,52 

19 Havárie 3 5 2 30 4,55 

Celkem   659 100 

 

 

GRAF 7.2: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou strukturálních rizik [autor] 
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Na základě uvedených výsledků analýzy možných vad a jejich následků jsem 

zvlášť vyhodnotil procesní a strukturální rizika, která jsou nepřijatelná a dosahují v tabulce 

nejvyšších hodnot. Následně jsem je seřadil dle míry rizika R od nejvyšší hodnoty po 

nejnižší. Můžeme je vidět v tabulce 7.4. S těmito riziky budu pracovat i nadále 

v následující analýze CARVER a v analýze souvztažnosti, kde budou tato rizika dále 

verifikována.  

TABULKA 7.4: Procesní a strukturální rizika [autor] 

Procesní rizika Strukturální rizika 

Pronesení nepovolených předmětů Překonání pláště objektu 

Alkohol Použití zbraně 

Ublížení na zdraví Neoprávněný vstup 

Násilí Absence CCTV 

Drogy a jiné návykové látky Úmyslné založení požáru 

Výtržnictví Ukrytí na stadionu 

Rvačky Hrozba použití NVS 

Poškození cizí věci Rozšíření klíčů 

Pomsta 
 

Krádeže 
 

Vandalství 
 

 

7.3 Analýza rizik metodou CARVER 

Závažnost rizik neboli verifikace bude dále klasifikována pomocí metody 

CARVER. Víceméně jde o pohled útočníků, kteří mohou zneužít slabých míst nebo 

nějakým způsobem obejít či vyřadit systém fyzické ochrany. Tato metoda byla v podstatě 

vyvinuta výhradně pro vojenské účely nebo hodnocení strategických cílů. Z tohoto důvodu 

byla kritéria lehce poupravena, aby vyhovovala požadavkům pro hodnocení rizik 

týkajících se bezpečnosti zimního stadionu v Havířově. [6]  

Celý proces hodnocení rizik se skládá ze šesti kritérií jmenovitě pro každé riziko. 

Tyto kritéria jsou zobrazena v tabulce 7.5.   
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TABULKA 7.5: Stupnice kritérií metody CARVER [6] 

C Kritičnost A Přístupnost R Obnovitelnost 

1 Velmi nízká 1 Velmi nízká 1 Velmi nízká 

2 Nízká 2 Nízká 2 Nízká 

3 Střední 3 Střední 3 Střední 

4 Vysoká 4 Vysoká 4 Vysoká 

5 Velmi vysoká 5 Velmi vysoká 5 Velmi vysoká 

V Zranitelnost E Vliv na obyvatelstvo R Rozpoznatelnost 

1 Velmi nízká 1 Velmi nízká 1 Velmi nízká 

2 Nízká 2 Nízká 2 Nízká 

3 Střední 3 Střední 3 Střední 

4 Vysoká 4 Vysoká 4 Vysoká 

5 Velmi vysoká 5 Velmi vysoká 5 Velmi vysoká 

V následující tabulce 7.6 se vyhledávají nejzávažnější rizika a vztahy mezi 

strukturálními a procesními riziky, které jsem již prostřednictvím předcházející metody 

FMEA a již zmíněným pravidlem 80/20 zjistil a rozdělil.  

TABULKA 7.6: Identifikovaná rizika v metodě CARVER [autor] 

Riziko C A R V E R Celkem % 

1 
Pronesení nepovolených 

předmětů 
4 4 2 5 4 5 24 6,67 

2 Alkohol 2 3 1 2 3 4 15 4,17 

3 Ublížení na zdraví 5 3 4 4 5 3 24 6,67 

4 Násilí 3 3 4 3 5 5 23 6,39 

5 Drogy a jiné návykové látky 3 2 1 2 3 5 16 4,44 

6 Výtržnictví 3 3 3 3 4 5 21 5,83 

7 Rvačky 3 3 2 2 3 4 17 4,72 

8 Poškození cizí věci 2 2 2 1 1 3 11 3,06 

9 Pomsta 4 2 5 4 4 5 24 6,67 

10 Krádeže 3 2 3 2 1 2 13 3,61 

11 Vandalství 2 2 1 2 1 2 10 2,78 

12 Překonání pláště objektu 4 5 4 3 2 3 21 5,83 

13 Použití zbraně 5 4 5 5 5 5 29 8,06 

14 Neoprávněný vstup 3 5 1 2 2 3 16 4,44 

15 Absence CCTV 3 1 2 5 2 5 18 5 

16 Úmyslné založení požáru 3 4 5 3 4 4 23 6,39 

17 Ukrytí na stadionu 2 4 1 3 2 3 15 4,17 

18 Hrozba použití NVS 5 4 5 4 4 5 27 7,5 

19 Rozšíření klíčů 3 1 2 3 1 3 13 3,61 

Celkem   360 
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Metodou CARVER byla mezi sebou porovnána veškerá nepřijatelná rizika 

z předchozí analýzy FMEA, a to z důvodu nalezení nejzávažnějších rizik mezi procesními 

a strukturálními riziky. Z výsledků této metody bylo zjištěno, že propojenost vzájemných 

vazeb zde evidentně je a byla zjištěna i nejvýznamnější rizika. Těmito riziky jsou použití 

zbraně, hrozba použití NVS, pronesení nepovolených předmětů, pomsta a ublížení na 

zdraví. Naopak méně významná rizika, která dosahují velmi nízkých hodnot, představují 

vandalismus, poškození cizí věci, rozšíření klíčů či krádeže. 

7.4 Analýza souvztažnosti 

Za účelem další verifikace výsledků předchozí analýzy FMEA byla autorem 

zvolena ještě jedna metoda pro potvrzení nebo vyvrácení vazeb mezi jednotlivými riziky  

a vyhledání těch nejzávažnějších rizik v objektu zimního stadionu. Tato metoda slouží 

k hledání vzájemných vazeb mezi původy rizik a objekty rizik a velmi efektivně tak doplní 

předchozí analýzy a jednotlivá rizika seřadí od těch nejzávažnějších po ty nejméně 

závažné. [10]  

V tabulce 7.7 jsou uvedeny vzájemné vazby procesních a strukturálních rizik 

pomocí metody souvztažnosti.    
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TABULKA 7.7: Identifikovaná rizika a jejich vazby [autor] 
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Z tabulky 7.7 lze vypočítat sumu koeficientů Kar a Kbr. Následující tabulka 7.8 

obsahuje celkové výpočty hodnot Kar a Kbr, určené prostřednictvím vzorců (2) a (3): 

       [%]          (2)                      

  

                                                     [%]  (3) 

 Kde:     x - počet hodnocených rizik [10] 

TABULKA 7.8: Hodnoty koeficientů Kar a Kbr jednotlivých rizik [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Kar 84 17 61 33 28 56 33 39 61 44 33 50 72 61 56 61 61 56 56 

Kbr 72 17 89 61 39 67 50 28 61 44 44 56 50 44 50 44 44 44 56 

 

Z tabulky 7.8 stanovíme minimální a maximální hodnoty obou koeficientů Kar  

a Kbr, které budou dále využity v souvislosti s výpočtem os O1 a O2. 

Kar min = 17     Kar max = 84 

Kbr min = 17     Kbr max = 89 

Pro výpočet os O1 a O2 použijeme následující vztahy: 

 

 [%]             (4) 

   

  [%]       (5) 

 

Kde:    s - spolehlivost systému = 80% [10] 

V grafu 7.3 jsou znázorněna rizika z tabulky 7.8. V grafu jsou rovněž zvýrazněny 

osy O1 a O2, které byly získány pomocí výpočtů z výše uvedených vzorců a tvoří tedy 

celkem čtyři kvadranty. Kvadranty s oblastmi I. až IV. znázorňují čtyři oblasti podle 

závažnosti rizika, kterou udává tabulka 7.9. 
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GRAF 7.3: Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti [autor] 

 

TABULKA 7.9: Závažnost jednotlivých oblastí [10] 

Oblasti Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast relativní bezpečnost 

 

Z důvodu provedené analýzy souvztažnosti byla za účelem stanovení 

nejzávažnějších rizik a zjištění oboustranných vazeb opět mezi sebou porovnána jednotlivá 

rizika z předešlé metody FMEA. V porovnání s metodou CARVER se potvrdily jednotlivé 

vazby mezi riziky a byla také nalezena výrazná shoda výsledků nejvýznamnějších rizik pro 

bezpečnost zimního stadionu v Havířově. Tato rizika se nacházejí v oblasti I. a II. ve výše 

uvedeném grafu 7.3.  
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Analýza souvztažnosti téměř potvrdila největší rizika, kterými jsou:  

 pronesení nepovolených předmětů,  

 ublížení na zdraví,  

 použití zbraně,  

 výtržnictví, 

  pomsta.  

Naopak méně závažná rizika, jako je alkohol, drogy a jiné návykové látky nebo 

poškození cizí věci, nepředstavují ani podle této metody velkou hrozbu pro veřejnost.  

Vysokých hodnot dosahují a účast v oblasti I. mimo jiné představují také rizika: 

 překonání pláště objektu,  

 absence CCTV,  

 hrozba použití NVS  

 neoprávněný vstup,  

 úmyslné založení požáru.  

Všechna tato rizika jsou vyhodnocena a posouzena jako nepřijatelná a pro 

minimalizaci těchto rizik musí být navržena vhodná bezpečnostní opatření. 
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8 Návrhy opatření 

Účelem této kapitoly je navrhnut inovativní řešení pro zvýšení bezpečnosti  

a zlepšení aktuálního stavu zimního stadionu v Havířově. Návrhy se budou opírat  

o výsledky provedených analýz a uvedených statistik, na jejichž základě byly vyhodnoceny 

nejzávažnější procesní a strukturální rizika. Inovativní návrhy jsou zaměřeny nejen na 

zabezpečení zimního stadionu, ale především na minimalizaci rizik při akcích pořádaných 

v tomto objektu. V následující kapitole budou dále navrženy tři varianty realizace těchto 

návrhů, přičemž si majitel objektu může vybrat, v jakém časovém rozmezí budou 

z hlediska finanční situace návrhy uskutečněny.   

8.1 Režimová ochrana 

Vzhledem k procesním rizikům, která byla zjištěna a vyhodnocena jako 

nejzávažnější, navrhuji doplnění některých opatření režimové ochrany. Prvky režimové 

ochrany vyžadují téměř minimální finanční náklady. Z tohoto důvodu jsou navrhovány 

jako první.  

Prvním a velmi důležitým faktorem jsou zaměstnanci. Jelikož jedna z nejvyšších 

hodnot v provedených analýzách představovala hrozba pomsty zaměstnanců, je třeba velmi 

pečlivě vybírat nové zaměstnance a brát v úvahu případné reference z předešlých 

zaměstnání. Jakékoli úmyslné negativní jednání by mohlo mít pro veřejnost nedozírné 

následky. Poněvadž tito zaměstnanci zde mají velmi zodpovědnou funkci, zejména 

při obsluze technologie chlazení. Nedílnou součástí zvýšení kvality zaměstnanců by tedy 

mělo být také pravidelné školení, které by se mělo týkat nových i stávajících zaměstnanců 

a zavedení nepravidelných dechových zkoušek na alkohol.  

V další řadě by se na vrátnici měla zavést kniha návštěv, která by jasně evidovala 

každou pořádanou akci, při které by byl stadion pronajat. Byl by jasně evidován stav při 

propůjčení stadionu a také stav při převzetí zpět. Tím pádem by akce, při kterých vznikly 

případné škody či ztráty, byly lehce dohledatelné. Mezi nepřijatelnými riziky získalo své 

místo prostřednictvím analýzy souvztažnosti také riziko rozšíření klíčů. V tomto případě 

bych navrhoval komplexní revizi klíčů a také bych zredukoval počet místností, do kterých 

se jednotliví zaměstnanci mohou dostat. Jedná se o tzv. ochranu zónováním. Jinými slovy 

každý zaměstnanec by měl mít přístup pouze do těch místností, do kterých potřebuje mít 
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nutně přístup pro vykonávání svých pracovních povinností. Při shánění informací ohledně 

zimního stadionu v Havířově jsem příkladně zjistil, že pouze do strojovny má včetně 

vedoucího provozu přístup 20 lidí. Z hlediska bezpečnosti by se tento počet měl snížit 

přinejmenším na polovinu.  

Protože v dalších bodech navrhuji zavedení vnitřního kamerového systému a také 

zabezpečení PZTS, je tedy nezbytně nutné zahrnout do režimové ochrany rovněž školení 

ohledně ovládání a provozu těchto technických prvků.        

8.2 Rozšíření kamerového systému 

Druhým návrhem je zavedení vnitřního kamerového systému. Jak jsem již naznačil 

v kapitole 6, zimní stadion v Havířově má k dispozici kamerový systém se záznamem 

v počtu osmi kamer. Uvnitř objektu se však žádné kamerové body nenacházejí a z pohledu 

zabezpečení představuje absence CCTV jedno ze slabých míst zimního stadionu. Což 

jednoznačně potvrdily rovněž analýzy rizik. Podle metody CARVER sice riziko absence 

CCTV nedosahovalo nejvyšších hodnot při hodnocení závažnosti rizik, avšak nepatřilo ani 

k nejnižším hodnotám. Natož analýza souvztažnosti označila toto riziko jako nepřijatelné  

a spadá tedy mezi primární rizika.  

Vzhledem k bezpečnosti vnitřních prostorů stadionu během pořádání sportovních  

a společensko-kulturních akcí je zde uveden další návrh rozšířit kamerový systém o dalších 

pět kamer, které by byly umístěny uvnitř objektu. Vedle těchto akcí by kamery 

pochopitelně snímaly objekt i tehdy, když se v něm nikdo nenachází nebo v případě, že je 

stadion zcela přístupný veřejnosti. Kamerový systém bych tedy rozdělil do 3 okruhů. První 

okruh by tvořil venkovní kamerový systém, který je již v provozu, druhým okruhem by byl 

prostor strojovny a třetí okruh by střežil tribuny na obou stranách stadionu.  

Prostor strojovny zabezpečujeme kamerovým systémem se záznamem především 

z důvodu výsledků analýz rizik. Například riziko hrozby použití NVS bylo vyhodnoceno 

jako nepřijatelné a dosahovalo téměř ve všech analýzách velmi vysokých hodnot. Faktem 

je, že se ve strojovně nachází velmi drahá technologie chlazení obsahující pět tun 

amoniaku, který by v případě havárie s jakoukoliv příčinou mohl napáchat nenapravitelné 

škody na lidských životech a zdraví a možná i na majetku. Už jen z tohoto důvodu je nutno 

strojovnu důkladně zabezpečit mechanicky i technicky. Díky kamerového systému 
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můžeme odhalit a identifikovat eventuální osobu, která do strojovny nemá oprávněný 

přístup, ale také chybu nebo poruchu, na kterou je schopna obsluha rychle zareagovat.  

Třetí navrhovaný okruh CCTV by měl v první řadě monitorovat tribuny při 

pořádaných akcích (například vyhrocených hokejových utkáních). Zatímco dosud na 

každém hokejovém zápase má policie České republiky svou kameru, namířenou na 

publikum, která monitoruje fanoušky, navrhovaný kamerový systém by monitoroval 

publikum třemi kamerovými body z obou stran. Pohled z těchto kamer by mohla policie 

pohodlně sledovat online na monitoru na předem určeném místě a v případě potřeby 

(například při výtržnictví) rychle zasáhnout. Ve zvláštních případech pak lze lehce 

dohledat osoby, páchající trestnou činnost, neboť kamerový systém by obsahoval záznam, 

na kterém lze danou situaci zpětně dohledat.  

V tabulce 8.1 nalezneme ekonomické zhodnocení tohoto návrhu a finanční náklady, 

které by majitel objektu musel vynaložit pro rozšíření kamerového systému.           

TABULKA 8.1: Ekonomické zhodnocení návrhu rozšíření kamerového systému [autor] 

Název 
Počet 

[Ks/m2] 

Cena 1 ks/m2 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

DOME kamera ADELL FullHD - AV45FHS 5 2 360 11 800 

Síťový rekordér ADELL HD-800 PX 1 6 534 6 534 

Monitor ASUS VS197 - LED 19" 1 2 580 2 580 

Pevný disk WD 4TB Purple 3,5" 1 5 199 5 199 

Celkem   26 113 

 

8.3 Mechanické zábranné systémy 

Dalším inovativním návrhem, především z důvodu výsledků hodnocení 

strukturálních rizik, je doplnění a výměna některých stávajících mechanických zábranných 

systémů. Jde o návrh, který vyžaduje největší finanční náklady ze všech navrhovaných 

opatření a je rozdělen na perimetrickou, plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu 

(viz tabulka 8.2).  
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U perimetrické ochrany by bylo vhodné doplnit i druhou stranu stadionu 

jednokřídlovou brankou a posuvnou bránou, aby byl v době, kdy se v objektu nekoná 

žádná akce, prostor bočních vchodů ze západní strany zcela uzavřen. Možný by byl pouze 

vstup do hospody nebo restaurace v objektu, který by byl zajištěn prostřednictvím 

jednokřídlové branky. Náčrt provedení tohoto návrhu si můžeme prohlédnout na obrázku 

8.1. Vstup na stadion by byl tedy pouze přes vrátnici. Rovněž navrhuji stávající oplocení 

ze zadní strany objektu doplnit o ostnatý drát proti zamezení přelezení plotu. Jelikož se za 

tímto plotem nachází vstup do strojovny, považuji za nutnost zabezpečit tento prostor 

vhodným způsobem, aby bylo zamezeno vzniku rizikům, která již byla zmíněna 

v předchozích návrzích.  

Dále by bylo vhodné pořídit nové přenosné oplocení, které je používáno při akcích 

pořádaných v tomto objektu, a také turnikety pro zrychlení postupu diváků  

a zajištění lepšího přehledu. Tím by bylo zamezeno jakémukoliv neoprávněnému vstupu 

nebo pronesení nepovolených předmětů. Tato rizika byla v provedených analýzách rizik 

vyhodnocena jako primární či sekundární rizika a nelze je tedy v žádném případě 

podceňovat.  

 

OBRÁZEK 8.1: Náčrt realizace branky a posuvné brány [autor] 
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Dalším velmi závažným rizikem bylo vyhodnoceno riziko překonání pláště objektu. 

Z tohoto důvodu tvoří plášťová ochrana téměř více než polovinu finančních nákladů MZS. 

Primárním návrhem jsou nové bezpečnostní cylindrické vložky a kování dveří, ale také 

bezpečnostní dveře u vchodu do strojovny. Z hlediska přístupu není strojovna dostatečně 

zabezpečená, nutno tedy navrhnout taková opatření, která eventuálnímu pachateli téměř 

znemožní násilný vstup do této místnosti. Proto je zde také navržena bezpečnostní fólie do 

prosklených prostor a to nejen u vchodu do strojovny, ale také z čela zimního stadionu  

u vrátnice. 

Posledním bodem tohoto návrhu je z hlediska předmětové ochrany pořízení sejfu na 

klíče, který by byl umístěný na vrátnici. Bylo by tak zamezeno riziku rozšíření klíčů,  

o kterém jsem již zmínil v návrhu režimové ochrany. Byl by rovněž zajištěn přehled o tom, 

kdo si klíč vyzvedl a nachází se tak v daném objektu.     

V tabulce 8.2 jsou ekonomicky zhodnoceny veškeré finanční náklady, které jsou 

potřeba vynaložit pro realizaci tohoto návrhu opatření. 
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TABULKA 8.2: Ekonomické zhodnocení návrhu MZS [autor] 

Název 
Počet 

[Ks/m2] 

Cena 1 ks/m2 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Perimetrická ochrana 

Pojezdová brána a branka 1 11 747 11 747 

Přenosné mobilní pletivo LARIO Zn+PVC 20 543 10 860 

Plotový sloupek pozinkovaný bez děr 18 296 5 328 

Ostnatý drát CONCERTINO 450 3 738 2 214 

Nástavec na ostnatý drát (Bavolet) 15 160 2 400 

Plášťová ochrana 

Turniket IDT - 600 4 32 000 128 000 

Bezpečnostní okenní fólie SCX 12 20 730 14 600 

Bezpečnostní dveře BEDEX KAVAN MUL-

T-LOCK SP s pož. odol. EI 30 D2 
1 25 505 25 505 

Bezpečnostní dveře BEDEX STANDARD 3 s 

požární odolností EI 30 D2  
3 13 175 39 525 

Bezpečnostní cylindrická vložka Gege 

pEXTRA 
6 1 040 6 240 

Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200 

RSD 
1 898 898 

Bezpečnostní kování Richter RC101PZ.TB2  5 771 3 855 

Prostorová ochrana 

Bezpečnostní dveře BEDEX STANDARD 3 s 

požární odolností El 30 D2  
2 13 175 26 350 

Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200 

RSD 
5 898 4 490 

Bezpečnostní kování Richter RC101PZ.TB2  6 771 4 626 

Předmětová ochrana 

Sejf na klíče s elektronickým zámkem 1 1 934 1 934 

Celkem   288 572 

8.4 Zabezpečení PZTS 

Posledním návrhem a tedy jakousi nadstavbou předchozích návrhů je zabezpečení 

poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem. Prvky PZTS tak skvěle doplní 

zabezpečení kamerovým systémem. Na rozdíl od kamerového systému tyto prvky sice 

nedokážou potenciálního pachatele identifikovat, ale zato umožní rychlou a bezprostřední 

reakci na narušení objektu nebo na vznik požáru tím, že prostřednictvím ústředny 

vyhodnotí poplach a zašle informaci kompetentním osobám. Jedná se sice o nákladnou 
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investici, ale technicky vzato je PZTS považován za velmi účinný a efektivní způsob 

ochrany objektu.  

Vzhledem k tomu, že je PZTS v objektu již instalovaný, jednalo by se tedy o jeho 

rozšíření o další prvky. Stávající zabezpečení totiž střeží pouze kanceláře. V tomto návrhu 

je pláváno rozšíření těchto prvků do strojovny, dále umístění pohybových PIR čidel ke 

vchodům do objektu a magnetických kontaktů na okna, dveře, venkovní branky a posuvné 

brány. Při překonání MZS by tak byla zabezpečena strojovna a PZTS by detekoval 

narušitele a minimalizoval tak riziko překonání pláště objektu, neoprávněného vstupu, 

krádeže či poškození cizí věci. Výsledky analýz nám sice riziko krádeží a poškození cizí 

věci neoznačilo jako zvlášť vysoké, přesto minimální pravděpodobnost vzniku existuje 

vždy.  

V tabulce 8.3 jsou opět ekonomicky zhodnoceny finanční náklady potřebné  

k realizaci tohoto návrhu opatření. 

TABULKA 8.3: Ekonomické zhodnocení návrhu zabezpečení PZTS [autor] 

Název 
Počet 

[Ks/m2] 

Cena 1 ks/m2 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Ústředna DIGIPLEX EVO 192 PCB 1 3 900 3 900 

Box ústředny AWO205 1 1 088 1 088 

Komunikátor GSM-PCS265 1 7 150 7 150 

Modul ZX8PS 4 1 980 7 920 

Box na koncentrátor ESPIRIT-PBOX 4 310 1 240 

Klávesnice K641 LX 6 5 180 31 080 

Přídavný zálohový zdroj PZTS AWZ333A 1 3 295 3 295 

Akumulátor zálohového zdroje 1 1 850 1 850 

Pohybový PIR detektor NV5M 18 495 8 910 

Magnetický kontakt SA200R 35 68 2 380 

Vratový magnetický kontakt C66 4 492 1 968 

Propojovací krabička k magnetickým 

kontaktům RKZ-121 
39 280 10920 

Optický detektor kouře ABUS RM1000 2 949 1 898 

Interiérová siréna TS-404 4 300 1 200 

Venkovní zálohovaná siréna SP-4006 1 1 730 1 730 

Světelná signalizace 1 315 315 

Celkem   86 844 
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9 Návrh variant realizace 

V předchozí kapitole byla navržena inovativní řešení, která si na realizaci 

v celkovém součtu žádá částku 401 529,- kč. Pokud by měla být realizace nejefektivnější, 

měl by majitel objektu, což je v našem případě SSRZ Havířov, poskytnout tuto částku na 

provedení realizace v jednom roce najednou. Vzhledem k omezenému rozpočtu města však 

navrhuju tři možné finanční varianty uskutečnění těchto návrhů.  

První varianta je již zmíněna v předešlém odstavci a spočívá v tom, že by veškeré 

návrhy byly uskutečněny současně v jednom roce. Tato možnost by byla samozřejmě 

nejvhodnější, a to i vzhledem k nákladům financování firmy, která bude tato opatření 

provádět.  

Druhou variantou je, že se realizace opatření rozdělí do časového intervalu 

v rozmezí dvou let, přičemž v prvním roce by se uskutečnila režimová ochrana, která 

vyžaduje téměř nulové náklady na realizaci, dále zabezpečení kamerovým systémem  

a prvky PZTS. Jinými slovy by se nejprve zabezpečil stadion po technické stránce. 

Druhým rokem by se pak dodělala opatření týkající se mechanických zábranných systémů, 

které představují nejvyšší hodnotu nákladů. 

Třetí varianta je z hlediska rozpočtu města nejšetrnější a představuje rozdělení 

nákladů do tří let. Prvním rokem by se kromě finančně nenáročné režimové ochrany na 

zimním stadionu realizovalo pouze zabezpečení kamerovým systémem, který v celkovém 

součtu nákladů představuje nejnižší hodnotu a první část revitalizace mechanických 

zábranných systémů. Druhým rokem by proběhlo dokončení druhé části revitalizace MZS 

a třetím rokem by celkovou organizaci návrhů opatření doplnilo provedení zabezpečení 

PZTS. 

Z hlediska ekonomického zhodnocení jsou všechny tři finanční návrhy realizace 

jednotlivých opatření rozděleny v tabulce 9.1.  

 

 

 



65 

 

 

TABULKA 9.1: Finanční návrhy realizace jednotlivých opatření [autor] 

Rok Návrh opatření Cena [Kč] 

1. návrh realizace 

1. rok 

Režimová opatření 0 

Kamerový systém 26 113 

Mechanické zábranné systémy 288 572 

PZTS 86 844 

Celkem 401 529 

2. návrh realizace 

1. rok 

Režimová opatření 0 

Kamerový systém 26 113 

PZTS 86 844 

celkem 112 957 

2. rok Mechanické zábranné systémy 288 572 

3. návrh realizace 

1. rok 

Režimová opatření 0 

Kamerový systém 26 113 

1. část mechanických zábranných systémů 120 000 

celkem 146 113 

2. rok 2. část mechanických zábranných systémů 168 572 

3. rok PZTS 86 844 
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10 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostní studií rizik při akcích pořádaných 

v objektu zimního stadionu v Havířově. Jelikož se společnost takřka denně setkává 

s násilím a jinými trestnými činy či přestupky na stadionech obecně, nelze tedy tento fakt 

přehlížet, ale musíme učinit taková opatření, která dokážou tato rizika co nejvíce 

minimalizovat. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout technické a organizační 

zabezpečení objektu, vytipovat bezpečnostní riziková místa systému při akcích konaných 

v tomto objektu a navrhnout inovované řešení při jejich zabezpečení. 

V úvodní části jsou charakterizovány právní předpisy a technické normy týkající se 

bezpečnosti v objektu. Dále jsou zde detailně uvedeny jednotlivé prvky fyzické ochrany, 

kterými jsou konkrétně technická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana a další 

jejich rozdělení. V rámci zajištění bezpečnosti jsou zde uvedeny také statistiky související 

s bezpečností zimního stadionu v období let 2011 - 2015. Jedná se o statické vyhodnocení 

trestných činů, násilí a výtržnosti v České republice i v Moravskoslezském kraji, kde se 

zimní stadion v Havířově nachází. Každá takto zpracovaná statistika má k dispozici také 

svůj graf, který vyjadřuje výrazné snížení kriminality za posledních pět let. 

Praktická část se zabývá především popisem a analýzou fyzické ochrany tohoto 

areálu při zajišťování sportovních a společensko-kulturních akcí, statistikou problémů, 

odůvodněnými návrhy inovativních řešení fyzické ochrany tohoto objektu a celkovým 

organizačně ekonomickým zhodnocením zabezpečení. Z počátku je práce zaměřena na 

popis zvoleného zimního stadionu a mimo jiné také na jeho současný stav zabezpečení. Na 

základě těchto postřehů jsou provedeny analýzy rizik, přičemž nejprve jsou pomocí 

Ishikawova diagramu identifikována jednotlivá procesní a strukturální rizika spojená  

s celkovým zabezpečením daného objektu. Poté následovala analýza FMEA pro hodnocení 

rizik, která jsou pomocí Paretova grafu 80/20 s Lorenzovou křivkou rozdělena na 

nejvýznamnější procesní a strukturální rizika, a která jsou i dále využita v dalších 

analýzách. Tato rizika jsou sloučena do jedné tabulky a verifikována pomocí metody 

CARVER. Z této metody vycházelo jako nejzávažnější riziko použití zbraně, hrozba 

použití NVS, pronesení nepovolených předmětů, pomsta a ublížení na zdraví. Aby se tato 

rizika potvrdila nebo vyvrátila, je zde využito poslední analýzy v této práci a tou je analýza 

souvztažnosti. Výsledek této analýzy rizik byl velmi shodný s metodou CARVER, a tudíž 



67 

 

se rizika s nejvyššími hodnotami těchto metod shodla a projevila jako nepřijatelná. 

Analýza souvztažnosti nám mimo jiné mezi primárně nebezpečná rizika zařadila také 

riziko výtržnictví, překonání pláště objektu, absence CCTV nebo úmyslné založení požáru.  

Na základě výsledků analýz byly navrženy čtyři inovativní návrhy, které by měly 

tato rizika minimalizovat a následně jsou také organizačně a ekonomicky zhodnoceny. 

Prvním navrhovaným opatřením je několik prvků režimové ochrany, které nevyžadují 

téměř žádné finanční náklady, ale zato jsou velmi účinné proti procesním rizikům, které 

nám analýzy vyhodnotili jako relevantní. Druhým návrhem je rozšíření kamerového 

systému v objektu. Jak už bylo několikrát zmíněno, kamerový systém zavedený v objektu 

střeží pouze venkovní prostory, zatímco vnitřní prostory jsou zcela bez dohledu. Z hlediska 

bezpečnosti je tento nedostatek považován za velmi slabé místo. Kamerový systém je zde 

navržen v zastoupení pěti kamerových bodů, přičemž je rozdělen na dva okruhy. První 

okruh by střežil strojovnu, která je zdrojem několika nejzávažnějších rizik, zastoupené 

v provedených analýzách a druhý okruh by monitoroval tribuny z obou stran objektu. Tím 

by byl zajištěn pořádek především při pořádaných akcích na stadionu. Třetím neméně 

důležitým návrhem je výměna nebo doplnění vybraných mechanických zábranných 

systémů v objektu. Opět se jedná především o strojovnu, ale také o celý plášť objektu, 

perimetrickou a prostorovou ochranu. Tímto opatřením eliminujeme rizika, kterými jsou 

zejména překonání pláště objektu, neoprávněný vstup, krádeže nebo úmyslné založení 

požáru. Posledním opatřením je zabezpečení PZTS neboli rozšíření jeho prvků. Vzhledem 

k tomu, že dosavadní prvky PZTS střeží pouze kanceláře, je nezbytně nutné rozšířit je do 

již zmíněné strojovny a také ke všem vchodům v objektu, aby tak bylo zamezeno 

neoprávněnému vstupu na stadion.  

Všechna tato opaření jsou zde také organizačně a ekonomicky zhodnocena. V této 

práci byly vytvořeny celkem tři varianty realizace těchto návrhů řešení, přičemž se jeví 

jako nejefektivnější varianta první, kdy se všechna opatření a úpravy uskuteční současně 

v jednom roce. Avšak je zde možnost, v případě omezeného rozpočtu města, investici 

rozdělit do intervalu dvou nebo tří let, jak je uvedeno v dalších dvou variantách možnosti 

realizace. Záleží už jen na majiteli, který způsob zvolí.  
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Závěrem lze podotknout, že se tímto podařila minimalizovat jednotlivá 

nejzávažnější rizika týkající se zimního stadionu v Havířově. Věřím, že tato diplomová 

práce celkově přispěje k zajištění ochrany sportovců, diváků a účinkujících při 

společensko-kulturních a sportovních akcích a že bude přínosem i dalším, kteří by se chtěli 

věnovat problematice bezpečnosti na zimních stadionech i nadále. Dále věřím, že do 

budoucna nebudou žádná taková opatření potřebná a veškerá agresivita, trestné činy  

a protiprávní jednání z objektů, jako jsou zimní stadiony, zcela vymizí.   
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