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PEJTA, I., Zabezpečení víceúčelové haly prostředky technické ochrany, Brno, 2008 

 

V této diplomové práci jsou popsána a vyhodnocena aktuální rizika spojená 

s provozem víceúčelové haly. Na základě výsledku hodnocení těchto rizik jsou v práci 

navrženy některé způsoby jejich minimalizace. Návrh nevychází pouze z klasických 

rizik jako je majetková kriminalita, ale zabývá se i problematikou požární bezpečnosti, 

zabezpečením informačních technologií, ochranou před výtržnictvím, živelnými 

pohromami nebo teroristickými a extremistickými útoky.  

V první části práce je popsán právní rámec dané problematiky, obecně 

prezentována možná rizika a případná ochrana proti nim. V další části je provedena 

podrobná analýza konkrétních bezpečnostních rizik, z jejichž výsledků vychází 

navazující návrh zabezpečení víceúčelové haly. 

 
Klíčová slova 

mechanická ochrana, elektrický zabezpečovací systém, předmětová ochrana, požární 

ochrana, fyzická ochrana, vstupní systém, výtržnictví 

 
PEJTA, I., Securing the Multipurpose Hall with the Means of Technical Protection, 
Brno, 2008 
 

 The dissertation paper describes and evaluates real risks connected to operation 

of a multipurpose hall. Based on the results of analysis of those risks, the paper suggests 

some of the methods to minimize them. The proposal is not only based on classical risks 

like the property crime; it also deals with issues of fire security, information technology 

security, and protection against vandalism, natural disasters or terrorist and extremist 

attacks.  

The first part of the paper is dedicated to a description of the first phase of the 

issue at hand; it presents the possible risks in general and the potential protection 

against them. The second part provides detailed analysis of the specific security risks, 

and the results are used for a subsequent design of security features for the multipurpose 

hall protection. 

 

Key words 

mechanical security, electric security system, subject security, fire protection,  Physical 

protection, entry system, vandalism 
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  1. Úvod 
 

Každý objekt má s ohledem na svůj účel užívání specifické požadavky na 

ochranu. Způsob jeho zabezpečení vychází z toho, co se střeží, jakou to má hodnotu, 

v jakou dobu je největší riziko narušení chráněných zájmů, požadavky na užívání apod. 

Zatímco při zabezpečení bytu si mnohdy vystačíme s mechanickými zábranami 

(bezpečnostní dveře, zámky, skla apod.), tak ochrana banky si vyžádá mnohem širší 

paletu bezpečnostních prvků (kamerový systém, režimová opatření, ostraha). Ale i tak 

mají tyto objekty při své ochraně společné to, že jejich bezpečnostní systém má 

především zaručit ochranu vnitřního vybavení (předmětů vysokých hodnot) před 

nenechavýma rukama pachatele. Naproti tomu u objektů se shromažďováním velkého 

počtu osob (např. víceúčelová hala), je hlavním cílem bezpečnostního systému zaručit 

ochranu návštěvníků. Je proto především nutné zamezit vnášení nebezpečných 

předmětů do prostor haly (střelné zbraně, výbušniny apod.), které by mohli být zneužity 

např. k bombovému útoku. Jistě i ve víceúčelové hale jsou předměty s určitou 

materiální hodnotou (kancelářská technika, vybavení pro údržbu stadionu, tržby 

ze vstupného, sportovní materiál, majetek sportovců v šatnách apod.), ale možnost 

útoku, který si vyžádá byť jen několik lidských životů, je nesrovnatelně závažnějším 

rizikem. Při shromáždění takového velkého množství lidí nesmíme také opomenout 

riziko číhající v podobě živelných katastrof. Takový požár nebo zřícená střecha pod 

silnou vrstvou sněhu by jistě při plně obsazené hale napáchal/a škod na životech víc než 

dost. Nezanedbatelné újmy také dokáže způsobit nezvládnutý rozvášněný dav fanoušků, 

a to jak přímo v hale, ale i v jejím okolí. Tyto škody nejsou způsobeny pouze násilným 

(výtržnickým) chováním, mnohdy postačí „drobná“ neukázněnost diváků, např. 

v podobě vhazování pyrotechniky nebo dalších předmětů na hrací plochu, což pro 

provozovatele může přinést někdy až několikamilionové pokuty.  

Bezpečnostní systém pro objekty tohoto druhu tedy musí především zaručit 

bezpečí pro své návštěvníky, uživatele i provozovatele, ale také má zajistit, aby se 

objekt nestal nebezpečný pro své okolí. Pocit bezpečí ovšem nesmí být vykoupen 

přehnaným zásahem do práv „slušných“ návštěvníků a dalších uživatelů haly. K čemu 

je potom super výkonný bezpečnostní systém, který ochrání halu před všemi riziky, 

ale zároveň odradí všechny návštěvníky? Užitnou hodnotu každého bezpečnostního 

systému dokreslují jeho pořizovací a provozní náklady. Cílem této práce je sestavit 
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návrh bezpečnostního systému pro víceúčelovou halu, který by v sobě dokázal všechny 

tyto podmínky skloubit. 

 

  2. Právní úprava ochrany objektů 

 
Výchozím právním předpisem, stanovujícím základní práva občanů a to i ve 

vztahu k vlastnictví a ochraně svého majetku je Ústava České republiky (ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb.). Od této normy se odvíjejí další právní úpravy a je ji proto nutno chápat 

jako právní normu vyšší právní síly. Upravuje také výkon státní moci, tj. moc 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. Součástí Ústavy České republiky je Listina 

základních práv a svobod (ústavní zákon 2/1993 Sb.), která občanům zaručuje základní 

lidská práva a svobody (právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo 

vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí apod.). 

S ochranou objektu také bezprostředně souvisí Občanský zákoník (zákon 

č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a to zejména jeho ustanovení, týkající se 

vlastnictví majetku (práva na jeho držení a nakládání s ním), práva na ochranu proti 

tomu, kdo do vlastnického práva zasahuje a povinností k odvrácení bezprostředně 

hrozící škody. [14] 

Další normou, související s ochranou zájmů společnosti, ústavního zřízení České 

republiky, práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob je Trestní zákon 

(zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V souvislosti s ochranou objektu 

jsou důležité ustanovení o okolnostech vylučujících protiprávnost, tedy nutná obrana, 

krajní nouze, oprávněné použití zbraně (§13 – 15 trestního zákona):  

- § 13  nutná obrana: „… čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde 

o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku…“ 

- § 14  Krajní nouze: „… čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozícímu zájmu chráněného tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní 

nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí odvrátit jinak anebo způsobený následek je 

zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil…“ 

- § 15  Oprávněné použití zbraně: „…trestný čin nespáchá ten, kdo použije zbraně 

v mezích zmocnění příslušných zákonných předpisů…“, 
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Dalšími okolnostmi vylučující protiprávnost jsou svolení poškozeného, výkon 

práv a povolání, riziko ve vědě a výzkumu nebo plnění rozkazu, ty už ale nejsou ve 

vztahu k této práci tak důležité.  

V souvislosti s množícími se výtržnostmi fanoušků, na což nebyla naše 

legislativa dostatečně připravená, byl Trestní zákon v roce 2006 novelizován s cílem 

umožnit soudům efektivněji tyto výtržníky trestat (např. zákazem účasti na sportovní 

akci): 

- § 26: „Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud uložit 

přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život…, 

…zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcí a styku s určitými osobami,“, 

- § 202: „Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé 

neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo 

kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší přípravu 

nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel 

potrestán, spáchá-li tento čin jako člen organizované skupiny.“. [12] 

Ve vztahu k ochraně majetku je rovněž podstatné ustanovení § 76, odst. 2 

Trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) o omezení osoby 

na svobodě, které říká: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu 

nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její 

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

předat policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému 

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

V případě použití kamerového systému, případně systému kontroly vstupu, 

využívajícího kontroly uživatelů prostřednictvím elektronických (čipových) karet, je 

nutné dbát na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů.  

- § 4 písm. e): „… Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména 

shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo 

pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, 

výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,“, 

- § 5 odst. 2: „Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem 

subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat,“, písm. e): „pokud je to 
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nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné 

dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem 

subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života,“, 

- § 11 odst. 5: „Při zpracování osobních údajů je správce povinen bez zbytečného 

odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů.“, 

- § 13 odst. 1: „Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

zpracování... Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.“, 

- § 16 odst. 1: „Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo 

změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, je povinen tuto skutečnost 

písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.“. [16] 

 Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2006 totiž platí: 

„Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud 

je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů…. Samotné 

kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb.“. [17] 

Podle stanoviska č. 8/2006 stejného úřadu je tomu obdobně i u elektronických 

(čipových) karet: „Z pohledu zákona č. 101/2000 Sb. by o anonymitě držitele karty bylo 

možné hovořit jen v případě, že by karta pouze umožňovala jejímu nositeli vstup do 

budovy,…, aniž by při jejím použití byl majitel jednoznačně identifikován.“ [18] 

Z hlediska požární ochrany musí být splněny podmínky stanovené celou řadou 

právních předpisů, které se odvíjejí od základního z nich, tj. zákon o požární ochraně 

č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na něj navazující vyhl. MV 

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Je nezbytné dodat, že se nejedná o všechny právní předpisy, které je nutné při 

ochraně objektů dodržet, nicméně pro potřeby této práce výčet postačí. 

Aby byla zaručena bezproblémová funkce jednotlivých prvků zabezpečení, je 

nutné, aby jejich stavba, výroba, montáž, údržba, oprava apod. odpovídala požadavkům 

technických norem:  

- ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy (dále 

EZS) uvnitř a vně budov, která specifikuje elektrické zabezpečovací systémy 

(stupně zabezpečení, třídy vlivu prostředí, sestavování zabezpečovacích systémů 

apod.)  
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- ČSN EN 50134 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci, 

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

- ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání, 

- ČSN P ENV 1627-1630 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému 

vniknutí,  

- ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem, 

- ČSN EN 1143 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace 

a metody zkoušené odolnosti proti vloupání, 

- ČSN EN 54 – Elektrická požární signalizace (dále EPS), 

- ČSN EN 34 2710 Předpisy pro zařízení EPS, 

- ČSN EN 73 0875 Navrhování EPS, 

- ČSN 33 2000 Elektrická zařízení, stanovení základních charakteristik, 

- ČSN 34 2710 – Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace, 

- ČSN 73 0875 – PBS Navrhování elektrické požární signalizace, 

- ČSN EN 12259, 12094 a 12416 – Požadavky na stabilní hasící zařízení, 

- ČSN 73 0802 – Požadavky na vybavování nevýrobních objektů PBZ, 

- ČSN EN 12101 – Zařízení pro odvod tepla a kouře (dále ZOTK), 

 

  3. Charakteristika možných rizik 
 

  3.1 Statistiky vloupání do objektu 

 

Vloupání do objektu považují lidé za velmi závažný trestný čin, a tedy za formu 

kriminality, která způsobuje značná traumata. Navíc ze statistiky jednoznačně vyplývá, 

že majetková kriminalita zaujímá první místo v pomyslné policejní hitparádě (cca 65%). 

Pokud se do statistiky kriminality v ČR za rok 2006 ponoříme hlouběji, zjistíme také, 

že u majetkové kriminality je velmi malé procento jejího objasnění. U vloupání to je asi 

cca 20% a u ostatní majetkové kriminality asi 10%. Jak je patrné z grafu 1, tak počet  

činů  majetkové  kriminality  sice dlouhodobě  klesá,  ale je nutné si uvědomit, že tento 

trend je způsoben především znechucením lidí ze špatných  výsledků policie při 

objasňování těchto činů, a proto je ani policii neoznamují. Dochází pak ke zkreslování   

statistik a nikoliv ke zlepšování poměrů. Je proto velmi důležité nepodceňovat  prevenci 
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Graf 1: Vývoj majetkové kriminality v ČR za roky 2003 – 2007 

 

této kriminality, a to především v podobě zabezpečení objektů a dodržování pravidel 

bezpečného chování. Z policejních statistik sestavených podle způsobů vniknutí do 

objektů vyplývá, že pachatelé se do objektů dostávají nejčastěji okny a hlavními 

dveřmi. Na ně je tedy třeba se zaměřit a vhodně je zabezpečit. Takovéto zabezpečení 

musí být provedeno pro všechny části okenních a dveřních otvorů a ne třeba pouze 

vyměnit stavební kování za bezpečnostní. Protože takovým krokem docílíme pouze 

toho, že zloděj nevylomí vložku, ale např. vysadí celé dveřní nebo okenní křídlo 

z pantů. 

 

  3.2 Statistika výtržnictví 

 

Na majitele (provozovatele) objektů, ve kterých se shromažďuje velké množství 

lidí, nečíhá nebezpečí pouze v podobě majetkové kriminality, ale velkým strašákem je 

také výtržnictví. Výtržnictví konané jednotlivcem nemá příliš závažné následky (max. 

drobná majetková újma, lehká zranění apod.) až do chvíle, kdy se mu podaří na svoji 

stranu obrátit celý dav potencionálních výtržníků. Jakýkoliv jedinec totiž dostává 

v anonymním davu pocit nepřekonatelné moci. Jedinec, který je nějakou dobu uprostřed 
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jednajícího davu, je brzo přiveden do zvláštního stavu, kdy vědomá osobnost a úsudek 

zmizí, city a myšlenky jsou zaměřeny směrem, určeným davem. Vůbec nezáleží na 

duševní kvalitě jedinců, kteří dav tvoří, nevzdělanec i vědec se stávají stejně 

neschopnými pozorování, jakmile jsou v davu. Vědomí naprosté beztrestnosti a značné 

okamžité moci, způsobené množstvím, dovolují skupině činy, jež jsou nepředstavitelné 

u osamoceného jedince. [8] 

Graf 2: Statistika výtržnictví na veřejných a sportovních akcí v ČR za roky 2000-2007 

 

Policejní statistiky (viz. graf 2) ukazují, že od roku 2000 docházelo 

k postupnému nárůstu počtu činů výtržnictví na sportovních nebo kulturních akcí. Při 

zohlednění neustále se zvyšující závažnosti těchto činů, byli nuceni reagovat i naši 

legislativci a v roce 2005 schválili novelu trestního zákona, s cílem umožnit soudům 

efektivněji tyto výtržníky trestat (např. zákaz účasti na sportovní akci). Prozatímní 

vývoj (roky 2006 a 2007) naznačuje, že to byl krok správným směrem. Velmi zajímavá 

je také struktura pachatelů této trestné činnosti, asi v 30% případů se jedná o osobu pod 

vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Zhruba 10% těchto činů 

spáchají osoby mladistvé (tzn. ve věku 15-17 let) a více než polovinu případů spáchají 

recidivisté. Škody na majetku u těchto činů sice obvykle nepřekročí řádově desítky tisíc 

korun, ale hlavní hrozba těchto činů spočívá v ohrožení nevinných osob.  
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    3.3 Statistiky z požární ochrany 
 

V dnešní době se rozmáhá umísťování výroby a zboží do prostor nedělených na 

menší části, jakými jsou supermarkety a rozlehlé výrobní haly a sklady, což sebou 

přináší riziko větších ztrát jak na životech, tak i na majetku v případě vzniku živelné 

katastrofy, jakou je především požár. Dále se pro výrobu a výstavbu používá nových 

hmot se stále lepšími mechanickými vlastnostmi, ale ne vždy se výrobcům daří tyto 

vylepšené mechanické vlastnosti skloubit s vlastnostmi zajišťujícími dobré chování 

v případě požárů. Často se pak stává, že při hoření plastických hmot (i moderních) 

dochází k velkému vývinu tepla a zplodin hoření. Předchozí tvrzení je znatelné i na 

statistice požárů v ČR za roky 2003 – 2006 (viz. graf 3). Celkový počet požárů za rok se 

dle této statistiky sice stále pohybuje kolem hodnoty 20000, ale co si dlouhodobě drží 

zvyšující tendenci, je průměrná škoda na požár. Příčinu tohoto nárůstu škod můžeme 

hledat jak v neustálém růstu cen (v inflaci), ale také ve výše uvedeném tvrzení. Nárůst 

dalšího sledovaného parametru, tedy uchráněných hodnot na jeden požár zásahem 

jednotek požární ochrany (dále JPO) je jistě potěšitelný a lze ho vysvětlit zvýšeným 

důrazem na požární bezpečnost staveb při projektování nových nebo při rekonstrukci 

stávajících objektů, postupným vybavování objektů požárně bezpečnostním zařízením 

(EPS, stabilním hasícím zařízením - SHZ, ZOTK apod.), zvyšováním technické 

i taktické vyspělosti JPO a růstem cen (inflací). 

Statistika požárů v ČR za roky 2003-2006
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Graf 3: Statistika požárů v ČR za roky 2002-2006 
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 Nemalé procento výjezdů JPO činí plané poplachy. Statistika za roky 2003 – 

2006 hovoří o tom, že se ročně jedná o cca 8000 případů, což je zhruba asi 8% 

z celkového množství mimořádných událostí, řešených JPO. Pokud se blíže zaměříme 

na příčiny, zjistíme, že nejčastěji je planý poplach vyvolán nesprávným hlášením požáru 

EPS (viz. graf 4). Tento výsledek je alarmující, ale je třeba se dále zamyslet, proč tomu 

tak je. Z dlouhodobých statistik jasně vyplývá, že planý poplach EPS je nejčastěji 

vyvolán nesprávným výběrem prvků EPS, špatným nastavením celého systému nebo 

špatnou obsluhou zařízení. Je proto důležité věnovat zvýšenou pozornost především 

výběru firmy, která nám EPS do objektu bude instalovat. Je totiž právě jejím úkolem 

celý systém EPS správně navrhnout, řádně nastavit a podrobně proškolit jeho obsluhu. 

 

 

Plané poplachy za rok 2006
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příznaky
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Graf 4: Příčiny planých poplachů v roce 2006 

 

 

To že vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením (dále PBZ) může 

výrazně usnadnit práci zasahujících jednotek, a není pouze strůjcem planých poplachů, 

je patrné i z následujících grafů (graf 5,6,7), kde je uvedeno, jakým způsobem PBZ 

reagovalo na vzniklý požár. Pokud bylo EPS v postiženém prostoru a bylo funkční, 

tak ve 100% případů požár ohlásilo, obdobně tomu je i s reakcí SHZ a zařízení pro 

detekci plynu a jiných nebezpečných látek.  
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Graf  5,6,7: Funkce požárně bezpečnostního zařízení při požárech v roce 2006 
   
  4. Projektování zabezpečovacích systémů 
 

V první části jsme si vylíčili některá možná rizika a teď se pokusím alespoň 

částečně popsat, jakým způsobem se jim dá předcházet. Prvním stadiem prevence rizik 

je projekt zabezpečení, což je vlastně návrh uceleného systému, jehož úkolem je zajistit 

odpovídající ochranu určitého objektu. Výchozím podkladem pro tvorbu koncepce 

zabezpečení je bezpečnostní analýza objektu, jejíž součástí je bezpečnostní posouzení 

objektu a režimová studie objektu. Při této analýze je třeba zvážit více aspektů, jako je 

hodnota majetku, jeho důležitost, dále je třeba vycházet z požadavků a upřesnění 

objednatele a budoucích uživatelů zařízení. Samotná analýza se skládá z podrobného 

seznámení s objektem a přístupovými cestami, zjištění případných nebezpečí, možných 

způsobů napadení a ostatních vnějších vlivů na budoucí zabezpečení. Obzvlášť 

podstatné je jednoznačné ujasnění způsobu užívání objektu a případné požadavky na 

členění přístupu do jednotlivých jeho částí. Po podrobném seznámení s objektem 

a zvážení všech rizik a nebezpečí můžeme určit případná zranitelná místa a tím mnohem 

efektivněji rozmístit prostředky zabezpečení. Vhodné je k analýze získat kopii 

výkresové stavební dokumentace objektu. Po vyhodnocení bezpečnostní analýzy 

objektu a s přihlédnutím na dostupné síly a prostředky majitele, k efektivnosti 
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zabezpečovacího systému, činnosti po vyhlášení poplachu apod. je nutné zvážit, jakým 

způsobem se budou na zabezpečení objektu podílet jednotlivé druhy zabezpečení 

(mechanické prvky, EZS, kamerový systém - CCTV apod.). Tuto část projektování 

bezpečnostních systémů nazýváme jako zpracování ideového projektu. Závěrečnou fází 

projektování zabezpečení je tzv. prováděcí projekt, který má za úkol určit rozsah 

a vybrat jednotlivé součásti zabezpečení. Tento projekt je v dalších etapách možno 

pozměnit už jen se souhlasem všech zainteresovaných stran a všechny změny musí být 

řádně zaznamenány do dokumentace. Samotný prováděcí projekt se skládá z několika 

částí, a to především z technické zprávy, pokynů pro montáž, rozpisu dílů, výkresové 

a dokladová části.  

Při projektování EPS se postupuje obdobně, ale vzhledem k tomu, že se jedná 

o vyhrazené zařízení, jsou požadavky na projekt poměrně přísnější. Požadavek na 

instalaci systému EPS v objektu vyplývá z jedné z následujících skutečností: 

1. Projektu požární ochrany, jenž zpracovává požární specialista, který mimo jiné 

výpočtem dle norem určí, ve kterých objektech/prostorech musí být instalováno 

EPS (případně SHZ, sirény apod.). Nutnost střežení požárního úseku se určí 

hodnotou bezrozměrného čísla N podle rovnice N = (J * an + os * oh) * ov , kde:  

J … součinitel charakteru posuzovaného prostoru (dle tabulky 1a, 1b ČSN 

73 0875), 

an … součinitel pro náhodné požární zatížení (dle tabulky A1 ČSN 73 0802), 

os … součinitel ohrožení osob (dle tabulky č. 2 ČSN 73 0875), 

oh … součinitel ohrožení hodnot (dle tabulky č. 3 ČSN 73 0875),  

ov … součinitel provozních vlivů (dle tabulky č. 4 ČSN 73 0875). 

Instalace EPS závisí na hodnotě nutnosti střežení N takto: 

N < 3,5 ……. EPS nemusí být instalována, 

3,5 > N > 3 ... doporučuje se, aby EPS byla instalována, 

N > 3,5 …..… EPS musí být instalována. 

2. Dle požadavku uživatele objektu, který určí prostory, které chce mít 

zabezpečeny EPS. 

3. Dle požadavku právních norem (např. vyhl. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti apod.). 

 

Po rozhodnutí o instalaci EPS je nutné zpracovat projekt. Pro vytvoření dobrého 

projektu musí mít projektant od objednatele správné podklady, jako např. situaci areálu, 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 

 19

stavební výkresy, případně výkresy elektro, požadavky na ovládání dalších 

technologických zařízení, návaznost EPS na další protipožární opatření. 

Projekt EPS se skládá ze dvou částí: 

a) textové: 

- technická zpráva, která obsahuje základní údaje o objektu, podklady pro 

zpracování, popis technického řešení (umístění ústředny, náhradní zdroj, 

popis signalizace požáru, záruky a servis apod.), 

- pokyny pro montáž, 

- číslování hlásičů, 

- soupis zařízení EPS. 

b) výkresové (situace, umístění prvků EPS, detail upevnění hlásičů a legenda EPS). 

 

Pokud budou do objektu instalovány i aktivní prvky bezpečnosti, tedy SHZ nebo 

ZOTK, musí projektant rozhodnout, kterému z nich dá přednost (ZOTK nebo SHZ), 

tak aby navzájem nerušili svoji funkci. Následnou montáž EPS může provádět pouze 

montážní organizace, která má proškolené pracovníky výrobcem a také z vyhlášky 

50/1978 Sb., min. §5. Po skončení instalace provede montážní organizace zkoušky EPS, 

jejichž cílem je prověření funkceschopnosti a souladu s projektovou dokumentací, 

případné zaznamenání schválených a provedených změn oproti projektu. Před 

spuštěním musí být provedena výchozí elektrická revize zařízení EPS. Součástí předání 

zařízení je provozní kniha EPS a musí být provedeno proškolení osob zodpovědných za 

provoz, pověřených údržbou (zkouška z vyhl. 50/1978 Sb. §6) a pověřených obsluhou. 

[4,11] 

 

  5. Struktura bezpečnostních systémů 
 

Jak jsem již zmínil výše, tak zabezpečovací systém jakéhokoliv objektu se 

skládá z prostředků bezpečnostních systémů, které však nelze použít samostatně bez 

následného vzájemného provázání. Zabezpečení je proto nutné provádět vždy jako 

celek. Prvky bezpečnostních systémů se dají rozdělit do těchto skupin: 

1. mechanické zábranné systémy – vytvářejí překážku proti vniknutí pachatele, 

2. signalizační zařízení a monitorovací prostředky – registrují a předávají 

informace o napadení, 

3. organizační opatření a ostraha – přebírá tyto informace a provádí opatření.  
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  5.1. Mechanické zábranné systémy 

 

Mechanické zábranné systémy jsou nejstarší a také nejpoužívanější typ ochrany. 

Jedná se zejména o tvorbu různých překážek, znemožňujících krádež předmětu. 

Mechanické zábranné systémy představují především stavební konstrukce jako jsou zdi, 

stropy, okna, dveře, ale také zámky, vložky, kování, bezpečnostní skla a fólie, trezory 

apod. Jednotlivé prvky mechanických zábranných systémů jsou posuzovány podle 

schopnosti odolávat napadení pachatele po určitou dobu. Cílem každého prostředku 

mechanické ochrany je tento čas co nejvíce prodloužit a tím umožnit účinný zásah po 

zjištění napadení. Čas k překonání každého prostředku mechanických zábranných 

systémů je dán několika faktory a to především kvalitou prostředku, umístěním, 

vybavením a znalostmi pachatele. 

 

Mechanické zábranné systémy můžeme podle místa využití rozdělit na: 

1) obvodovou (perimetrickou) ochranu – jsou to prostředky vnější ochrany, 

které zabraňují přístupu pachatele k chráněnému objektu, zabezpečují území 

v okolí objektu. Tyto prostředky se dále dělí na: 

a) zdi a ploty, 

b) průchozí prvky zdí a plotů (branky, turnikety, vrata apod.), 

c) vrcholová ochrana – nástavba nad ploty a zdmi z ostnatých a žiletkových 

drátů, různých hrotů apod. 

d) podhrabové překážky – různé kovové pláty nebo klasické vybetonování 

pod plotem, zabraňující podhrabání se pod plotem, 

2) plášťovou (obvodovou) ochranu – zabraňuje nepovolanému přístupu do objektu. 

Z plášťové ochrany bývají nejčastějším terčem pachatelů: 

a) dveře – dveřní otvor tvoří zárubeň a dveřní křídlo. Zárubeň se nejčastěji 

zhotovuje z ocelových profilů a pro zvýšení bezpečnosti se vyplňuje 

betonovou směsí. Dveřní křídlo se nejčastěji skládá ze dřeva, případně 

z dřevěného rámu doplněného překližkovým překrytím. U vnějších dveří 

musí materiál zajistit, aby nebylo snadné dveře prorazit či prokopnout. 

Pro bezpečnost je také důležité zajistit, aby nebylo možné vysazení 

dveřního křídla ze závěsů. Nejčastěji se tento problém řeší instalací 

speciálních svorek na závěsy nebo čepů, které zajíždí do zárubně, 

případně instalací rozvorového uzamykacího systému. Uzamykací 
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systém je tvořen samotným zadlabacím zámkem (případně 

i rozvorovým), vložkou a dveřním kováním. Vložka by měla být odolná 

proti odvrtání, případně i svým vnitřním uspořádáním znesnadnit její 

odjištění pomocí planžety (např. cylindrické vložky). Dveřní kování má 

chránit zámek i vložku, jeho uchycení by mělo být provedeno ze vnitř. 

K doplňkům ochrany dveřního otvoru patří bezpečnostní kukátka, 

vymezovač mezery otevřených dveří, přídavný zámek apod. 

b) okna – jsou stavební konstrukcí, osazenou do vnějších stěn budov 

a skládají se z obvodového rámu a průhledné výplně-skla. Jejich 

konstrukce může být otevíratelná i neotevíratelná. Rám okna musí být 

z dostatečně odolného materiálu a řádně ukotven do stěny. Okenní 

závěsy musejí odolat případnému páčení, proto je důležité jejich řádné 

uchycení do okenního rámu a materiálová odolnost. Okna lze také 

vybavit dalšími bezpečnostními prvky jako jsou uzamykatelné kliky, 

mříže, ochranné rolety apod. U mříží je důležitý použitý materiál, 

velikost otvorů a jejich ukotvení. U velkých okenních otvorů je vhodné 

rozdělit velkou prosklenou plochu pomocí sloupků na menší. Skleněné 

výplně se mohou pro zvýšení bezpečnosti osazovat tvrzeným sklem, 

případně bezpečnostní fólií. 

3) předmětovou ochranu – přenosné i nepřenosné prostředky, které mají za úkol 

chránit jednotlivé předměty (trezory, ohnivzdorné skříně apod.). [10] 

 
  5.2 Organizační opatření a ostraha objektu 

 
Režimová ochrana se skládá z administrativně-organizačních a věcných 

opatření, které mají za úkol zajistit bezproblémové fungování celého zabezpečovacího 

systému. 

 

Režimová opatření se týkají: 

- stanovení režimu kontroly pohybu osob (zaměstnanců i cizích osob) 

v objektu v pracovní i mimopracovní době, 

- oběhu dokladů a informací uvnitř objektu, 

- výstupu informací, dat, dokumentů vně podniku. 
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Při určování režimové ochrany je nutné stanovit:  

- co je v rámci organizace považováno za důvěrné a utajované informace 

a stanovit stupně utajení, 

- okruh osob, které mají k důvěrným a utajovaným skutečnostem přístup 

a v jakém rozsahu, 

- organizaci a kontrolu režimu (manipulace) s důvěrnými a utajovanými 

informacemi (skutečnostmi). 

 

Fyzická ochrana - Jedná se o soubor činností způsobilé osoby pověřené 

ostrahou, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit ochranu majetku a osob, bezpečnost 

střežených objektů a veřejný pořádek. Tato činnost má zabránit především trestné a jiné 

protiprávné činnosti. Fyzickou ochranu lze všeobecně realizovat prostřednictvím 

komerční soukromé bezpečnostní služby, vlastní ochranné služby organizací a podniků 

a Policií České republiky.  

Fyzická ochrana zahrnuje : 

1) Ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných i nepřístupných, 

2) Ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a cenností, 

3) Ochranu a ostrahu osob, 

4) Zajištění pořadatelské služby v místech veřejných shromáždění, 

5) Zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované 

ochrany. 

Mezi hlavní úkoly hlídacích služeb patří: 

1) Kontrolní propustková služba - v případech, kdy je nutné zabránit vnášení 

nebezpečných předmětů do chráněného objektu, se často využívá i technických 

pomocníků v podobě detekčních rámů, ručních detektorů apod. 

2) Kontrolní činnost (zabránění rozkrádání, ničení majetku, protipožární a jiná 

ochrana proti mimořádným událostem), 

3) Střežení objektů a prostor strážní službou (pevná, pohyblivá a pochůzková 

stanoviště), 

4) Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru, 

5) Realizace zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení 

objektu (požáry, výbuchy, pohromy, plyn, voda, pachatel), 

6) Vyrozumění míst poskytujících pomoc, 
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7) Zajištění dalších oprávněných zájmů (spojovatelka+vrátná apod.). 

  

  5.3 Signalizační zařízení a monitorovací prostředky 
 
Tyto prostředky lze jednoduše rozdělit podle nebezpečí, před kterým ochraňují na: 

- prostředky určené pro ochranu před úmyslným útokem pachatele, např. EZS, 

CCTV, vstupní systém (dále VS), 

- prostředky určené pro ochranu před živelnými událostmi, např. požárně 

bezpečnostní zařízení (dále PBZ) jako je EPS, zařízení pro odvod tepla a kouře, 

stabilní hasící zařízení anebo prostředky pro detekci plynu, tlakové vody apod. 

 

  5.3.1 Požárně bezpečnostní zařízení 

 
Mezi základní druhy PBZ patří EPS, SHZ a ZOTK. EPS je ucelený systém, 

který jako vyhrazené požárně-bezpečnostní zařízení slouží v objektech k včasné detekci 

a signalizaci vznikajícího požáru. Signalizace má buď automaticky nebo pomocí 

lidského činitele rychle určit místo vzniku požáru a předat tuto informaci bezprostředně 

osobám, které mají možnost požár zlikvidovat. Nelze tedy EPS považovat za komplexní 

ochranu objektu před požárem, ale jen jako pomocné zařízení, které slouží 

k podstatnému zkrácení doby od zjištění požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku. 

Hlavní úkoly systému EPS z funkčního hlediska tedy jsou: 

- včasné rozpoznání prvotních příznaků požáru, 

- ohlášení události obsluze systému, 

- aktivace ostatních požárně – bezpečnostních zařízení, která brání šíření požáru, 

- usnadňují likvidaci požáru nebo tuto likvidaci provádějí samočinně. 

Zařízení EPS se skládá z těchto základních částí:  

- ústředny EPS, 

- hlásiče požáru, 

- doplňujících zařízení EPS. 

Ústředna je mozkem/srdcem celého systému EPS. Do ní se sbíhají všechny signály 

a ona je tím prvkem, který všechny informace vyhodnocuje a v závislosti na výsledku 

signalizuje poplachový stav. Mezi hlavní úkoly ústředny EPS patří: 

- napájení hlásičů i dalších prvků EPS, i v případě výpadku sítě pomocí záložních 

akumulátorů (min. 24 hod.), 
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- vyhodnocení signálů hlásičů, 

- signalizace provozních stavů (požár, porucha, provoz), 

- ovládání připojených zařízení, 

- kontrola provozuschopnosti celého systému. 

Ústředna se umisťuje do prostoru bez požárního rizika, nejčastěji ve velínech ostrahy, 

v dozorčích místnostech, vrátnicích apod. Při budování rozsáhlých systémů EPS jsou 

ústředny zapojovány do komunikačních sítí nejlépe kruhové topologie, kdy hlavní 

ústředna bývá umístěna v místě obsluhy a podružné ústředny (vybavené ovládacím 

panelem nebo bez něj) potom v dalších objektech. S postupujícím vývojem výpočetní 

techniky však vzrůstá četnost zavedení nadstavbových systémů na bázi počítače. 

Programy umožňují místo události okamžitě zobrazit. Dále lze také přehledně zobrazit 

pokyny pro obsluhu, jako je rozmístění důležitých prvků v objektu (hydranty, hasící 

přístroje, uzávěry produktovodů apod.). Samozřejmostí je také zaznamenávání událostí 

na pevný disk pro potřeby budoucí analýzy. 

Hlásiče požáru sledují, měří (případně i vyhodnocují) fyzikální parametry a jejich 

změny provázející vznik požáru a tyto informace předávají po lince ústředně. Při požáru 

nejčastěji hoří organické látky (dřevo, papír, textilie, výrobky z plastu), v kouři se 

vyskytuje dusík, kyslík, oxid uhelnatý a uhličitý, vodní páry a drobné částice 

neshořelých zbytků. Kouř je lehčí než vzduch, k největšímu zakouření tudíž dochází 

v horních polohách prostor (strop, střecha), z čehož vyplývá nejvhodnější umístění 

hlásičů právě v těchto místech. Při návrhu počtu a rozmístění hlásičů se posuzuje každý 

prostor samostatně dle normy ČSN 33-2000-5-51 a ČSN 730875. Hlásiče požáru 

můžeme rozdělit podle řady kritérií:  

1. podle obsluhy:  

a) tlačítkové (poplach aktivuje člověk) – umísťují se ve výšce 1,2 – 1,5 m 

v zorném poli unikajících osob, 

b) samočinné, 

2. podle sledované fyzikální veličiny: 

a)      kouřové: 

- ionizační - pracují na principu měření změny klidového proudu mezi 

dvěma elektrodami (vzduch uvnitř komory je ozařován pomocí 

radioaktivního preparátu, nejčastěji Americium 241, čímž je zajištěna 

vodivost vzduchu a případné vniknutí kouře do komory má za následek 

změnu vodivosti), 
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- opticko kouřové - pracují na principu odrazivosti viditelných částic kouře. 

Hlásič je vybaven tzv. měrnou komorou, ve které je umístěn vysílač 

a snímač infračervených paprsků a také stínící přepážka umístěná tak, 

že v klidovém stavu nedopadá paprsek na snímací prvek. Pokud se 

však v měrné komoře vyskytnou částice kouře, vyslaný paprsek se odráží 

od jejich povrchu a část této odražené světelné energie dopadá na snímací 

prvek, 

- lineární paprskové – reagují na úbytek vysílaného paprsku mezi vysílačem 

a přijímačem vlivem rozptylu/absorbce části energie oblakem kouře. 

Vysílač a přijímač mohou být umístěny na protilehlých stěnách nebo 

sdruženy do jednoho bodu, přičemž na protilehlé stěně je umístěna 

odrazová plocha, 

- nasávací – pro urychlení detekce lze pomocí aktivního nasávacího systému 

(podtlakové čerpadlo) vyvolat nucený oběh vzduchu (používá se např. 

v mrazících boxech), 

- výskytu plynů – obsahuje senzor, který indikuje přítomnost daného plynu 

(specifického pro požár) nebo je mezi vysílací a přijímací optické prvky 

v měrné komoře vložen jeden nebo více filtrů se specielní fólií, která je za 

normálních okolností průhledná, ale v případě kontaminace filtrů některým 

plynem, vznikajícím při požáru se fólie zakalí, čímž se změní její světelná 

propustnost, 

b) tepelné: 

- termo-maximální – viz. níže, 

- termo-diferenciální – viz. níže, 

- lineární – fungují obdobně jak kouřové lineární hlásiče, 

- liniové - hlásič tvoří dvoužilový vodič (optický kabel), který reaguje na 

překročení maximálně přípustné teploty ztrátou izolace mezi žílami 

(změnu indexu lomu světelného paprsku), nejčastěji se využívá pro 

ochranu kanálů, tunelů apod., 

c) vyzařování plamene – využívá oblast vyzařování plamene v oblastech 

ultrafialového (dále UV) (do 260 nm) a infračerveného (dále IR) (400-

500 nm) záření. IR hlásiče se pro předcházení planých poplachů, 

způsobených především slunečním zářením, vybavují vícepásmovým 
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snímáním a porovnáváním frekvence signálu (plamen má specifickou 

frekvenci vyzařování cca 20 Hz). 

d) videohlásiče – využívají detekce změny v obrazovém signálu (běžné 

kamery nebo speciální termovize), 

e) speciální (ultrazvukové), 

f) kombinované (multisenzorové), 

3. podle způsobu vyhodnocení změn fyzikálního parametru: 

a) maximální – reagují na překročení nastavené mezní hodnoty sledovaného 

parametru, 

b) diferenciální – reagují na překročení gradientu sledovaného parametru, 

c) kombinované – obsahují maximální i diferenciální část, 

d) inteligentní (senzory) - hlásiče s vestavěným vyhodnocováním změn 

fyzikálního parametru. 

Starší a jednodušší systémy EPS mají hlásiče většinou napojené paralelně na 

dvouvodičových linkách, vedoucích hvězdicově z ústředny do různých částí objektu. 

Tyto linky jsou na konci vyváženy zakončovacími členy, jejichž impedance umožňuje 

měřit klidový proud nebo napětí na lince. K vyhlášení poplachu dojde při překročení 

měřeného signálu (změna proudových/napěťových poměrů s připojením hlásiče). Tato 

metoda bohužel umožňuje určit místo poplachu pouze s přesností na celou hlásící linku 

(jedná se o tzv. kolektivní adresaci). Naproti tomu tzv. adresovatelný diagnostický 

systém umožňuje určení místa poplachu na jednotlivé hlásiče prostřednictvím datové 

komunikace v lince.  

Za doplňující zařízení EPS lze považovat: 

a) zařízení pro přenos požárního poplachu, které zprostředkovává přenos 

poplachového signálu z ústředny EPS do místa určeného k ohlášení požáru. 

Systém EPS musí mít vždy vyvedení signálu poplachu schválenými prostředky na 

místo s nepřetržitým dozorem, tzn. že na poplachovou signalizaci někdo 

v krátkém čase odpovídajícím způsobem zareaguje. Toho lze dosáhnout tím, 

že bude v místě stálá obsluha, která v případě požárního poplachu učiní patřičné 

kroky. V tomto případě se jedná o požární systém s místní signalizací. Pokud 

v objektu monitorovaném systémem EPS není stálá obsluha, využívá se dálkového 

přenosu (radiový, linkové spojení s kontrolovanou komunikací v hovorovém 

i nadhovorovém pásmu, datové sítě apod.) na pulty centralizované ochrany (dále 

PCO).  
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b) řídící jednotka samočinného zařízení požární ochrany ovládající samočinné 

zařízení požární ochrany jako je SHZ, ZOTK, evakuačního ozvučovacího 

systému, uzavírání nebo odblokování únikových cest, aktivaci jejich větrání, 

blokování výtahů, nouzového osvětlení, požárních uzávěrů (požární rolety, vrata, 

požární dveře) apod. 

c) obslužný panel požární ochrany – umožní provádět základní obsluhu ústředny 

EPS zasahující jednotce,  

d) klíčový trezor požární ochrany – je v něm uložen klíč od objektu. Při aktivaci 

zařízení dálkového přenosu je trezor odblokován a zasahující hasiči si pomocí 

speciálního klíče mohou trezor odemknout. Bez odblokování signálem zařízení 

dálkového přenosu (dále ZDP) speciální klíč k otevření trezoru nestačí. 

e) poplachová signalizace, ke které patří především různé typy sirén, zvonů, majáků, 

případně i zařízení využívající různé paměti s předem namluveným hlášení apod.  

Poplachovou signalizaci můžeme všeobecně rozdělit na signalizaci v režimu den 

nebo noc. V režimu den je při signalizaci požáru z automatických hlásičů požáru 

vyhlášen nejdříve „Úsekový poplach“. Na ústředně je v té chvíli započato 

odměřování času T1 (max. 3 min.), při kterém pracovník pověřený obsluhou 

ústředně zruší akustickou signalizaci – pokud to nestihne do uplynutí času T1, 

tak je automaticky vyhlášen všeobecný poplach. Zrušením akustické signalizace je 

ukončeno odměřování času T1 a ústředna začne odměřovat čas T2 (max. 20 min.). 

V tomto čase musí obsluha prověřit skutečný stav prohlídkou místa, odkud je 

požár signalizovaný. Pokud obsluha v průběhu času T2 neprovede nulování 

poplachu nebo vyhlášení „Manuálního poplachu“, dojde k vyhlášení 

„Všeobecného poplachu“. Při signalizace požáru v režimu noc a při signalizaci 

požáru tlačítkovým hlásičem je vyhlášen „Všeobecný poplach“ okamžitě. Po 

vyhlášení „Všeobecného poplachu“ se uskuteční přenos informace do místa stálé 

služby (např. PCO nebo Hasičský záchranný sbor – dále HZS). 

 

Nedílnou součástí systému EPS jsou kabelové rozvody, na které jsou jako na 

součásti vyhrazeného zařízení kladeny zpřísněné požadavky. Kabely pro hlásiče musí 

být schopny přenést poplach od hlásiče k ústředně z pravidla v době do tří minut. Jejich 

izolace musí být provedena jako plamen nešířící (samozhášivá) a při kontaktu 

s plamenem nesmí uvolňovat jedovaté zplodiny. Kabely pro ovládací zařízení musí 

zaručovat ještě daleko větší odolnost. Musí být zachována jejich funkční schopnost po 
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celou dobu evakuace osob, případně po dobu probíhajícího zásahu (minimálně 30 min.). 

Tytéž požadavky by měly být kladeny i na nosné konstrukce kabelů, jako jsou kabelové 

kanály, nosné rošty, žlaby apod. Pro montáž vnitřních rozvodů EPS je nutné dodržet 

vzdálenosti při souběhu vedení (6 cm při souběhu do 5 m, 20 cm při souběhu nad 5 m 

a 1 cm při křížení.  

 

K provedení hasebního zásahu bez přítomnosti lidského činitele slouží SHZ. 

Systém je schopen začít s hašením již v ranném stadiu požáru, což je dáno tím, že SHZ 

je na rozdíl od mobilní požární techniky, pevně zabudován v chráněném prostoru. SHZ 

může být ovládáno autonomně (spuštění je provedeno samostatně) nebo pokyn vydá 

systém EPS, případně je ovládání ruční. Zařízení se skládá ze zdroje hasícího média, 

potrubních rozvodů, ovládacích zařízení, hasících hubic a ústředny. Při výběru 

hasebního média musíme mít na mysli i následné škody. Podle tohoto média můžeme 

SHZ rozdělit na: 

g) vodní – podle druhu hlavic se dále dělí na sprinklerová, drenčerová, mlhová 

apod., 

h) pěnová, 

i) prášková – vypouštění se volí z důvodu bezpečnosti osob s časovým zpožděním 

a spuštění je v prostoru signalizováno, 

j) plynová – jako hasivo se používá CO2, dusík, argon, inergen. Využívá se buď 

úplné zaplnění prostoru nebo lokální hašení. Vypouštění je jako u práškových 

systémů voleno se zpožděním. 

 

Každý požár doprovází vznik zplodin hoření, které zaplňují zasažený prostor, 

snižují obsah kyslíku ve vzduch, s ohledem na svoji teplotu způsobují namáhání 

stavebních konstrukcí, poškození zařízení objektu a podílí se na dalším šíření požáru 

v objektu i mimo něj. Vlivem rozdílných teplot stoupají zplodiny ke stropu místnosti, 

kde se rozprostírají do šířky. Postupem času dojde k zaplnění celé šířky místnosti 

a vrstva zplodin začíná vzrůstat směrem k podlaze místnosti. Postupem času může dojít 

k úplnému zaplnění prostoru. Jestliže existují otvory ve stropu a v obvodových stěnách 

místnosti, dochází jimi k výměně vzduchu, kdy spodními otvory přitéká chladný vzduch 

z okolí a horními otvory jsou odváděny škodlivé zplodiny. Pokud jsou otvory pro odvod 

zplodin dostatečně dimenzovány, nedojde k úplnému zaplnění prostoru kouřem, 

ale v určité výšce se pokles dolní hranice zplodin zastaví. Tuto výšku nazýváme jako 
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neutrální rovinu. Polohu neutrální roviny nám určuje jak velikost větracích otvorů, 

ale také jejich umístění (především výška nad podlahou nebo také vzájemná poloha). 

Takto vhodně rozmístěné otvory společně se zařízením určeném k jejich ovládáním 

nazýváme ZOTK. Základními úkoly tohoto zařízení jsou: 

- udržet vrstvu horkých zplodin hoření a kouře v předem stanovené výšce a tím 

vytvořit optimální podmínky pro evakuaci osob a efektivní zásah jednotek PO, 

- korigovat teplotu vrstvy horkých zplodin pod střechou/stropem, tak aby bylo 

zabráněno jejich zřícení, 

- snížení negativního působení zplodin na zařízení objektu, 

- zmenšit rozsah škod způsobených vodou při otevření nadměrného počtu hlavic 

SHZ, 

- snížit riziko přenosu požáru uvnitř i vně objektu, 

- udržovat příjemné mikroklima v objektu (běžné větrání). 

 

ZOTK můžeme z hlediska způsobu odvodu zplodin rozdělit na zařízení 

s přirozeným odvodem tepla a kouře a zařízení s nuceným odvodem tepla a kouře 

(u těchto zařízení je k odvodu zplodin použit aktivní prvek – ventilátor). 

Z hlediska spouštění rozlišujeme ZOTK: 

a) ruční – otevření závory je provedeno působením lidské síly (důležité je 

rozmístění ovládacích prvků s ohledem na jejich přístupnost při požáru), 

b) hydraulické – k otevření je použito hydraulické pumpy ve spojení s tlakovým 

olejovým potrubím a zdvihovými válci, 

c) pneumatické – nejčastěji se využívá stlačený CO2 v lahvích, 

d) elektrické – zařízení funguje na principu elektromagnetu, který drží tlakovou 

pružinu válce, 

e) tepelné – nejpoužívanější je v tomto systému princip tavných pojistek (je nutné 

je chránit před umělým ochlazováním – např. vodou ze SHZ).  [4] 

 
  5.3.2 Elektrické zabezpečovací systémy 
 

Základ účinného bezpečnostního systému tvoří mechanická ochrana, ale každá 

i sebelepší taková ochrana se dá překonat. A když se to lupiči podaří, může se uvnitř 

porozhlédnou, sebrat nejcennější věci a v klidu odejít. Proto je dobré, když je v objektu 

ještě nainstalováno poplachové zařízení, které vyvolá rozruch okolí (v sousedních 
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domech) nebo předá informace na předem určené místo. EZS je poplachový systém 

určený k detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do 

střežených objektů. Z hlediska prostorového zaměření ochrany můžeme systém rozdělit 

na ochranu: 

1. obvodovou (perimetrie), ta signalizuje narušení/nežádoucí vstup na pozemek 

objektu. Mezi nejpoužívanější čidla patří: 

- IR závory – vysílač generuje IR paprsek (i vícenásobný – pak se jedná o IR 

bariéry/záclony) směřovaný k přijímači, kde je zpracován (místo přijímače může 

být paprsek vysílán k odrazové ploše a ta jej vrací zpět k vysílači, který zároveň 

slouží jako přijímač). Při jeho přerušení nebo poklesu detekované úrovně 

způsobené narušitelem vyvolá poplach. Vysílače jsou vybaveny modulátory 

paprsku, proti oklamání přijímače jiným zdrojem IR záření. Důležité je také 

nastavení citlivosti detekce poklesu úrovně přijímaného paprsku s ohledem na 

možné plané poplachy způsobené zvířaty, 

- otřesová čidla s mechanickým kontaktním prvkem, jenž lze sepnout otřesy např. 

při přelézání plotu, 

- optické kabely/sítě instalované na pozemku v zemi, do nichž je veden periodický 

signál. Při sešlápnutí dojde ke změně optických vlastností vlákna. 

- tlaková (nášlapná) čidla 

2. plášťovou - signalizuje narušení pláště/vstup do objektu. V této kategorii jsou 

nejpoužívanějšími čidla:  

- kontaktní čidla (magnet, el. kontakt apod.) instalované na otevíratelných 

konstrukcí (okna, dveře), při jejichž rozpojení je signalizován poplach,  

- čidla na ochranu skleněných ploch (otřesová – reagují na pohyb rozbitého skla, 

akustická – reagují na zvuk rozbitého skla, aktivní kontaktní čidla – 

vyhodnocují vysílaný signál do skla), 

- infrazvuková – reagují na změnu charakteristik uzavřeného prostoru (otevření 

dveří, okna apod.), 

- audiodetektory, 

3. prostorovou - signalizuje jevy v chráněném prostoru svým charakterem  

nebezpečné. Nejvhodnějšími čidly pro tento druh ochrany jsou: 

- aktivní IR – viz. IR závory v perimetrické ochraně. Na stejném principu, 

ale s jiným druhem paprsku, pracují i mikrovlná a ultrazvuková čidla 

(ultrazvuk se využívá hlavně při ochraně automobilů), 
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- pasivní IR – detekují spektrum IR záření, vyzařované člověkem (pásmo 

zhruba 940 nm). Vyznačují se malou spotřebou energie a dobrou odolností 

vůči planým poplachům (lze nastavit citlivost a čidla se vzájemně neruší), 

4. předmětovou (bodovou) – signalizuje bezprostřední blízkost pachatele 

u chráněného předmětu, případně jeho narušení. Využívají se čidla otřesová, 

kontaktní, kapacitní, poslední bankovka apod.). 

 

Kombinací těchto druhů ochrany se formuje tzv. vícestupňová ochrana. 

Například pokud je v objektu instalována plášťová i prostorová ochrana a obraz je 

zabezpečen kontaktním čidlem, jedná se o trojstupňovou ochranu. 

Jednotlivé prvky EZS jsou dle ČSN EN 50131 rozděleny do čtyř stupňů podle 

míry rizika, které je dáno typem objektu, hodnotou majetku, mírou znalostí 

a vybavením narušitelů (1. stupeň – nízké riziko,…, 4. stupeň – vysoké riziko). Stupeň 

celého systému, případně subsystému je dán nejnižším stupněm vnitřního komponentu.  

 

Stejně jako EPS se i EZS skládá z několika základních prvků plnících své 

specifické funkce: 

1. ústředna - přijímá a zpracovává informace z čidel a požadovaným způsobem je     

signalizuje. Zajišťuje napájení systému a iniciaci následného přenosu informací, 

2. čidla (detektory) - střeží jednotlivé části objektu, zaznamenávají změny 

fyzikálních jevů, které sledují a vysílají ústředně signály o jejich změně. 

Ústředna provede jejich vyhodnocení a případně vydá pokyn k vyhlášení 

poplachu. Čidla můžeme rozdělit na:  

a) aktivní čidla: při zjišťování charakteristických rysů nebezpečí vytvářejí své 

pracovní prostředí aktivním zásahem do okolního prostoru (např. vysíláním 

elektromagnetického nebo ultrazvukového vlnění), 

b) pasivní čidla: pasivně registrují fyzikální změny v okolí (např. pasivní IR 

čidlo detekuje vyzařované teplo organismy), 

3. signalizační  zařízení – zajišťuje vhodným způsobem vyhlášení poplachu: 

a) lokální (maják, siréna), 

b) dálkové – telefonní vyvolávač nebo PCO. PCO slouží k monitorování 

a vyhodnocování zpráv z prostor chráněných funkční EZS/EPS. Připojení 

systému na PCO výrazně zvyšuje úroveň ochrany majetku ve střeženém 

objektu. Rozsah informací předávaných na PCO se liší podle typu použitých 
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prvků v EZS (ústředny, detektorů, přenosových cest). Jedná se minimálně 

o poplachový signál z jednotlivých detektorů EZS/EPS, případně i jejich 

rozlišení podle smyčky, tichý poplach (vysvětleno dále), porucha EZS/EPS 

(případně její specifikace), sabotáž, aktivace a deaktivace EZS/EPS. PCO 

obsluhuje stálá operační služba, která na místo okamžitě posílá zásahové 

jednotky, které provedou výjezd na objekt, odkud bylo přijato poplachové 

hlášení, případně přivolají policii nebo jednotky hasičského záchranného 

sboru. Policie je okamžitě přivolána v případě, že byl prokazatelně spáchán 

trestný čin a jednotky hasičského záchranného sboru v případě zjištění 

požáru, či jiné živelné katastrofy. 

4. doplňková zařízení – usnadňují ovládání systému, případně vykonávají některé 

speciální funkce. 

  

Kvalitní instalace systému EZS je více než kde jinde nutností. Dobré 

komponenty systémů ještě nejsou zárukou jeho bezproblémové funkce. Instalační firma 

by měla minimálně předložit  živnostenský list s oprávněním pro montáže systému 

a doklad o proškolení výrobce zařízení pro instalaci jeho komponentů. Solidní instalační 

firma poskytne záruku nad rámec zákonné dvouleté lhůty a samozřejmostí  je  také  

zajištění  záručního  i  pozáručního  servisu.  Po  instalaci a seřízení systému je nutné 

provést funkční zkoušku včetně např. zkoušky přenosu poplachového signálu. Dále je 

nutné provést výchozí revizi z hlediska elektrické bezpečnosti. Podstatným momentem 

instalace je prokazatelné zaškolení obsluhy. Po zaškolení obsluhy je možné zahájit 

zkušební provoz systému (cca 2 týdny). V této době by měl dodavatel věnovat 

mimořádnou pozornost spolehlivosti. Vyhodnocení provozu se provede kontrolou 

výpisu z paměti systému a případně se provedou potřebné úpravy nastavení. Součástí 

předávané dokumentace při dokončení instalace systému by měl být minimálně 

uživatelský návod systému, výkresová dokumentace, předávací protokol s provozní 

knihou a výchozí revizní zpráva. Po uvedení do provozu nesmí uživatel systému 

zapomenout pravidelně kontrolovat základní funkčnost zařízení v termínu minimálně 

jednou za 3 měsíce a výsledky o těchto kontrolách zaznamenat do provozní knihy. 

Kromě uživatelského testování by měl být systém periodicky testován odborným 

dodavatelem, který musí mít registrovanou živnost stejného druhu jako dodavatel 

(doporučuje se doba jednou za rok). [11] 
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  5.3.3 Kamerový systém 
 

Kamerový systém je určen pro neustálé střežení objektu prostřednictvím vhodně 

rozmístěných kamer. Takto získaný videosignál je přenášen na předem určené místo, 

kde může být okamžitě zobrazován na monitorech (např. stálé strážní službě) nebo 

zaznamenáván na k tomu určené zařízení. Cílem kamerového systému je upozornit na 

hrozící nebo probíhající bezpečnostní incident, případně zefektivnit jeho následné 

objasňování. Jak bylo uvedeno výše, provozování kamerového systému se záznamovým 

zařízení je přípustné pouze v rámci plnění úkolů uložených zákonem nebo na základě 

řádného souhlasu sledovaného, ale i bez jeho souhlasu pokud je to nutné pro ochranu 

práv provozovatele. Systém lze využít zásadně v případech, kdy účelu nelze dosáhnout 

jinou cestou (např. ochrana peněz uzamčením v trezoru). Předem je nutné jednoznačně 

stanovit účel pořizování záznamu, který musí vycházet z předpokladu nutné ochrany 

práv. Záznamy pak mohou být použity pouze k tomuto účelu, jiné využití je možné 

pouze na významný veřejný zájem (např. boj proti kriminalitě). Je třeba mít stanovenou 

lhůtu pro uchování pořízeného záznamu. Tato doba by neměla přesáhnout časový rámec 

nutný pro naplnění účelu provozování systému, v praxi se nejčastěji pohybuje 

maximálně v řádech několika dnů. Záznam je obvykle řešen v rámci časové smyčky, 

kdy je po uplynutí doby původní záznam přemazán aktuálním. Pouze v případě 

bezpečnostního incidentu by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním 

řízení. Veškeré záznamová zařízení a přenosové cesty musejí být dostatečně 

zabezpečeny před neoprávněným přístupem, změnou nebo ztrátou. Sledované osoby 

musejí být vhodným způsobem o užití kamerového systému informovány (např. pomocí 

nápisu v monitorovaném prostoru). Použití kamerového systému se záznamem musí 

jeho provozovatel předem prostřednictvím daného formuláře oznámit úřadu pro ochranu 

osobních údajů (dále UOOU). Kamerové sledování bez zaznamenávání videosignálu 

sice není považováno za zpracování osobních údajů (ve smyslu zákona o ochraně 

osobních údajů – dále ZOOU), to však nevylučuje aplikaci jiných právních norem, 

především ustanovení občanského zákoníku o ochraně osobnosti. Kamerové sledování 

nesmí nadměrně zasahovat do soukromí, kamerový systém nesmí být použit např. 

v prostorách toalet, sprch apod. Šatny (např. plaveckého stadionu) střeženy být mohou, 

ale pouze za předpokladu dostatečného informování návštěvníků na použití kamerového 

systému a vymezení prostoru na převlékání, který sledován není. Dalším specifickým 

případem je použití kamerového systému ke sledování zaměstnanců, které není možné 
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ani se souhlasem samotného zaměstnance a to z důvodu předpokládaného nerovného 

postavení (zaměstnavatel/zaměstnanec) při sjednávání souhlasu. Proto je při sledování 

pracovišť využíváno tzv. elektronické vymaskování privátních zón, kdy nejsou 

zobrazovány nežádoucí prostory. Většina kamerových systémů se skládá z následujících 

prvků: 

a) kamery - můžeme je rozdělit podle mnoha kritérií, např. podle citlivosti, rozlišení, 

napájení, teplotního rozsahu, na kamery viditelné/skryté (např. do osvětlovacího 

tělesa), venkovní/vnitřní, černobílé/barevné, s/bez/velikost zoom, apod. Kamery 

bývají vybaveny kryty, zajišťujícími ochranu před sabotáží nebo povětrnostními 

vlivy (vyhřívané kryty). Některé kamery je možné dálkově ovládat 

prostřednictvím samostatného ovládacího pultu. U kamer lze ovládat především 

jejich natáčení, nastavení zoom a clony. Kamerám je možné předprogramovat 

automatické řízení (sledování zvolené trasy), ale ruční ovládání má i v tomto 

případě automaticky přednost. 

b) zařízení pro přenos videosignálu (digital/analog) – může být realizováno 

prostřednictvím kabelových rozvodů, bezdrátového přenosu nebo kombinací 

obou. Výhodou digitálního přenosu je vysoká stabilita přenosu, odolnost proti 

rušení (vlivem počasí nebo jinými vysílacími systémy apod.) a větší přenosová 

kapacita (jedním signálem je možné přenášet obraz, zvuk i další signály – např. 

pro ovládání kamer). Bezdrátový systém je nutné zabezpečit proti neoprávněnému 

zneužití kryptováním vysílaného signálu. 

c) zařízení pro prohlížení záznamu/živého obrazu – přístup k těmto zařízení by měla 

mít pouze oprávněná osoba a přístup k záznamu by měl být chráněn heslem. 

K samotnému zobrazení se nejčastěji používají různé druhy monitorů 

(analogové/PC), lišící se velikostí rozlišení, použitím barev apod. Obraz lze také 

zpřístupnit dálkově pomocí internetu nebo např. na televizním okruhu. 

d) zařízení pro záznam signálu – v současné době se pro tento úkol nejčastěji využívá 

digitálních technologií (fungujících na principu serveru-harddisk – dále HDD). 

Asi nejdůležitějším parametrem pro tyto zařízení je jejich kapacita (uváděná 

v GB), od které se odvíjí možný počet připojených kamer, velikost rozlišení, 

rychlost záznamu (počet obrázků za sekundu), doba uchování záznamu apod. 

Zaznamenané snímky musí být opatřeny digitálním podpisem, aby je bylo možné 

později snadno vyhledat (např. podle data a času). Základní typy záznamových 

zařízení umožňují pouze samostatné nahrávání  nebo sledování záznamu 
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(tzv. simplex), u vyšší třídy je možné využití obou funkcí současně (duplex) 

a vrcholem je tzv. triplex, který mimo duplex umožňuje také provádění archivace 

(Back Up). 

 

  5.3.4. Vstupní systémy 

 
 Jedná se o systémy, které mají za úkol sledování a řízení pohybu osob, vozidel 

a výrobků v rámci objektů. Vstupní systémy můžeme podle funkce rozdělit do 

kategorií: 

a) systém kontroly vstupu – je určen pro řízení pohybu osob, vozidel a výrobků 

(držitelů identifikačních prostředků) v rámci uzavřených objektů. Regulace 

pohybu je umožněna vybudováním systému zábran (ovládané dveře, turnikety, 

závory, brány, výtahy apod.), k jejichž odblokování je zapotřebí identifikace 

uživatele s přiděleným oprávněním vstupu. Uživatel se může identifikovat např. 

prostřednictvím elektronické (čipové) karty (kontaktní/bezkontaktní), dálkového 

ovladače, biometrických údajů (otisk prstů, obraz oční duhovky apod.), 

přiděleného bezpečnostního kódu/hesla, vysláním signálu z mobilního telefonu, 

apod. Systém lze využít i jako evidenci návštěv, kdy je návštěvě přidělena např. 

identifikační karta návštěvy s nadefinovanou trasou pohybu. Většina těchto 

systémů následně umožňuje zobrazení pohybu osob (automobilu) v objektu. 

b) docházkový systém – slouží jak ke sledování příchodů a odchodů zaměstnanců 

do zaměstnaní tak i k registraci dalšího pohybu osob (přerušení pracovní doby) 

v průběhu pracovní doby (např. lékař, služební cesta, dovolená, oběd). V tomto 

případě je nejpoužívanějším prostředkem k identifikace elektronická (čipová) 

karta. 

 

Obdobně jak je tomu u kamerového systému se záznamových zařízením, je 

i používání elektronických identifikačních karet považováno za nakládání s osobními 

údaji držitele. Karta na sobě sice obvykle nenese žádné držitelovi iniciály ani jiné údaje, 

ale pokud bychom chtěli hovořit o anonymitě, musela by karta jejímu nositele umožnit 

např. jen vstup do budovy, aniž by při jejím použití byl majitel jednoznačně 

identifikován. Většina těchto karet je ovšem personalizovaná, což znamená, 

že umožňuje využívání specifických služeb jen konkrétnímu uživateli (např. vydávání 

obědů, kontrola oprávněnosti vstupu). Systém je pak schopen zpětně sledovat činnost 
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držitele, čímž je nepochybně naplněno ustanovení zákona o ochraně osobních údajů 

a jedná se tedy o zpracování osobních údajů. Pro zpracování údajů nezbytně nutných 

pro vydání karty a pro plnění služeb platí možnost zpracování bez souhlasu subjektu 

údajů. Při zpracování údajů, které jde nad rámec nezbytnosti (např. zaznamenávání 

informací odkud a kam subjekt cestuje, kdy chodí na obědy), je třeba souhlas subjektu 

údajů. Tento souhlas není nutný v případech, kdy je zpracování prováděno pouze pro 

dodržení zákonné povinnosti (např. evidence docházky) anebo pokud je to nezbytné pro 

ochranu práv správce. Držitel karty musí být před udělení souhlasu (v případech kdy 

není souhlas vyžadován, tak při převzetí karty) informován o tom, na jaké období, pro 

jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván. Zpracovávané osobní 

údaje musí být chráněny tak, že k nim má přístup pouze pověřená osoba správce. Po 

ukončení platnosti karty (jejím vrácení) musí být všechny poskytnuté údaje 

zlikvidovány. Zpracování osobních údajů při vydávání karet ve většině případů podléhá 

oznamovací povinnosti na UOOU. Oznamovací povinnost nemusí správce plnit pouze 

v případě, že je možné na jím prováděné zpracování uplatnit některou z výjimek zákona 

o ochraně osobních údajů, např. když zaměstnavatel vydá kartu zaměstnancům za 

účelem kontroly docházky (kdy plní zákonnou povinnost a karta je pouze zvoleným 

prostředkem zákonného zpracování). 

 

  6. Seznámení s objektem 
 

  6.1 Představení společnosti Hvězda, a.s. 

 

Po obecné charakteristice problému zabezpečení objektu se dostáváme 

k řešení zabezpečení konkrétního objektu a to víceúčelové haly Hvězda, jejímž 

současným provozovatelem je stejnojmenná akciová společnost. Tato společnost byla 

založena v roce 1999 s cílem převzít hokejové týmy (mládežnické i mužské) od 

krachující společnosti Dynamo a pokusit se je výsledkově a ekonomicky stabilizovat. 

Hlavními akcionáři a současně také členy představenstva společnosti jsou Martin 

Rozbrojský a Karel Künder. Společnosti se podařilo klub kompletně oddlužit a tým 

mužů v právě skončené sezóně vybojoval postup do naší druhé nejvyšší hokejové 

soutěže, což lze považovat za velký úspěch, ale zároveň musel klub vyřešit problém, 

kde bude druhou nejvyšší soutěž hrát. Současně využívaný zimní stadion svými 
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technickými, kapacitními ani bezpečnostními parametry požadavkům Českého svazu 

ledního hokeje na druhou nejvyšší soutěž nevyhovoval, proto se vedení společnosti 

dohodlo s městem na dlouhodobém pronájmu haly Hvězda. 

 

  6.2 Popis víceúčelové haly Hvězda 

 

Víceúčelová hala Hvězda byla postavena v roce 1988 nedaleko centra Brna a do 

dnešního dne neprodělala žádnou velkou rekonstrukci. Třípodlažní budova má 

pravidelný obdélníkový půdorys o rozměrech 80 x 60 m, výška budovy je od základů 10 

m. Převážnou část prvního nadzemního podlaží, které se nachází na stejné úrovni jako 

okolní terén, tvoří ledová plocha, doplněná na východní straně prodejnou a místností 

s chlazením, na západě kancelářemi, na severu šatnami a na jižní straně skladem 

a místností pro parkování rolby. Prodejna sportovních potřeb je v dlouhodobém 

pronájmu jiné osoby a nájemní smlouva je postavena tak, že veškeré stavební úpravy 

v prodejně provádí na své náklady její nájemce. Prodejna je stavebně i požárně 

oddělena od zbytku haly, proto se s ní v návrhu zabezpečení nepočítá. Do druhého 

nadzemního podlaží je možný vstup po vnějších přístupových schodech nebo z prvního 

podlaží po schodech v hledišti a nacházejí se zde spojovací chodby, sloužící ke vstupu 

do hlediště, na toalety a do prostor občerstvení. Třetí nadzemní podlaží je na jižní straně 

tvořeno místnostmi pro novináře a na severu prostory pro významné návštěvníky (dále 

V.I.P.) Do třetího nadzemního podlaží je přístup možný pouze po schodišti v hledišti. 

Na úrovni prvního podlaží počínaje vzdáleností dvou metrů od ledové plochy až po 

úroveň třetího nadzemního podlaží se po celé severní a jižní straně haly rozprostírá 

hlediště tvořené sedačkami. Na jihu a západě začíná hlediště ve stejné vzdálenosti od 

ledové plochy, ale ve výšce druhého nadzemního podlaží, a je tvořeno tribunami ke 

stání. Hlavní nosnou konstrukci budovy tvoří ocelový skelet, obvodové i vnitřní stěny 

jsou z cihel o tloušťce převážně 200 mm. Stropy jsou betonové, střecha plochá 

s plechovou krytinou. Podlahy jsou v převážném prostoru haly tvořeny betonovou 

stěrkou v šatnách doplněnou o speciální gumové pláty, zabraňující otupení bruslí, 

v prostoru prodejny je použita keramická dlažba a v kancelářích jsou položeny koberce. 

Vchod do hlediště haly je tvořen čtyřmi vstupy, vybavenými vždy  třemi dvoukřídlími 

kovovými dveřmi o výšce a šířce 2 m, které ústí do vstupních chodeb, táhnoucích se po 

celém obvodu haly. Na těchto chodbách jsou umístěny stánky s občerstvením a je z nich 

možný vstup na WC. Další samostatné vchody do objektu (pokladny, prodejna, šatny 
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a kanceláře) jsou vybaveny jednokřídlími kovovými dveřmi o rozměrech 1x2 m. Do 

místnosti pro parkování rolby je možné se dostat kovovými vraty o rozměrech 3x2,5 m. 

Všechny tyto prostory jsou od sebe stavebně odděleny. Hlediště haly tvoří dvě tribuny 

určené ke stání (za brankami s kapacitou každá 2000 návštěvníků) a dvě určené k sezení 

(s kapacitou po 1500 diváků). Sedačky v hledišti se skládají z kovové konstrukce 

a plastového sedáku. Hala je nejčastěji využívána k pořádání hokejových zápasů, 

ale konají se zde i kulturní akce jako koncerty hudebních skupin apod. Hala je dále 

využívána pro tréninkové potřeby hokejových mužstev všech věkových kategorií a ve 

zbylém volném čase je ledová plocha pronajímána. Kapacita haly je na hokejová utkání 

7000 návštěvníků, při koncertech nebo jiných akcí, kdy je možné využít ke stání i hrací 

plochu je kapacitu možné navýšit až na 8000 návštěvníků. K hale přiléhá okolní 

pozemek, tvořený na severní straně parkovištěm, který je ze tří stran obklopen 

komunikací. Na severní straně sousedí pozemek (parkoviště) s obytnými domy (viz. 

situace okolí haly v příloze č. 1). Kapacita parkoviště je 100 osobních automobilů a 2 

autobusy. S využitím parkoviště pro diváky se počítá pouze v omezené míře do 50 míst, 

zbytek míst bude užíván zaměstnanci společnosti, V.I.P. návštěvníky a aktéry 

sportovních nebo kulturních akcí. Z hlediska požární ochrany je hala vybavena 

systémem EPS s přenosem signálu na PCO Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje a dále požárními hydranty. 

 

  7. Bezpečnostní posouzení objektu 
 

Hala Hvězda jistě divákům poskytne oproti původnímu stadionu větší 

komfort, společnosti přinese svoji větší kapacitou výrazné zvýšení příjmů z prodeje 

vstupného a i přesto, že byla tato hala postavena bezmála před dvaceti lety, je její 

současný technický stav na poměrně ucházející úrovni. Bohužel některé její části, 

především ty které souvisejí s ochranou majetku a bezpečností diváků, již vyžadují 

úpravy. S ohledem na to, že halu má společnost pouze v pronájmu a ani její současná 

ekonomická situace neumožňuje přistoupit k úplné rekonstrukci, rozhodli se majitelé 

řešit jen ty nejzávažnější problémy. Pro tyto opravy má společnost předjednanou 

částečnou podporu města v podobě odpuštěného nájemného a dále je také ve hře dotační 

podpora ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním krokem 

k modernizaci haly bylo zpracování komplexní analýza rizik. Výsledkem tohoto šetření 
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bylo zjištění několika poměrně závažných nedostatků a zranitelných míst, které by 

v budoucnu mohli přispět ke vzniku bezpečnostních incidentů.  

Prvním poměrně závažným nedostatkem je nekvalitní ochrana perimetru (tedy 

pozemku v okolí haly), který by měl být základem bezpečnostního systému (kvalitní 

plot, turnikety, vjezdové brány apod.) a měl by zaručit, že do areálu zimního stadionu se 

dostane pouze osoba, která projde kontrolním stanovištěm u turniketů (projede 

automobil přes kontrolu u vjezdu). Tyto kontrolní stanoviště by měli být v případě 

konání akcí obsluhovány ostrahou (pořadatelskou službou), která provede kontrolu 

oprávněnosti vstupu (kontrolu vstupenky). Každý vstupní bod by měl být sledován 

kamerovým systémem s výstupem obrazu v operačním středisku ostrahy haly, která by 

mohla kdykoliv dle potřeby posílit ostrahu v tom konkrétním problematickém místě. 

Umístění kontroly oprávněnosti vstupu do perimetrické ochrany vyplývá z požadavku 

provozovatele haly a Policie ČR. V prostorách haly totiž nejsou k dispozici místa pro 

kouření diváků, proto je k tomuto účelu vyhrazen prostor vně haly. Pokud by se ovšem 

mohli diváci pohybovat i mimo vnější areál haly, je zde reálná hrozba vandalství. 

S ohledem na to, že je celý obvod pozemku poměrně přehledný, nemělo by být složité 

zamezit jejímu nekontrolovanému překonávání (osoby přelézající plot). Z tohoto 

důvodu by měla ostraha haly provádět pravidelné pochůzky po celém areálu a méně 

frekventovaná místa obvodové ochrany mohou být střežena kamerovým systémem. 

V plášťové ochraně byly vytipovány především tyto slabá místa: 

- hala je vybavena zastaralými lehce překonatelnými okny (potřeba výměny 

minimálně v administrativní části objektu), 

- všechny vstupní dveře jsou vybaveny obyčejným kováním, vložkou, nejsou 

zajištěny závěsy proti vysazení, 

- vrata do technologické části haly jsou vybaveny pouze stavební vložkou 

a kováním a není žádným způsobem zajištěn zákles druhého křídla vrat a dále 

nemají vrata žádné zajištění proti vysazení ze závěsů, 

- nejsou k dispozici technické prvky ke kontrole vnášení zakázaných předmětů 

(minimálně v případě pořádáních akcí, kterých se účastní významné osobnosti, 

by měli být vstupní body do haly doplněny o bezpečnostní rámy, přenosné 

detektory kovu, rentgeny apod., které dokáží zakázané předměty přesněji 

odhalit), 

- nezabezpečené vývody vzduchotechniky na střeše objektu proti vhození 

nebezpečného předmětu (dýmovnice apod.), 
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Uvnitř haly je jistě potřeba řešit následující problémy: 

- nedostatečné vybavení haly pro protipožární zásah (absence hasících přístrojů), 

- chybějící dokumentace k požární ochraně, 

- nekontrolovatelné vhazování předmětů na ledovou plochu, které klubu přináší 

hrozbu vysokých pokut ze strany hokejového svazu, 

- nedostatečná kontrola vstupu a pohybu osob v administrativní části a šatnách, 

- nevymezený prostor v hledišti pro fanoušky hostujícího klubu, 

- je nutné pevně stanovit úkoly a pravomoci pro pořadatelskou službu. 

 

Z hlediska předmětové ochrany je velmi závažným nedostatkem absence 

zařízení pro úschovu většího množství hotovosti a dalších cenností. Výpočet 

průlomového času pro současné stavební prvky a skříň, sloužící v současné době 

k úschově peněz, která je umístěna v jedné z kanceláří, ukazuje, že případný pachatel je 

schopný se k cennostem dostat v řádech několika minut. Podrobný výpočet průlomové 

bezpečnosti je uveden v příloze č. 2. Je třeba také přesně stanovit systém zacházení 

s tržbami z prodeje vstupného, suvenýrů a občerstvení. Podrobnější analýza možných 

rizik a jejich následků je uvedena v grafech a tabulkách (viz.příloha č. 3), které byly 

zpracovány jak pro dobu konání akce, kdy je v hale přítomno větší množství diváků, 

tak i pro dobu mimo konání akce, kdy se v hale zdržuje pouze nezbytný personál nebo 

několik osob, pronajímajících si halu k privátním účelům (soukromý pronájem ledové 

plochy apod.). Oba provozní stavy haly mají svůj specifický vliv na míru jednotlivých 

rizik, ale z konečných výsledků, zohledňujících jak pravděpodobnost vzniku události, 

možné následky a míru její odhalitelnosti, vyplývá, že pro objekty tohoto druhu je 

největším problémem nekontrolovatelné vnášení zakázaných předmětů do vnitřních 

prostor haly, kde mohou být zneužity k páchání trestné činnosti (výbušniny, zbraně 

apod.). Nejedná se sice o jednoduchý úkol, protože případný pachatel musí nebezpečný 

předmět (např. výbušninu) nejen pronést přes kontroly u vstupu, které mohou být 

v některých případech i vícestupňové (jak z hlediska počtu, tak i druhu – osobní 

prohlídka, použití detektorů apod.), ale dále ji také musí nepozorovaně umístit na 

vhodné místo (za předpokladu, že se nejedná o sebevražedného atentátníka), 

sestavit/aktivovat a ohrožený prostor výbuchem v požadované době opustit. Poloha 

vhodného místa uložení výbušniny se samozřejmě mění s cílem zamýšleného útoku. 

Pokud se jedná o cílený atentát, tak je nutné výbušninu uložit v co možná nejkratší 

vzdálenosti od cíle útoku. Pokud není přesně určen cíl útoku a záměrem je způsobit co 
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možná největší ztráty na životech, případně co největší majetkovou újmu, je nutné 

výbušninu uložit buďto u nosné konstrukce nebo u zařízení, které v případě exploze 

způsobí řetězovou reakci  (např. plynovod nebo zásobník čpavku), případně na místě 

s předpokládaným výskytem většího množství lidí (tribuna, stánek s občerstvením, 

toalety apod.). Při použití dálkově ovládané nebo výbušného systému s časovačem musí 

také pachatel zajistit, aby k explozi došlo v požadované době, tzn. kdy je cíl v dosahu 

systému. Nejspolehlivějším řešením tohoto problému je odpálení výbušniny na dálku, 

s tím, že pachatel má přehled o dění v blízkosti nálože. Druhou možností je vysledování 

standardního průběhu akce (pohybu cíle) a nastavení časovače (nástražného systému) 

dle těchto zjištěných zvyků. Tato varianta v sobě ovšem skrývá určitou míru nejistoty, 

především při útoku na konkrétní cíl.  

Dalším krokem zjišťování případných rizik víceúčelové haly bylo 

zhodnocení vlivu nejčastěji prováděných provozních činností/procesů (opravy a údržba, 

doplňování občerstvení, příprava haly na kulturní akce, úklid, převoz/přenos hotovosti) 

na bezpečnost. Každý z těchto procesů může být prováděn jak dodavatelskou firmou 

(tedy neznámými osobami), ale také vlastními silami. Z hlediska bezpečnosti je 

samozřejmě přijatelnější využití vlastních sil, nicméně tato varianta si klade velké 

požadavky na personální politiku (mzdová agenda, organizace práce, hledání 

brigádníků, apod.), proto je obvykle u podobných objektů využíván dodavatelský 

způsob provádění těchto činností. Pro potřeby této analýzy bylo vybráno dvanáct 

možných bezpečnostních incidentů, které byly vyhodnoceny s ohledem na tyto provozní 

situace (viz. příloha č. 3). Každý proces má na míru rizika spojeného se vznikem 

bezpečnostního incidentu specifický vliv. Nejdůležitějším parametrem pro určení tohoto 

rizika je pravděpodobnost vzniku nebezpečí, kterou u jednotlivých provozních činností 

ovlivňuje:  

- frekvence provádění činností, 

- druh prováděných prací z hlediska nebezpečnosti (např. svařování může 

způsobit požár), 

- rozsah přístupu provádějících osob a míra dohledu nad nimi, 

- rozsah vybavení provádějících osob (např. nářadí) apod. 

 

Po zvážení těchto faktorů, byla ke každému bezpečnostnímu incidentu 

(s ohledem na proces) přiřazena výsledná hodnota rizika. Každý z procesů obsahuje 

bezpečnostní incident, jehož míru rizika lze hodnotit jako nežádoucí. V případě 
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provádění oprav, úklidu a přípravy haly na koncerty je to s ohledem na poměrně velkou 

volnost pohybu osob, provádějících tyto činnosti, možnost umístění nebezpečného 

předmětu v hale (výbušnina apod.). Vzhledem k tomu, že osoby, zapojené do další dvou 

procesů, již nemají takovou volnost pohybu v prostorách haly, tak se jako nejrizikovější 

jeví jiné bezpečnostní incidenty. U doplňování občerstvení to je otrávení potravin 

a nápojů (úmyslné i neúmyslné) a u převozu hotovosti její krádež (především té 

převážené). Po sumarizaci rizik všech bezpečnostních incidentů pro dané procesy se 

jako nejvíce rizikovější proces jeví provádění oprav a údržby a nejméně závažný převoz 

hotovosti. 

  
 7.1 Bezpečnostní posouzení systému chlazení 

 

Samostatným problémem je nebezpečí vyplývající ze zastaralého chladícího 

zařízení. V hale Hvězda je chlazení ledové plochy zajišťováno pomocí strojního 

kompresorového chlazení, jež pracuje dle principu obráceného Rankinova tepelného 

cyklu. Používanou pracovní látkou (chladivem) je čpavek NH3, který se sice řadí 

k ekologicky nejšetrnějším chladivům (předností čpavku je především jeho nízká cena, 

velká chladivost, nízká energetická náročnost), ale pro lidský organismus je jedovatý. 

Při kontaktu s lidskou tkání hrozí riziko omrznutí a při koncentracích ve vzduchu 

větších než 15% je dokonce výbušný. Při úniku a zamoření prostoru čpavkem se lze 

zachránit dýcháním vzduchu přes mokrou látku (např. kapesník), protože čpavek se 

výborně rozpouští ve vodě. Jako další chladivo lze využívat freony. Z ekologického 

hlediska jsou doporučovány R134a nebo R404. Jejich minimální nebezpečí, týkající se 

přímého vlivu na člověka a živé organismy, je úměrné jejich vysoké ceně. Z globálního 

pohledu tzn. vlivu na ozónové vrstvy atmosféry jsou však freony nebezpečné hlavně 

následujícím generacím. Při dodržení všech provozních bezpečnostních pravidel lze 

chlazení čpavkem označit jako vhodnější alternativu. V hale Hvězda je použit tzv. 

systém přímého chlazení, kdy je chladivo rozvedeno potrubím přímo v ledové ploše. 

Ledová plocha pak vlastně tvoří výparník chladicího zařízení, někdy je proto tento 

systém nazýván systémem s přímým výparníkem. Přímý odpar chladiva v ploše 

představuje vyšší nároky a náklady na chladicí registr, ale pracuje s vyšší účinností 

a přináší finanční úspory při provozu. Chladicí registr musí být svařovaný z ocelových 

trubek a pracuje s vyššími tlaky. Tato koncepce je dnes již minimálně používána 
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a najdeme ji převážně jen u dožívajících zařízeních, případně tam, kde při rekonstrukci 

technologie chlazení zůstala zachována původní ledová plocha. Nevýhodou je vyjma 

velkého množství chladiva-čpavku (cca 6 tun), především možnost jeho úniku do 

prostor, kde se vyskytuje velké množství lidí. V těchto prostorech potom musí být 

zajištěno dostatečné větrání pro případ úniku čpavku.  

I když takovéto chladící zařízení nespadá pod účinnost zákona o prevenci 

závažných havárií (limitní hodnota je 50 tun čpavku - není tedy nutné zpracovávat 

dokumentaci týkající se prevence závažné havárie), lze předpokládat, že při větším 

úniku čpavku může dojít k ohrožení životů a zdraví osob v hale i mimo ni. Z uvedených 

důvodů je proto nutné věnovat pozornost analýze rizik s cílem posoudit, zda při havárii 

chladícího zařízení může dojít k ohrožení obyvatelstva. Prvním krokem této analýzy je 

posouzení chladícího systému jako zdroje nebezpečí metodou IAEA-TECDOC-727 

(viz. příloha č. 4). Z výsledků této analýzy vyplývá, že při plně obsazené hale, tedy 

7000 návštěvníků je riziko z případné havárie (především kvůli množství ohrožených 

osob) v nepřijatelném pásmu a je tedy nutné jeho další posouzení, případně korekce.  

Dalším krokem posouzení chladícího systému je určení možných kritických 

událostí, provedení podrobnější analýzy jejich možných příčin a sestavení scénářů 

možných následků. Jako nejrizikovější se z těchto kritických událostí, i s ohledem na 

typ a strukturu chladícího systému, jeví únik čpavku z jeho potrubí, což potvrzují 

i písemné záznamy o poruchách (zaujímá cca 37% z celkové poruchovosti). Proto byla 

pro tuto kritickou událost provedena další analýza tzv. stromem poruch (viz. příloha 

č. 5), která mimo klasický rozbor možných příčin havárie s vyjádřením 

pravděpodobnosti jejich vzniku zohledňuje vliv současně užívaných bezpečnostních 

opatření (bariér) včetně vyjádření jejich vlivu. Hodnocení účinku bariér probíhá pomocí 

tří parametrů: úroveň jistoty (Level of Confidence – LC), efektivity a doby odezvy. 

Možné scénáře úniku čpavku včetně vyjádření jejich pravděpodobnosti jsou rozvedeny 

v další analýze, v tzv. stromě událostí (příloha č. 6). Výsledky těchto analýz korigují 

výsledky předchozího hodnocení a ukazují, že opravdu nebezpečný únik čpavku (s 

případnými smrtelnými následky) může nastat s pravděpodobností 5,2x10-6. Mezi další 

kritické události (méně závažné a pravděpodobné, proto dále neanalyzované) lze zařadit 

vznícení čpavku, trhlina v plášti zásobníku čpavku s následným únikem apod. 

Předchozí metody hodnocení úniku čpavku z chladícího zařízení byly zaměřeny 

především na stanovení frekvence a druhu možné havárie. Pouze okrajově se zabývali 

dopady na osoby přítomné uvnitř haly a téměř žádná se nezabývala možností ohrožení 
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osob mimo areál haly. Pro modelovaní účinků uniklého čpavku v okolí haly lze využít 

některý z celé řady tzv. rozptylových programů. Mezi nejznámější programy patří 

ALOHA, EFFECTS, český ROZEX apod. Na zmapování úniku čpavku z chlazení 

zimního stadionu je docela vhodný jeden z jednodušších programů – ALOHA. Tento 

program pro únik zohledňuje následující informace: 

- o poloze místa havárie (stát, typ zástavby apod.), 

- o uniklé látce a zdroji úniku (obsahuje rozsáhlou databázi nebezpečných látek 

a čtyři druhy zařízení – zásobník, louže, potrubí a přímý zdroj), 

- o stavu atmosféry (teplota, rozptylové podmínky, síla a směr větru, oblačnost 

apod.). 

Hlavní slabina tohoto programu spočívá v jeho malém rozlišení členitosti terénu 

a atmosférických podmínek (pracuje s malými rychlostmi větru).  

Simulace možných účinků uniklého čpavku vně haly v programu ALOHA byla 

provedena pro dva druhy atmosférických podmínek: 

1. teplota vzduchu 20oC, rychlost větru 8 m/s, polojasno, relativní vlhkost vzduchu 

50%. 

2. teplota vzduchu 5oC, rychlost větru 2 m/s, skoro zataženo, relativní vlhkost 

vzduchu 75%. 

Pro obě varianty byly zadány odpovídající charakteristiky okolí (městská zástavba, 

přibližná zeměpisná poloha apod.). Při výpočtu následků bylo uvažováno 

s kontinuálním únikem trvajícím jednu hodinu. 

Z výsledků pro variantu 1. vyplývá, že maximální koncentrace čpavku ve vzduch, 

u které dojde při hodinové expozici k nevratným nebo jiným závažným zdravotním 

účinkům u osob (tzv. ERPG-1) dosahuje hranice cca 114 metrů, přičemž plně bezpečná 

vzdálenost se nachází na úrovni 659 metrů (viz. nebezpečné toxické pásmo na 

obrázku 1). Pro variantu 2. jsou výsledky s ohledem na horší rozptylové podmínky 

pochopitelně o poznání závažnější, ERPG-1 se nachází na hranici 226 metrů a bezpečná 

vzdálenost 1300 metrů. U druhého modelového případu program také objevil možnost 

vzniku zápalného mraku (na rozdíl od prvního modelu), konkrétně se jedná 

o koncentraci čpavku na úrovni 10% dolní meze vznícení do vzdálenosti 66 metrů. 

S ohledem na to, že nejbližší obytné budovy se nacházejí ve vzdálenosti cca 50 metrů 

od haly, jeví se výsledky modelování havárie dle programu ALOHA jako velmi 

závažné. Je ale nutné si uvědomit, že program při výpočtu uvažuje s poměrně velkým 

únikem, ke kterému by s ohledem na druh zařízení a na jeho neustálý dohled mohlo 
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dojít snad pouze při cíleném útoku. Program při svém výpočtu také uvažuje 

s nepřetržitým hodinovým únikem, takže i když pomineme možnost provedení oprav, je 

velmi pravděpodobné, že by za tuto dobu bylo možné provést kompletní evakuaci 

ohrožené oblasti.V neposlední řadě je také nutné zohlednit nízkou frekvenci možnosti 

vzniku havárie dle předchozích analýz. [5,6] 

 
Obr. 1: Vyznačení toxických pásem dle výsledků modelace v programu ALOHA 

 

 

8. Návrh zabezpečení 
 
  8.1 Mechanická ochrana 

 
Prvním bodem zvýšení bezpečnosti je rozšíření ochrany perimetru i na ochranu 

parkovací plochy a výměnu stávajících, ke svému účelu již nevhodných, průchozích 

prvků ochrany pozemku. K oplocení parkoviště postačí využít klasické 4-hrané pletené 

pletivo z pozinkovaného drátu o výšce 200 cm (stejný druh oplocení je použit k ochraně 

zbylé části pozemku). Cena zhotovení tohoto plotu se pohybuje někde okolo 300,- Kč 

za bm, tzn. zhruba 35.000,- Kč za oplocení celého parkoviště. Účinnost oplocení je 

možné zvýšit instalací vrcholové ochrany v podobě ostnatého nebo žiletkového drátu. 

Při použití dvou řad ostnatého drátu se cena na celý areál pohybuje okolo 9.000,- Kč, 
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u drátu žiletkového to je téměř desetinásobek této ceny. Výstavbu oplocení zvládne 

jakákoliv zámečnická firma. K uzavření vjezdu na parkoviště (šířka 5 metrů) je 

s ohledem na nedostatek prostoru pro klasickou otočnou bránu vhodné použít posuvnou 

automatickou bránu (viz. obr. 2). Cena takovéto brány se včetně montáže a příslušenství 

pohybuje někde okolo 60.000,- Kč. Bezpečnostní spojku brány lze nastavit na 

požadované zatížení tak, aby reagovala na případné překážky v dráze brány. Přenos 

pohybu na bránu je  realizován  ozubeným  hřebenem. Bránu  je  možné  nastavit pouze 

k částečnému otevíraní, což lze využít pro průchod osob. Při výpadku elektrického 

proudu je možné bránu odjistit speciálním klíčem a ovládat ji ručně (tento klíč by měl 

být uložen u stálé služby v hale). 

 
Obr. 2: Automatická posuvná brána 

 

Navržená brána je dále vybavena: 

- signálním světlem, které oznamuje pohyb brány,  

- systémem automatického uzavírání (brána se sama uzavře po uplynutí 

nastaveného času), 

- elektrickým zámkem, 

- průjezdovou světelnou  závorou (IR paprsek v prostoru vjezdu, který signalizuje 

řídící jednotce překážku a ta okamžitě zastaví proces uzavírání – povinné 

vybavení při použití automatického uzavírání). 

K ovládání brány navrhuji použít bezkontaktní karty, což znamená umístit čtečku těchto 

karet na obou stranách brány v takovém místě, aby bylo možné ke čtečce přiblížit kartu 
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i z pozice řidiče automobilu (podrobnější popis tohoto systému je v kapitole EZS, 

systém kontroly vstupu). Dle informací od provozovatele haly mohou parkoviště 

využívat někteří zaměstnanci, V.I.P. hosté, vybraní diváci, servisní firmy a aktéři 

konaných akcí (hráči, umělci apod.), což znamená, že ne všichni z těchto oprávněných 

uživatelů mohou disponovat touto kartou. Je proto vhodné do prostoru vjezdu na 

parkoviště instalovat buňku pro vrátného, která by byla obsluhována minimálně v době 

konání akcí. Mimo tuto dobu by bránu obsluhovala ostraha objektu ze svého stanoviště, 

která by vozidla a osoby identifikovala pomocí kamery (podrobnější popis tohoto 

systému je v kapitole CCTV) a audiovrátného např. typu ALCAD KAD-47001 (cena 

cca 5.000,- Kč), instalovaného u čteček karet. Pro potřeby příjezdu vozidel zásobování 

a dalších služeb (vozidla pro zajištění oprav, policie, hasiči apod.) do areálu haly by 

měla být mezi parkovištěm a areálem haly umístěna další brána o minimální šířce 3 m. 

S ohledem na výrazně menší vytíženost není nutné tuto bránu vybavovat automatickým 

otevíráním. Otevírání a zavírání brány zajistí ostraha haly (vrátný), u které budou 

nepřetržitě uloženy klíče.  

Regulaci průchodu osob do areálu haly z parkoviště a ze západní strany navrhuji 

provést pomocí turniketů vybavených čtečkou karet (vstupenek), která zajistí, že do 

areálu haly se dostane pouze osoba k tomu oprávněná (vlastnící platnou vstupenku, 

permanentku nebo jiný průkaz). Průchod z parkoviště postačí vybavit jednoduchým 

trojramenným turniketem (viz. obr. 3) s elektromechanickou pohonnou jednotkou. 

Navržená třída turniketů je řízena mikroprocesorovou logickou jednotkou, která 

umožňuje snadné nastavení vlastního provozního režimu a současně zajišťuje 

komunikaci s různými typy identifikačních a signalizačních zařízení. Turniket může být 

dodán i s tzv. funkcí anti-panik, která zajistí automatické sklopení vodorovného ramene 

turniketu v případě výpadku napájení či stavu nouze (vyhlášeného například ústřednou 

EPS nebo ručně obsluhou turniketu). V případě výpadku napájení lze dále turniket 

nastavit tak, aby se volně protáčel (na jeden nebo oba směry) anebo byl trvale blokován. 

Aby se předešlo výpadkům napájení, navrhuji turniket vybavit záložním  

akumulátorem,  který dokáže zajistit jeho napájení po dobu  několika hodin. Rameno 

turniketu sklopí také obsluha po skončení akce při odchodu návštěvníků. Bezprostředně 

vedle turniketů je nutné zřídit jeden průchod, blokovaný například klasickou 

uzamykatelnou brankou, který umožní propouštění oprávněných osob bez lístků (např. 

novináři a účinkující) a dále také odcházejících osob ven z areálu, tak aby neblokovaly 

příchod ostatních. Mimo dobu konání akcí by měl být průchod přes turnikety uzavřen 
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(např. pomocí brány). Po dobu provozu turniketů je nutná neustálá přítomnost ostrahy, 

jejíž úkoly jsou uvedeny dále. Stejný typ turniketu (včetně všech výše uvedených 

opatření) lze využít i pro západní vchod do areálu, s tím rozdílem, že z důvodu kapacity 

je nutné použití minimálně šesti turniketů nebo tří dvojturniketů. Kapacita průchodu 

jednoho turniketu je cca 30-40 osob/minutu, u dvojturniketu to je dvojnásobek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Trojramenné turnikety 

 
Využití automatických turniketů se čtečkou vstupenek k regulaci průchodu do 

areálu haly představuje ideální řešení pro zpoplatnění vstupu na sportovní, kulturní 

a jiné společenské akce. Systém může pracovat v propojeném nebo autonomním režimu 

s libovolným typem vstupenek (čárový kód, magnetické a jiné karty). U autonomního 

systému je kontrola vstupenky provedena v samotné čtečce, což ovšem nezabrání 

zneužití vstupenky k dalšímu neoprávněnému průchodu přes jiný turniket. Z tohoto 

důvodu navrhujeme použití propojeného systému, kde jsou všechny události 

zpracovávány v centrálním PC, což zabrání několikerému použití vstupenky. Součástí 

systému nejsou pouze turnikety vybavené čtečkami, ale také pokladny, které zajišťují 

tisk vstupenek/karet. Vzhledem k tomu, že provozovatel haly chce zajistit prodej tzv. 

místenek (divák si zakoupí vstupenku na určité místo k sezení) na více místech (nejen 

v areálu haly, ale i na jiných předprodejních místech ve městě) je pro halu Hvězda nutné 

použití propojeného systému, tzn. že všechny prodejní místa (pokladny) musí být on-

line propojeny, tak aby nedocházelo k prodeji více vstupenek na jedno místo v hale. 

Takto sestavený systém (viz. obr. 4) umožňuje využití následujících funkcí: 

- záznam všech událostí v každém zařízení (např. počet prošlých osob), 

- přímý přístup do/z každého terminálu (pokladna, čtečka), 

- úplný přehled a řízení dlouhodobých uživatelů, 

- nastavování výše a druhu vstupného, 
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- široký rozsah uzávěrek, datových transakcí (přehled obsazenosti, dlouhodobých 

uživatelů, slev apod.). 

 

 
Obr. 4: Příklad uspořádání vstupenkového systému 

 

Cena jednoho turniketu včetně uvedeného příslušenství se pohybuje okolo 

100.000,- Kč, u dvojturniketu je to okolo 190.000,- Kč, cena pokladny umožňující on-

line propojení a tisk vstupenek se pohybuje kolem 50.000,- Kč. [3] 

 

V další etapě úprav se bude nutné zaměřit na výměnu případně úpravu 

nevyhovujících stavebních konstrukcí, jako jsou okna, dveře a vrata. Ze statistik 

majetkových deliktů nejen vyplývá, že u většiny vloupání oknem byl vypáčen rám nebo 

kování, ale je možné také definovat techniku zabezpečení. Proto navrhuji okna v celém 

prvním podlaží haly mimo okna kanceláří z vnější strany opatřit mříží. Na oknech 

kanceláří by mříže nepůsobili esteticky, proto v této části haly navrhuji stará, 

bezpečnostními prvky již nevyhovující dřevěná okna vyměnit za bezpečnostní plastová 

okna. Tato okna využívají k zajištění vazby mezi křídlem a rámem díly, jejichž 

závěrové čepy ve tvaru hříbku zajíždí do speciálních celoobvodových ocelových 

bezpečnostních rámových uzávěrů a tím znemožní násilné uvolnění křídla z rámu. Okna 

jsou dále vybavena uzamykatelnými klikami, které zabrání otevření okna bez použití 

klíče. Výhoda tohoto systému spočívá především v tom, že okno nelze otevřít bez 
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příslušného klíče, a proto nestačí rozbít nebo vyříznout malou část okna a touto dírou 

okno otevřít a tím jej překonat. Proti odvrtání je okno vybaveno ochranným prvkem, 

ukotveným na vnější straně zámku, který zabraňuje navrtání kliky z vnějšku 

a následnému otevření. Náklady na výměnu oken by dle předběžné kalkulace neměly 

překročit 50 tis. Kč.  

Dvoukřídlá vrata vedoucí do technologické části haly mohou být ponechány 

původní kovová o tloušťce plechu 2 mm s tím, že jejich zámek bude vybaven 

bezpečnostním kováním. Jednoduchý rozvorový systémem by měl být pro zvýšení 

bezpečnosti doplněn o mechanismus, umožňující jeho uzamčení pomocí visacího 

zámku. Dále by měli být vrata na stranách u zárubní vybaveny čepy, které při jejich 

zavření zajedou do kruhových otvorů v zárubních, což znemožní vysazení vrat ze 

závěsů.  

Vstupní ocelové prosklené dveře do hlediště haly je možné také zachovat 

původní, s tím že budou vybaveny „panikovým“ kováním (viz obr. 5). Takovéto kování 

je určené pro nouzové východy a únikové cesty, jehož základ tvoří vodorovné ovládací 

madlo s postranním uzavíracím mechanismem. Kování je dále vybaveno vnější 

uzamykatelnou klikou s bezpečnostní vložkou, která i v uzamčeném stavu neblokuje 

funkci madla. Ceny těchto kování s bezpečnostní vložkou se pohybují okolo 8.000,- Kč. 

Za tyto dveře doporučuji umístit přenosné vodící zábradlí o délce cca 2 m, které 

příchozí návštěvníky rozdělí do koridorů. Na konci každého koridoru bude ostraha 

objektu provádět osobní prohlídku. Zábradlí může být po ukončení příchodu osob 

demontováno, aby se usnadnil odchod osob.  

V případě konání akcí, kterých se zúčastní významné osoby (V.I.P.), mohou být 

vstupní body haly vybaveny průchozími detekčními rámy, jako je např. multizónový 

detekční rám GATE211LCD (viz. obr. 5) s šesti vzájemně překrytými detekčními 

oblastmi a LCD zobrazovacím displejem. Tento rám má nastavitelnou citlivost 

s možností automatické kalibrace na detekovaný předmět. Rám je vybaven světelnou 

i akustickou signalizací, potlačuje interferenci a má ochranu heslem proti neoprávněné 

manipulaci. Další a nutno dodat mnohem levnější ale bohužel méně efektivnější 

variantou je ostrahu vstupních bodů do haly vybavit ručními detektory kovů, jako je 

např. detektor kovu MD-200 (viz. obr. č. 5), který vyniká vysokou (nastavitelnou) 

citlivostí a nízkou váhou. Detektor je také vybaven zvukovou a světelnou signalizací 

a výdrž jeho baterií je až 40 hodin, s tím že uživatel je před jejich vybitím automaticky 

upozorněn (pro orientaci: detektor je schopen zaznamenat pistol na vzdálenost 150 mm, 
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špendlík na vzdálenost 10 mm). Je nutné dodat, že použití detekčního rámu nebo 

ručního detektoru ke kontrole příchozích diváků velmi sníží kapacitu průchodu 

vstupními body, proto by mělo být vždy dobře zváženo jejich použití (např. pouze při 

konání akce za přítomnosti V.I.P., při zvýšeném riziku vzniku bezpečnostního incidentu 

apod.) a diváci by měli být dopředu na tuto skutečnost upozorněni a vyzvání k příchodu 

v dostatečném předstihu. 

       
 

Obr. 5: Detekční rám GATE211LCD, ruční detektor MD-200 a „panikové“ kování 

 

 Ostatní dveře v objektu lze také ponechat původní s tím, že některé z nich budou 

vybaveny elektrickými zámky, které budou ovládány systémem kontroly vstupu 

(popsáno v kapitole EZS, systém kontroly vstupu) a kováním klika-koule (koule vždy 

na vnější straně). Konkrétně se jedná o vstupní dveře do kancelářské části, prostoru 

šaten, jednotlivých šaten, vrátnice, technologické části, místnosti pro novináře a prostor 

VIP boxů. U vrátnice je dále nutné zvýšit odolnost skla zajišťujícího kontakt mezi 

vrátným a okolím pomocí speciální bezpečnostní fólie. Dveře v plášti haly a vstupní 

dveře do kanceláře č.1 navrhuji osadit bezpečnostním kováním s překrytem zámkové 

vložky a čepy, bránícím jejich vysazení z pantů. Cena jednoho elektrického zámku se 

pohybuje okolo 800,- Kč a jednoho kování okolo 1.500,- Kč. 

Dalším problémem, který je nutné z hlediska bezpečnosti uvnitř haly řešit, je 

absence odděleného sektoru pro hostující fanoušky. Současná struktura tribun, kapacita 

haly a předpokládaná návštěvnost bohužel neumožňuje vyčlenit celou tribunu pro tyto 

fanoušky, je proto nutné rozdělení jedné tribuny pomocí mobilních kovových 

trubkových zábran o výšce 1,5 m. Nejvhodnější pro tuto potřebu bude západní tribuna, 

jelikož tribuna východní je využívána vlajkonoši domácích a zbylé tribuny jsou určeny 

k sezení. V případě návštěvy většího množství hostujících fanoušků (řádově větší než 

cca 500) a při tzv. rizikových zápasech je nutné uvažovat o uvolnění celé tribuny pro 
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tyto diváky. Dále je nezbytné těmto fanouškům vyčlenit sociální zařízení a prodejnu 

občerstvení a i tyto pomocí mobilních zábran oddělit od zařízení využívajícího 

ostatními diváky. 

Vývody vzduchotechniky na střeše objektu navrhuji osadit ukončovacími 

mřížkami, které zabrání vhazování předmětů (dýmovnice, jedy apod.). 

 

Pro úschovu finančních prostředků, důležitých dokumentů a dalších cenností 

navrhuji použít vestavěný nábytkový trezor např. od společnosti Safemetal 022 SAF BV 

(viz obr. 6). Trezor se skládá ze skříně, která je dvouplášťové konstrukce (vnější 

a vnitřní plášť) a je vyrobena z oceli. Mezera mezi vnějším a vnitřním pláštěm je 

vyplněna armovaným betonem a tepelnou izolací, díky které trezor krátkodobě chrání 

i před účinky požáru. Dveře trezoru jsou zabezpečeny proti vypáčení, jejich uchycení je 

provedeno pomocí tyče a jsou vybaveny rozvorovým systémem do dvou stran. Pro 

ovládání rozvorového systému bude trezor vybaven klíčovým zámkem s osmi plochými 

odpruženými stavítky s jedním západem. Zámek je ovládán pomocí lámacího klíče, tzn. 

že jeho dřík je v polovině opatřen kloubem a po použití se klíč složí na poloviční délku. 

Trezor je dále vybaven mechanickým kódovým zámkem. Klíčem od trezoru a znalostí 

kódu budou disponovat jednatelé společnosti, případně jimi pověřená osoba. Trezor 

bude umístěn v kanceláři č.1 ve skříni, což znesnadní jeho odhalení případnými  

pachateli a neruší  interiér.  Pomocí pevnostních kotevních  šroubů bude trezor  upevněn   

                      
Obr. 6: Otřesové čidlo VVS300Plus a nábytkový trezor Safemetal 022 SAF BV 

 

k podlaze a stěně místnosti. Mezi podlahou a spodní stranou trezoru bude umístěno 

kontaktní čidlo, které při rozpojení odešle poplachový signál k ústředně EZS. Uvnitř 

trezoru použijeme otřesové čidlo VVS300Plus (viz. obr. 6) se třemi oddělenými 

detekčními kanály, reagující na případný pokus jeho násilného otevření. Cena trezoru je 

15.000,- Kč.  
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    8.2 Elektrický zabezpečovací systém, systém kontroly vstupu 

 

Při výběru systému je třeba především vycházet z toho, že systém EZS má za 

úkol chránit majetek v řádově vyšších hodnotách. Proto musíme mít jistotu, že se na 

zabezpečovací systém můžeme spolehnout. Pro víceúčelovou halu Hvězda navrhuji 

použít systému Pro SYS od  společnosti Rokonet Elekronic Ltd., a to především proto, 

že tento systém integruje zabezpečovací systém se systémem kontroly vstupu do 

jednoho celku s vysokým výkonem,  maximální uživatelskou a instalační jednoduchostí. 

Tento systém umožňuje: 

- jednoduché zapnutí/vypnutí zabezpečovacího systému prostřednictvím přiložení 

bezkontaktní karty, zadáním bezpečnostního kódu (až 99 různých uživatelů), 

- definování kdo a kdy má přístup do objektu, 

- až 500 uživatelů přístupového systému (držitelů karet), u kterých je generován 

výpis použití karty, řízení přístupu až 16-ti nezávislých dveří (vrat), 

- podpora magnetických, bezkontaktních čteček, čteček čárového kódu, 

biometrických čteček, 

- jednoduché programování pomocí programu pro vyčtení/přepis nebo přes 

klávesnici systému, na PC lze také zobrazovat jeho stavy, 

- 32 časových plánů pro zapnutí/vypnutí a řízení výstupů, v každém plánu jsou 2 

intervaly pro každý den, 

- paměť až na 999 událostí, 

- bezpečnostní funkce jako jsou dvojí heslo, zablokování klávesnice během 

zapnutí časovým plánem apod. 

 

Jak jsem již zmínil výše, mozkem a dá se říci nejdůležitější součástí celé EZS je 

ústředna, která vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení. Na 

základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení   

poplachu, případně o uvolnění elektrického zámku. S ohledem na velikost objektu 

a nároku na množství ovládaných dveří (bran) navrhuji použít ústřednu Pro SYS 128, 

která obsahuje na základní desce 8 zón (možné rozšířit až na 128 zón o bezdrátové 

zóny). Kovová skříň ústředny o rozměrech 375x330x98 mm  má zabudovaný síťový 

zdroj a prostor pro záložní akumulátor až 17 Ah (použijeme akumulátor Ultratech 

UT12180). Ústředna akumulátor automaticky dobíjí a hlídá jeho stav. Při provozu 

z akumulátoru je sledován stupeň jeho vybití a před úplným vyčerpáním se vyhlásí 
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technologický poplach a potom se akumulátor zcela odpojí. Po obnovení síťového 

napájení se automaticky znovu zapne a dobije. Samotná ústředna obsahuje pouze 

základní desku bez vstupů. Ústřednu je potřeba doplnit následujícími prvky: 

1) koncentrátorem pro 16 zón RP296EZ16 – obsahuje 16 drátových vstupních 

smyček, na které se připojují snímače, 

2) hlasový modul pro nahrání 3 zpráv RP296VC – umožňuje nahrání 

3 poplachových zpráv o délkách 10 – 10 – 20 s, 

3) 8 modulů kontroly vstupu RP128EAC – umožňuje připojení dvou čteček. 

Těmito čtečkami lze nejen řídit přístup osob do jednotlivých prostor, 

ale současně mohou sloužit i k ovládání EZS, 

4) 4 moduly se 4 reléovými PGM výstupy RP296EO4. 

 

Hlídané jsou všechny důležité funkce systému (spojení se všemi prvky 

v systému, přístup k telefonní lince, síťové napájení apod.). Při programování ústředny 

je potřeba provést několik základních kroků, bez kterých by ústředna neplnila řádně 

svoji funkci. Jedná se především o nastavení:  

1) tel. čísel a nahrání zprávy, která má být předávána. Tyto zprávy se stejně jako 

zprávy SMS liší podle typu poplachu (typ poplachu: 1. tichý poplach, 

2. narušení objektu, 3. požár, 4. sabotáž, 5. závada) – hlasové zprávy budou 

v našem případě předávány jednatelům společnosti, 

2) rozdělení snímačů do sekcí (viz. níže), 

3) určení uživatelských kódů (přiřazení bezkontaktních karet) jednotlivým sekcím 

a určení úrovně jejich autorizace (hlavní – může provádět všechny funkce bez 

omezení, správce – přístupné všechny funkce v podsystémech, vedoucí – 

všechny funkce, ale jen v přidělených podsystémech, uživatel – pouze základní 

operace v přiděleném podsystému, jen aktivace – pouze aktivace přidělených 

podsystémů, obchůzka – pro strážní službu, systém je deaktivován pouze na 

předem danou dobu, jen výstupy – lze ovládat pouze dveře), 

4) nastavení data a času. 

Sběr a vyhodnocování důležitých údajů ze systému bude prováděno z vrátnice pomocí 

PC vybaveného k tomu určeným programem TEGAL, který dále umožňuje jejich 

úschovu, analýzu, tisk, stejně jak dalších informací o provozu střežených prostor 

a pohybu osob v objektu. Na jakoukoliv událost v monitorovaném systému je možné 

reagovat pomocí nastavitelných filtrů (obrázek – půdorys, fotografie, zvuk, odeslání 
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sms apod.). Pro ovládání a programování celého systému bude na vrátnici umístěna 

LCD klávesnice RP128KCLP (viz. obr. 7) s vestavěnou čtečkou bezkontaktních karet,  

kterou lze aktivovat a deaktivovat kteroukoliv část systému. Klávesnice zobrazuje stavy 

systému na LCD displeji. Číselné klávesy slouží především pro zadávání uživatelských 

kódů, případně při aktivaci a deaktivaci jednotlivých zón pro jejich určení. Funkční 

klávesy A-D jsou především využívány ke spuštění předem definované sekvence 

příkazů.  Funkce  ostatních  kláves se liší  podle  toho v jakém  režimu  jsou  používány, 

                      
 

Obr. 7: Klávesnice RP128KCLP,  čtečka MOTOROLA INDALA a karta ASC 121T 

 

např. ARM: aktivace/změna údajů, STAY: částečná aktivace/změna údajů, DISARM: 

deaktivace po zadání kódu/uložení údajů apod. Dále jsou na klávesnici umístěny tři 

sady nouzových kláves, které slouží pro přivolání pomoci v případě ohrožení: stisk 

kláves 1 a 2 na dobu min. 2 s.: přivolání policie, 4 a 5: požární poplach, 7 a 8: zdravotní 

ohrožení. V případě, že jste donuceni násilím k deaktivace systému, lze použít 

tzv. nátlakový kód, který deaktivuje systém běžným způsobem, ale skrytě vysílá hlášení 

o poplachu na PCO. Nátlakový kód je uživatelský kód, ke kterému je přičtena hodnota 1 

(např. uživatelský kód je 1234, nátlakový kód je pak 1235). Dalším prvkem, který 

zajistí jednoduchou aktivaci/deaktivaci předem přiřazené zóny EZS a zároveň provádí 

kontrolu oprávněnosti přístupu (kontrolu karty), je čtečka bezkontaktních karet. Firma 

Rokonet samostatné čtečky karet nedodává, ale k tomuto účelu doporučuje využít 

výrobky řady INDALA od firmy MOTOROLA (viz. obr. 7). Konkrétně se jedná 

o čtečku karet s označením ASR-603, vybavenou tříbarevnou LED signalizací 

a signalizačním bzučákem. Čtecí dosah tohoto zařízení je 13 cm a k ovládání je možné 

využít např. karet ASC 121T (viz. obr. 7). Pro snadnější identifikaci karet, při jejich 

vydávání je možné je opatřit grafickou identifikační samolepkou (fotografie, logo 

apod.). Čtečky karet budou rozmístěny následujícím způsobem (vždy na vnější straně 

vstupu s výjimkou brány na parkovišti): 

- brána vjezdu na parkoviště (vnější i vnitřní strana), 
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- vstup do administrativní části objektu, 

- vstup do prostoru šaten, 

- vstupy do šaten, 

- vstup do zóny pro novináře, 

- vstup do V.I.P. zóny, 

- vstup do technologické části haly (sklad), 

- vstup do vrátnice. 

 

Pro zvýšení ochrany perimetru navrhuji použít aktivních dvoupaprskových 

infrazávor AX350MKII (viz. obr. 8) od firma Optex s dosahem 100 m, jejichž pracovní 

teplota je –35 až 55 oC. Závory by měli být umístěny tak, aby spodní paprsek procházel 

zhruba ve výšce cca 0,6 m a ve vzdálenosti zhruba 2 m od oplocení, tak aby závora byla 

schopná detekovat pachatele, který oplocení přelezl, podlezl nebo poškodil a prošel skrz 

něj. Závora pracuje na principu vysílač-přijímač. Pro zajištění celého obvodu areálu 

haly Hvězda bude nutné použití 5 IR závor.  

Z výše uvedených policejních statistik vyplývá, že pachatelé se do objektu 

nejčastěji dostávají přes vchodové dveře a okna, proto je ochrana vstupu velmi důležitá. 

Dveře by měly být chráněný mechanickým zámkem (viz. výše), ale i ten ne vždy odolá, 

a proto se o indikaci otevření dveří postará magnetický detektor. Ten upozorní ústřednu, 

že došlo k otevření dveří a ta vyhlásí poplach narušení objektu. Pro víceúčelovou halu 

Hvězda navrhuji použít magnetický  snímač 3i ART 407 (viz. obr. 8),  který  je  určen  

k indikaci narušení objektu otevřením dveří, oken a vrat. Snímač reaguje na oddálení 

magnetu. Nežádoucí manipulace se snímačem (např. otevření krytu) nebo snaha o jeho 

odstranění vede k vyslání sabotážního signálu. Snímač by měl být umístěn tak, aby při 

normální pohybu části, ke které se má upevnit, nedošlo k jeho aktivaci (např. drnčení 

dveří). Magnetické detektory navrhuji umístit na všechny vnější dveře/vrata haly a také 

na všechny průchozí prvky perimetrické ochrany (brána a branky v oplocení) a některé 

další dveře, které nejsou vybaveny elektrickými zámky. Neoprávněné otevření těchto 

dveří (bez použití odpovídající karty) bude na vrátnici signalizovat vstupní systém, 

proto není nutné dveře magnetickými detektory vybavovat. Podobným způsobem jako 

vstupní dveře a vrata lze zajistit i okna, nicméně v našem případě vzhledem k použitým 

mřížím a bezpečnostním oknům s uzamykatelnými zámky postačí použití detekce 

rozbití skleněné výplně oken v administrativní části haly a vstupních dveří do hlediště 

haly, pomocí akustického detektoru rozbití skla. Snímače tohoto druhu musí být 
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umístěny v místnosti, kde se střežená skleněná výplň nachází. Velmi přesně detekují 

rozbití skla a jsou imunní vůči všem jiným podobným zvukům. V našem případě 

použijeme detektor rozbití skla Honeywell FG 730 (viz. obr. 8), který k detekci užívá 

duální metodu, při které jsou vyhodnocovány nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti  

(náraz do skleněné výplně) a následné  zvuky  řinčení skla. Toto řešení vyniká  vysokou 

 

   
Obr. 8: Magnetický snímač 3i ART 407,  detektor rozbití skla Honeywell FG 730, 

 IR závora Optex AX350MKII  

 

spolehlivostí reakce při rozbití skleněné výplně. Citlivost detektoru lze snadno nastavit 

podle vzdálenosti a rozměrů chráněných oken. Navíc je detektor rozbití skla vybaven 

volitelnou paměťovou indikací. Napájen je z ústředny EZS. Detektor má poměrně 

vysokou odolnost proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. 

Detektor musí být instalován maximálně 9 m od hlídané okenní výplně a její minimální 

velikost je 0,6 x 0,6 m. V místnosti, kde má být detektor instalován nesmí být průvan 

nebo víření vzduchu a žádné pohybující se objekty vyvolávající tlakovou vlnu. Před 

detektorem nesmějí být žádné překážky, které by pohlcovaly zvuky (silné textilní 

závěsy na oknech apod.) a též by neměl být montován v blízkosti mechanismů 

a zařízení, které vydávají výrazné zvuky či vibrace. Z tohoto důvodu bude při instalaci 

nutné provést kontrolu, zda zvonění telefonu, které jsou v administrativní části haly 

umístěné, neaktivuje detektor rozbití skla. Pokud ano, je třeba detektor přemístit nebo 

zajistit, že nebudou telefony v době střežení používány. 

Pro kvalitní ochranu vnitřních prostor před narušiteli se používají především 

infrapasivní snímače (tzv. PIR detektory). Tyto detektory jsou schopny na základě 

analýzy teplot v místnosti spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoru. Vzhledem 

k použité ústředně použijeme PIR detektor pohybu osob Optex EX35T (viz. obr. 9). 

Tento detektor zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu, čímž se dosahuje 

vysoké odolnosti proti falešným poplachům. Otočením kulové čočky lze změnit 
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záběrovou charakteristiku na dlouhý dosah (viz. obr. 9), čehož využijeme pro střežení 

komunikačních chodeb ve vstupu do hlediště haly. Detektor je odolný proti 

vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům a je navržen pro montáž na 

rovnou plochu i do rohu. V zorném poli detektoru by se neměly vyskytovat zdroje tepla, 

rychle měnící svou teplotu (např. teplomety) ani jiné překážky. Dále by neměl být 

v místě, kde rychle proudí vzduch. Úhel detekce snímače je 85o a délka záběru až 17 m.  

 

                        
Obr. 9: PIR detektor Optex EX35T a jeho záběrová charakteristika 

 

PIR detektory by měli být umístěny v komunikačních chodbách hlediště, šaten, 

administrativní části, v kancelářích, šatnách, skladu, místnosti s chlazením a místnosti 

pro rolbu. 

Místnosti s pokladnami v areálu haly Hvězda dále navrhuji vybavit tísňovými 

hlásiči pro aktivaci poplachu nohou 3i ART484 a samotné pokladny pak detektory 

poslední bankovky MENVIER CSA MONEYCLIP, který se připevní na dno peněžní 

zásuvky.  Po vyjmutí poslední bankovky detektor vyšle signál do ústředny. Personál 

v pokladnách musí být s tímto systémem seznámen, aby nedocházelo ke zbytečným 

planým poplachům. Rozmístění detektorů i ostatních prvků EZS a kamerového systému 

je patrné ze schématu v příloze č. 7. Náklady na pořízení  tohoto systému by neměli 

překročit částku 150.000,- Kč. 

 Pro možné rozlišení jednotlivých poplachů podle místa vzniku události je nutné 

jednotlivé snímače (detektory) rozdělit do tzv. smyček/zón. Ústředna po obdržení 

poplachové zprávy dokáže rozlišit, z které smyčky signál přijala a dále o tom vyrozumí 

PCO nebo další oprávněné osoby. Bližší určení místa poplachu poté podstatně 

zefektivňuje zásah bezpečnostní služby, případně Policie ČR. Významnou roli má 

rozdělení hlásičů do smyček také pro hledání případné závady nebo jiného problému. 

Při chybovém hlášení ústředny na jedné smyčce se nám hledání zužuje jen na několik 
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hlásičů. V opačném případě by jsme byli nuceni závadu hledat na větším množství 

hlásičů. Na základě požadavku investora je také důležité rozdělení hlásičů do zón podle 

části objektu z důvodu lišící se provozní doby a možnosti aktivovat systém EZS 

samostatně pro tu část budovy, kde se již nenachází žádné osoby (blíže vysvětleno 

v kapitole režimová ochrana). Podrobné rozdělení do zón/smyček je uvedeno 

v následující tabulce 1. 

 
Tab. 1: Rozdělení detektorů EZS do smyček a zón 

   
  Poplachová signalizace bude prováděna tzv. dvoustupňovým vyhlášením 

poplachu (vysvětleno výše), s přenosem úsekového poplachu na stanoviště vrátného 

a všeobecného poplachu na PCO.  

Sjednání zajištění ochrany objektu v rámci napojení objektu na PCO navrhuji 

provést v rámci uzavření komplexní smlouvy s jednou společností, která bude zároveň 

zajišťovat pořadatelskou službu v době konání akcí a ostrahu haly. [1] 

 
  8.3 Kamerový systém 
 

Kamerový systém (CCTV) bude sloužit ke sledování děje v zájmových 

oblastech, ke sledování pohybu a průchodu osob, k ostraze majetku a jako podpůrný 

prostředek pro zvýšení bezpečnosti diváků. Navržený kamerový systém je sestaven 

Smyčka Střežený prostor Detektor Zóna 
1 perimetr IR závory, magnet I 
2 vchod do hlediště, chodby hlediště magnet, det.rozbití skla, PIR II 
3 sklad, místnost pro rolbu PIR, magnet III 
4 chodba kanceláří, kanceláře, PIR, magnet, det. rozbití skla  IV 

  konferenční místnost otřesové a kontaktní čidlo k trezoru   
5 chodba šaten PIR, magnet V 
6 šatna č. 1 PIR VI 
7 šatna č. 2 PIR VII 
8 šatna č. 3 PIR VIII 
9 šatna č. 4 PIR IX 

10 šatna č. 5 PIR X 
11 šatna č. 6 PIR XI 
12 šatna č. 7 PIR XII 
13 šatna č. 8 PIR XIII 
14 místnost pro chlazení PIR, magnet XIV 
15 sauna, masérna, posilovna PIR, magnet XV 
16 pokladny poslední bankovka, alarm XVI 
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z kvalitních a ověřených komponent, vyhovujících platným technickým normám 

a předpisům. Systém bude prostřednictví průmyslových kamer, vlastní technologie 

a přenosových tras zajišťovat možnost sledování snímaného obrazu ve vytipovaných 

nejrizikovějších lokalitách. Pro případ pozdějšího šetření a objasňování trestné činnosti 

bude prováděn nezávislý záznam obrazu ze všech kamer na záznamovém zařízení, které 

bude umístěno uvnitř střeženého objektu – ve vrátnici. Navržený systém umožňuje 

pozorování obrazů z kamer v reálném čase, záznam (i ve snímkování) a vyhodnocení 

obrazové informace. Kamerový dohled vnější zájmové oblasti je navrhován pomocí 

statických kamer umístěných ve vyhřívaných klimaticky odolných krytech nad 

vytipovanými lokalitami (perimetr, vstupní body). Pro vnitřní zájmové oblasti jsou 

navrženy jednak statické kamery pro sledování prostoru před vrátnicí, kancelářemi, 

šatnami, komunikačních chodeb v hledišti a dále také otočné kamery pro sledování 

hlediště, odkud dochází k vhazování předmětů na ledovou plochu. Venkovní prostory 

navrhuji střežit kompaktními barevnými přepínatelnými den/noc kamerami Samsung 

SCC-B2091P s digitálním zpracováním obrazu (viz. obr. 10). Kamera je vybavena IR 

LED přísvitem s dosahem do 10 m, objektivem 4-9 mm, 540/570 TV řádků a je uložena 

v ochranném kovovém   krytu,   který   zajišťuje   pracovní   teplotu –10  až  50 oC.    

Kamery  budou  připevněny  na  vnějším  plášti  haly,  případně  na  stožárech  osvětlení  

  
Obr. 10: Kamery Samsung SCC-B2091P, SCC-641P, PECAN HD4VC4HRX 

 

v areálu parkoviště. Pro monitorování hlediště navrhuji použít digitální otočné 

SpeedDome den/noc kamery Samsung SCC-641P (viz. obr. 10) s 22 násobným 

optickým a 10 násobným digitálním přiblížením a vysokou rozlišovací schopností 

(objektiv 3,6-79,2 mm, 480 TV řádků), čehož lze využít pro snadnou identifikaci 

výtržníků v hledišti a jejich následné vykázání z prostor haly. Kamera dále umožňuje 

rychlé otáčení v rozmezí 0-360o a naklápění v rozmezí 0-180o. Tyto kamery by měli být 

připevněny ke kovové nosné konstrukci střechy, tak aby bylo možné sledovat rizikové 

části hlediště. Pro střežení ostatních vnitřních prostor navrhuji použít barevnou 

vnitřní/venkovní kameru PECAN HD4VC4HRX v půlkruhovém krytu v provedení 
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antivandal (viz. obr. 10), vybavenou objektivem 3.3-12 mm, 530 TV řádků s pracovní 

teplotou –25 až 55 oC. Všechny výše uvedené kamery jsou vybaveny funkcí detekce 

pohybu. Pokud je tato funkce na kameře aktivována, je sledování prováděno pouze 

v době, kdy kamera ve svém zorném úhlu zaznamená pohyb. Této funkce využijeme 

pro všechny vnější kamery a kamery umístěné v komunikačních chodbách hlediště, kde 

není mimo dobu konání akce téměř žádný pohyb). 

 
Obr.11: Videorekordér Samsung SHR-2160P a ovládací klávesnice Samsung SSC-1000 

 

Další nezbytnou součástí systému je záznamové pracoviště, kam jsou směřovány 

signály ze všech kamerových bodů. Záznamové centrum je v návrhu koncipováno jako 

automatizované. Pro záznam je v návrhu použit triplexní digitální videorekordér 

Samsung-2160P (viz. obr. 11) s nastavitelnou rychlostí záznamu až 100 obr./s ve 

formátu MJPEG4 až 720x526 s možností připojení 16 video, 4 audio vstupů a dvou 

audio a kompozitních výstupů. Videorekordér může být vybaven čtyřmi interními HDD 

s kapacitou přes 1000 GB, má 4 poplachové vstupy, 1 výstup, umožňuje zasílání 

poplachových zpráv přes e-mail. Uvedené zařízení umožní archivaci videosignálu ze 

všech kamer pro následné použití v řádu cca 10 dní dle uživatelského nastavení 

a kvality snímkování, což bohatě pokryje požadavek investora. Při potřebě delší doby 

zálohy lze systém doplnit o externí diskové pole.  

Pro ovládání otočných kamer navrhuji použít ovládací klávesnici  Samsung 

SSC-1000 (přes port RS485), která je vybavena funkční tlačítky i jog/schuttle 

ovladačem a LED displejem (viz. obr. 11). Klávesnice zajistí otáčení, naklápění, ostření, 

ovládání zoom až 8 kamer. 

K zařízení budou připojeny dva 19“ LCD monitor Samsung SMT-190P 

s vysokým rozlišením 1280x1024 pixelů, kontrastem 450:1, pozorovacím úhlem 140–

135o, ochranným sklem obrazovky, vybaveným dálkovým ovládáním. 

Pořizovací cena takto vybaveného kamerového systému se pohybuje kolem 

250.000,- Kč. [2] 
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  8.4 Fyzická ochrana 
 

Požadavky na fyzickou ochranu (dále FO) haly Hvězda, se co do rozsahu 

i úkolů, markantně liší podle toho, zda se v objektu zrovna koná nebo nekoná akce 

(sportovní zápas, kulturní akce apod.). Mimo dobu konání akce k ochraně haly postačí 

pouze dvě osoby, zato v době konání akce jsou na FO haly kladeny mnohem větší 

požadavky a to především kvůli mnohem většímu počtu osob, které se v areálu haly 

nacházejí. Potřebný počet osob FO se v těchto situacích bude odvíjet podle druhu akce 

(koncert, hokejové utkání apod.), podle významu osob, které akci navštíví a v případě 

sportovních klání podle „rizikovosti“ soupeře (vlajkonoši některých klubů jsou 

rizikovější co do počtu i chování). Členové FO haly by měli být jednotně ustrojeni 

(snadno rozeznatelní od ostatních osob) a dle vykonávané činnosti by také měli být 

odpovídajícím způsobem vyzbrojeni (počínaje obušky, přes služební psy a střelnými 

zbraněmi konče). Všichni členové FO budou podřízení jednomu veliteli (dále VFO). 

Podle místa působení a úkolů můžeme FO rozdělit do několika samostatných skupin, 

z nichž každá bude mít svého velitele, který bude koordinovat a řídit její činnost dle 

pokynů VFO, kterému bude přímo podřízen. Každá skupina má dle tohoto návrhu 

stanovený minimální počet členů, který může být rozhodnutím jednatele společnosti dle 

rizikovosti akce navýšen. V době konání akce může VFO operativně rozhodnout 

o posílení jedné skupiny na úkor druhé. Jednotlivé skupiny FO vypadají následovně: 

1. služba na vrátnici, 

2. ostraha perimetru, 

3. ostraha vstupních bodů haly, 

4. pořadatelská služba, 

5. ochrana osob a majetku. 

 
VFO, zástupce VFO, vrátný-velitel, vrátný, velitel skupiny a minimálně vždy 

jeden člen FO na každém stanovišti by měli být pro možnost komunikace vybaveny 

vysílačkou.  

Jakýkoliv zásah fyzické ochrany haly proti návštěvníkům se musí řídit platnou 

legislativou, tzn. že použití zbraně nebo donucovacích prostředků je možné pouze 

v případě nutné obrany nebo krajní nouze. Obdobně je tomu i se zadržením osob, 

ke kterému může dojít pouze v případě přistižení při spáchání trestného činu (nebo 

bezprostředně po něm), pokud je to nutné ke zjištění totožnosti, k zamezení útěku nebo 
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k zajištění důkazů. Je však nutné tuto osobu ihned předat policejnímu orgánu. 

(viz. kapitola 2). Podrobné úkoly jednotlivých skupin jsou uvedeny v pokynech pro 

fyzickou ochranu (viz. příloha č. 8). 

S ohledem na u nás poměrně nepružný a složitý pracovně právní systém navrhuji 

řešit fyzickou ochranu haly prostřednictví soukromé bezpečnostní agentury, kterých na 

našem trhu působí mnoho, z vyzkoušených můžeme doporučit např. Fenix, Bara nebo 

ATA. Náklady na jednoho člena FO se dle jeho činnosti pohybují kolem 100,-/hodinu. 

Návrh systému fyzické ochrany zohledňuje i právě projednávanou novelu Policejního 

zákona, ve které se počítá s výrazným omezením asistence Policie ČR na akcích typu 

hokejový zápas, hudební koncert apod. 

 

  8.5 Požární ochrana 

 

Z hlediska požární ochrany je podle zákona o požární ochraně nutné nejprve 

provést začlenění haly do kategorie podle míry požárního nebezpečí provozované 

činnosti, podle něhož se určí další povinnosti. V hale se jako chladivo využívá čpavek, 

který je považován za hořlavou látku. V celém chladícím systému (potrubí a zásobník) 

se ho nachází zhruba 6 tun. S ohledem na kapacitu haly (až 7000 návštěvníků) ji 

musíme považovat za stavbu určenou pro shromažďování většího počtu osob (limit je 

více jak 200 osob, kdy na jednu osobu připadá půdorysná ploch menší než 4 m2). 

Z těchto skutečností vyplývá, že hala splňuje požadavky zákona o požární ochraně pro 

zařazení do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. U objektů v této kategorii je 

nutné z hlediska požární ochrany dodržovat některé požadavky, mezi něž především 

patří: 

- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, 

- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce,  

- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti 

výrobků nebo činností, 

- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, 

příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,  

- podrobně seznámit zaměstnance s návody vztahujícími se k požární bezpečnosti 

výrobků nebo činností a provádět školení o požární ochraně v daných termínech 
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(zaměstnanci: při nástupu do zaměstnání a poté nejméně jednou za 2 roky, 

vedoucí pracovníci: při nástupu do funkce a poté jednou za 3 roky) 

- pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně (min. jednou za 

6 měsíců) a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.  

- bezodkladně oznamovat HZS JMK každý požár vzniklý při provozovaných 

činnostech nebo vzniklý ve vlastních prostorách, 

- zajistit údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení 

způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo 

výrobcem zařízení, 

- stanovit požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, 

kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, 

- stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany, 

- mít k dispozici požárně technické charakteristiky používaných látek a materiálů, 

- zřídit preventivní požární hlídku, která dohlíží na dodržování předpisů o požární 

ochraně a v případě vzniku požáru provádí nutná opatření k záchraně 

ohrožených osob, přivolá jednotku požární ochrany zúčastní se likvidace požáru, 

- zpracovat a plnit podmínky následující dokumentace (začlenění do kategorie 

činností se zvýšeným požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, 

požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace 

zdolávání požárů, řád ohlašovny požárů, tematický plán a časový rozvrh školení 

zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů 

požární ochrany, dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné 

přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

dokumentace o činnosti a akceschopnosti požární hlídky, požární kniha). 

 

S ohledem na to že již nelze z dostupné dokumentace prokázat stanovení 

množství, druhy a způsob vybavení haly věcnými prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostními zařízeními, je nutné halu zabezpečit alespoň na každých 200 m2 

půdorysné plochy podlaží objektu vhodnými přenosnými hasicími přístroji. Hasící 

přístroje musí být k dispozici ve všech stavebně rozdělených nepropojených prostorách. 

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití (umístění ve 

výšce do 1,5 m). Hasicí přístroje je nutné umístit na snadno viditelné a volně přístupné 

místa. Pokud to není možné, tak se k označení hasicího přístroje použije příslušná 

požární značka umístěná na viditelném místě. Provozuschopnost hasících přístrojů se 
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prokazuje dokladem o jejich kontrole, kterou je nutné provést prostřednictvím odborné 

firmy pravidelně v ročních intervalech. U vodních a pěnových hasicích přístrojů jednou 

za tři roky a u ostatních hasicích přístrojů jednou za pět let je také nutné zajistit 

periodickou zkoušku plnění. 

Víceúčelovou halu Hvězda navrhuji vybavit 20 kusy vodních hasicích přístrojů 

s náplní 9 l, rozmístěných rovnoměrně v hledišti haly, administrativní části budovy, 

v šatnách i v technologické části, které mohou být využity v případě požáru pevných 

látek. Pro případ hašení elektrické instalace nebo chladícího systému je nutné halu 

vybavit 5 práškovými hasicími přístroji. Cena obou druhů hasících přístrojů se pohybuje 

okolo 1.000,- Kč. [15] 

 

  8.6 Chladící systém 

 

Zvýšení bezpečnosti chlazení lze dosáhnout dvěma, je nutné dodat, rozdílně 

efektivními způsoby. První, levnější variantou je zachovat stávající zastaralý systém 

chlazení ledové plochy a pomocí technických a organizačních opatření zvýšit jeho 

bezpečnost. Mezi taková opatření lze zařadit: 

- zefektivnit dozor nad provozními stavy systému chlazení, např. pomocí 

software, který obsluze poskytne operativní informace pro sledování a řízení 

systému chlazení v reálném čase, případně pomocí nastavených alarmů 

signalizuje výchylku od standardních stavů. Jedním z takových software je např. 

produkt firmy Microsys s názvem Promotic (příklad zobrazení sledovaných 

parametrů viz. obr. 12). Systém dokáže automaticky sledovat teplotu, tlak, 

vlhkost vzduchu, provozní parametry zařízení, jako jsou otáčky, výkon, odběr el. 

energie apod. 

- vybavit strojovnu chlazení detektory čpavku a automaticky spouštěnou 

vzduchotechnikou, 

- provádět neustálé kontroly, údržbu a výměnu poruchových komponent chlazení 

(kompresory, pojistné ventily, rozvody čpavku apod.). 
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Obr. 12: Příklad zobrazení parametrů v software Promotic 

 
 

Druhou variantou je přistoupit k výměně současného chladícího systému za modernější 

tzv. systém nepřímého chlazení (schéma viz. obr. 13), kdy chladivo, opět nejčastěji 

čpavek, je použito pouze v primárním okruhu vlastního kompresorového chlazení. 

Chlazení vlastní ledové plochy je pak zajištěno průtokem nemrznoucí kapaliny 

(roztokem ethylen-glykolu) v sekundárním okruhu. Potřebné množství chladiva-čpavku 

je v tomto případě zhruba poloviční než u systému přímého chlazení. Chladící systém 

produkuje odpadní teplo (z přehřátých par – chlazení hlav válců pístových kompresorů 

a z kondenzačního tepla chladiva-čpavku), které lze přímo využít nebo dále převést 

systémem zpětného získávání tepla (dále ZZT) na vyšší teplotní úroveň. Tento systém je 

tvořen  tepelným  čerpadlem,  které  může  pracovat  i  ve  funkci  chlazení  pro  potřeby 

  

 
Obr. 13: Schéma systému nepřímého chlazení ledové plochy 
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klimatizace hokejové haly. Pro vyrovnání výkonových výkyvů bývá mezi okruhem 

vlastního strojního kompresorového chlazení a okruhem ZZT zařazena vhodně 

dimenzovaná akumulační nádrž. Pro případ, že není zajištěn dostatečný odběr tepla, je 

v okruhu strojního kompresorového chlazení zařazen kondenzátor, přes který může 

chladivo-čpavek zkondenzovat. Získané teplo pak lze dále využít např. při rozpouštění 

ledu ve sněžné jámě nebo při temperování podloží ledové plochy (použité u moderních 

konstrukcí ledových ploch) z důvodu zajištění ustáleného tepelného toku mezi podložím 

a podkladním betonem ledové plochy. Dále se nabízí využití tepla pro vytápění 

a přípravu teplé vody vlastního zimního stadiónu a přidružených objektů v případě 

multifunkčních center. 

Tento chladící systém byl instalován např. na zimním stadiónu ve Vrchlabí a na 

základě provedených měření byla zjištěna úspora tepelné energie cca 1500 GJ/rok, 

což při uvážení stále stoupajících cen za energii není zanedbatelné. Je však nutno 

podotknout, že současně došlo k nárůstu spotřeby elektrické energie o zhruba 

75 MWh/rok oproti předchozímu stavu. Nárůst spotřeby elektrické energie je způsoben 

zejména instalací tepelného čerpadla druhého stupně, konkrétně pak elektrickým 

příkonem pro pohon kompresorů a oběhových čerpadel. [9] 

 

  8.7 Režimová opatření 
 

Pro bezproblémovou funkčnost celého zabezpečení jako celku je nutné 

dodržovat některé postupy a opatření. Některé opatření bude také nutné zapracovat do 

nového návštěvního řádu (viz. příloha č. 9), tak aby byla závazná i pro 

diváky/návštěvníky.  

Kontrolu a řízení pohybu osob bude zajišťovat systém kontroly vstupu. Úroveň 

přístupu uživatelů bude dána bezkontaktní kartou, která jim bude přidělena. O přidělení 

karty pro ovládání tohoto systému a o úrovni přístupu do prostor haly pro dlouhodobé 

uživatele budou rozhodovat jednatelé společnosti (dále JS). Přístup do všech prostor 

haly budou mít pouze jednatelé společnosti a vrátní. Ostatní zaměstnanci, hráči 

domácího klubu apod. budou také vybaveni kartou, ale pouze s omezenou úrovní 

přístupu do předem určených částí haly (dle potřeby). Diváci se budou moci pohybovat 

pouze v jim určených prostorách haly, tzn. hlediště a ostatní účelové prostory k hledišti 

náležící (sociální zařízení, občerstvení apod.). Ostatním uživatelům haly (sportovcům, 

nájemcům ledové plochy apod.) vydá vrátný při příchodu proti podpisu (na dokumentu 
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v příloze č. 10) elektronickou kartu s příslušnou úrovní přístupu v objektu. Při převzetí 

karty zaplatí uživatel zálohu, která mu bude vyplacena po jejím vrácení. Všechny 

návštěvy, které nebudou mít nárok na vydání karty, se budou muset ohlásit vrátnému, 

který přivolá požadovaného pracovníka. V případě provádění oprav, údržby, doplňování 

občerstvení apod. bude muset jeden vrátný (jiný pověřený zaměstnanec) prověřit, že se 

skutečně jedná o pracovníky smluvní firmy, provést prohlídku jejich vybavení, 

zpřístupnit jim požadované prostory haly a po celou dobu provádění činnosti na ně 

dohlížet. 

Hlavní brána vjezdu na parkoviště, jejíž otevírání bude ovládáno pomocí 

systému kontroly vstupu, bude stále uzavřena. V době konání akcí bude obsluhována 

ostrahou, mimo tuto dobu bude obsluhována pomocí videotelefonu vrátným. Hlavní 

vstupní dveře do haly budou odemčeny (otevřeny) v provozních hodinách haly, 

tj. každý den od 5 do 24 hod. Mimo tuto dobu budou dveře uzamčeny. Vstupy do 

hlediště a turnikety v perimetru haly budou odemčeny (v provozu) pouze v době konání 

akcí a v tuto dobu musí být pod neustálým dohledem ostrahy. Ostatní vstupy do haly 

musejí být stále uzamčeny. Otevřeny budou pouze v případě potřeby a to jen na dobu 

k tomu nezbytně nutnou. Dveře vybavené elektrickým zámkem, ovládaným systémem 

kontroly vstupu musejí být stále uzavřené. Vrátnici za hlavním vchodem by minimálně 

v provozní době haly (tj. od 5 do 24 hod.) měli obsluhovat dvě osoby (vrátní, úkoly viz. 

příloha č.8). Po pracovní době a odchodu všech osob z jedné části haly (tzn. 

z administrativní, technologické části)  provede  poslední odcházející aktivaci EZS v té 

části objektu, ve které se již nikdo nezdržuje. Aktivaci detektorů EZS umístěných na 

dveřích do hlediště haly provádí vrátný po skončení akce a vyklizení haly. Aktivaci 

EZS pro šatny provede vrátný po odchodu poslední osoby z prostoru šaten. O přidělení 

karty/číselného kódu pro ovládání EZS a dále také o přidělení kódu pro přístup do 

počítačové sítě a o jeho úrovni rozhodnou JS. Přehled o přidělených kartách/číselných 

kódech bude uložen v centrálním trezoru. Uživatelé budou odpovědní za udržování 

svých kódů v tajnosti. Deaktivaci EZS pro prostor šaten provede vrátný každý den na 

začátku provozní doby haly (tj. v 5 hodin). Deaktivaci detektorů EZS na vchodových 

dveří do hlediště haly provede vrátný 2 hodiny před konáním akce. Deaktivaci EZS pro 

administrativní a technologickou část provede první příchozí pracovník. Mimo 

vymezený interval provede vrátný deaktivaci pouze se souhlasem jednatele společnosti. 

V případě mimořádné události (požár, havárie vody, krádež apod.) deaktivuje vrátný 
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EZS na základě pokynu policie nebo hasičského záchranného sboru a neprodleně o této 

události informuje JS.  

Na všechny PC společnosti Hvězda, a.s. by měla být instalována antivirová 

ochrana. Kromě rezidentní antivirové ochrany by měl být systém nastaven na 

pravidelnou antivirovou kontrolu s týdenním intervalem. V případě detekce virové 

nákazy bude uživatel napadeného PC odpovědný za neprodlené informování JS nebo 

obchodního referenta (dále OR), který přijme příslušná opatření (informuje správce 

sítě). Ukládání dat na síťovém serveru umožňuje provádění centralizovaného 

zálohování dat na magnetická média. Kromě automatického zálohování, je objekt 

vybaven mechanikou CD-RW, pomocí které budou prováděny (pověřeným 

pracovníkem) pravidelně 1x týdně zálohy na media CD-R. Media se zálohami 

pracovník provádějící zálohu označí a předá OR. OR media uloží do trezoru 

společnosti. Všechny počítače navrhuji vybavit firewallem, na kterém budou 

protokolovány všechna spojení realizované přes toto zařízení (i případný pokus o průnik 

do sítě). 

Při překročení výše hotovosti v jednotlivých pokladnách přes částku 20.000,-, 

upozorní pokladní pomocí telefonu obchodního referenta, který ve spolupráci s ostrahou 

haly zajistí její přesun do trezoru. Při překročení hotovosti v trezoru přes 200.000,- 

zajistí obchodní referent ve spolupráci s ostrahou haly její převoz do bankovního 

ústavu. 

V případě konání rizikových hokejových utkání (předem vytipovaní soupeři), 

případně při konání jiných rizikových  akcí je nutné spolupracovat s Policií ČR, 

případně městskou policií. Prostřednictvím této dohody by bylo dobré vyřešit 

problematiku: 

- organizování a řízení dopravy v okolí haly, 

- doprovodu a řízení pohybu skupin rizikových fanoušků mimo halu (vlajkonoši), 

- pomoc při zvládání výtržností v areálu haly. 

Policie ČR má pro tyto případy zřízenou speciální pořádkovou jednotku. 

Diváci/návštěvníci, kteří budou porušovat návštěvní řád mohou být bez náhrady 

vykázání z prostor haly, v případě významného porušení jeho ustanovení, může být 

tomuto divákovi zakázán vstup do prostor haly na určitou dobu. 

V prostorách a místech, sledovaných kamerovým systémem, bude nutné umístit 

informační tabule s nápisem: „Objekt střežen kamerovým systémem“. 
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Pro bezpečnou likvidaci nepotřebných dokumentů a důvěrných spisů bude 

v administrativní části budovy umístěn skartovací přístroj. Dokumenty budou při 

skartaci řezány na drobné proužky, které již nelze sestavit do původního tvaru.  

Minimálně jedenkrát ročně musí být provedena prověrka systému zabezpečení 

jako celku, případně jeho úprava. 

 

  8.8 Přepěťová ochrana 
 

Elektronické prvky systému zabezpečení musejí být ochráněny před přepětím, 

vznikajícím zejména atmosférickými výboji, spínacími operacemi v síti vvn, vn a nn, 

statickými výboji apod. Jako ochranu před přepětím, způsobeném zásahem blesku, 

použijeme bleskosvod se sběracím zařízením. Dále by pro ochranu datových 

a napájecích vedení měli být použity prvky přepěťové ochrany. Ochrana proti přepětí 

v síťové části nn 230V/50Hz bude zajištěna na jednotlivých vývodech přepěťovými 

ochranami 3. stupně.  

 

  9. Závěr 
 
V této práci jsem se zaměřil na zabezpečení víceúčelové haly s cílem 

minimalizace rizik, spojených s jejím provozem. 

 V úvodu práce jsem provedl výčet možných rizik, které podobným objektů 

hrozí, včetně jejich základní charakteristiky. Dále jsem se zabýval teorií návrhu 

zabezpečení, jeho komponentům a samotným provedením. V poslední části jsem na 

základě získaných znalostí navrhl systém zabezpečení víceúčelové haly včetně dalších 

požadavků na její bezpečný provoz. 

 Závěrem snad lze jen dodat, že ani ten nejdokonalejší zabezpečovací systém 

neznamená úplné odstranění rizika a nelze na něj slepě spoléhat. Systém zabezpečení je 

nutné doplnit organizačními a systémovými opatřeními, které zaručí plnění jeho funkce. 

Jako dalším nezbytným krokem ke snížení rizik je uzavření smlouvy o pojištění, 

která obstará pokrytí případných škod. Instalace všech bezpečnostních prvků 

a organizační opatření jsou navrženy tak, aby splňovaly tyto požadavky a v budoucnu 

by měly majitelům takovýchto objektů přinést kompletní zabezpečení majetku, snížení 

rizika jeho ztráty a daleko větší pocit jistoty. I přes poměrně značné vstupní náklady 

(náklady na instalaci prvků zabezpečovacího systému se vyšplhají zhruba na částku 1,2 

mil. Kč, náklady na fyzickou ochranu na jednu akci dosáhnou zhruba 30.000,- Kč, dále 
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je nutné počítat s náklady na zavedení režimových opatření, školení apod.) přinese 

zmíněné zabezpečení provozovateli významnou úsporu finančních prostředků a to nejen 

na levnějším pojištění, ale především úsporou prostředků jinak vynaložených na 

odstraňování případných škod. Toto se samozřejmě netýká jen škod na majetku, 

ale především ohrožení lidských životů. Díky tomuto komplexnímu zabezpečení se 

může provozovatel haly v klidu soustředit pouze na svůj ekonomický a sportovní 

rozvoj, případně řešit jiné podstatné problémy. V budoucnu by měl provozovatel 

provést revizi a případnou úpravu systému EPS a ZOTK a uvažovat o instalaci SHZ, tak 

aby objekt plně vyhovoval současně platným technickým předpisům. 
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  11. Seznam použitých zkratek 
 

CCTV …………………………………..… kamerový systém 

EPS …………………………………..…… elektrická požární signalizace 
EZS ……………………………………..… elektrický zabezpečovací systém 

FO …………………………...……………. fyzická ochrana 

HDD …………………………...………….. harddisk 

HZS ……………………………..………… Hasičský záchranný sbor  

IR ………………………………...………... infračervené 

JPO ………………………………..………. jednotky požární ochrany 

JS ………………………………………….. jednatel společnosti  

OR ………………………………………… obchodní referent 

PBZ ………………………………..………. požárně bezpečnostní zařízení 

PCO …………………………..…………… pult centralizované ochrany 

PIR detektor ….……………………………. pasivní infračervený detektor  

UOOU …………………………..………… Úřad pro ochranu osobních údajů 

V.I.P. ………………………...……………. důležitá (významná osoba) 

VFO …………………………...………….. velitel fyzické ochrany  

VS …………………………….…………... vstupní systém 

ZDP ……………………………..…...……. zařízení dálkového přenosu 

ZOOU ……………………………..……… zákon o ochraně osobních údajů 

ZOTK …………………………………..… zařízení pro odvod tepla a kouře 

ZZT ………………………………...……... zpětné získávání tepla 
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Příloha č. 1 

Situace okolí haly Hvězda 
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PEJTA, I., Zabezpečení víceúčelové haly prostředky technické ochrany, Brno, 2008 

Příloha č. 2 

Výpočet průlomové odolnosti pro halu Hvězda 

 
Posouzení průlomové odolnosti je provedeno pro ocelovou skříň umístěnou 

v administrativní části haly, kde je umísťována tržba ze vstupného, případně další 

důležité předměty (dokumenty, záloha dat, přístupové kódy apod.). První překážkou, 

kterou případný pachatel musí překonat je obvodová ochrana areálu, skládající se 

pletivového oplocení a bran. Všechny prvky této ochrany odpovídají bezpečnostní 

třídě 1 (odporový čas této ochrany není pro tuto třídu měřen, budeme uvažovat 0 min.). 

Dveře a okna plášťové ochrany odpovídají 2. bezpečnostní třídě, takže pro plášť 

můžeme počítat s odolností cca 3 minuty. Vstup do kanceláří objektu, stejně jako okna 

kanceláře, kde se trezor nachází odpovídají také požadavkům pro 2. bezpečnostní třídu, 

tzn. že i zde můžeme počítat s odolností cca 3 minuty. Výše uvedené časy jsou zkušební 

a pro praktické výpočty mohou být navýšeny dvoj-trojnásobně. Pokud ovšem pachatel 

disponuje lepším nářadím, tak se odporový čas zkracuje. Samotná skříň spadá do 

0. bezpečnostní třídy skříňových trezorů, takže její průměrná průlomová odolnost se 

rovná 30 RU. S ohledem na uspořádání objektu a jeho celkovou ochranu (absence EZS 

apod.) je možné, že pachatel k otevření skříně může použít těžkou techniku (např. 

autogen, el. vrtačka, páčidlo). Tyto nástroje ohodnotíme dle normy ČSN 1143-1 

hodnotou 22 RU.  Výpočet času vloupání potom vypadá takto:  

T = (30-22):5 = 1 + 6 = 7 x 2 = 14 minut. 

Pokud budeme uvažovat, že pachatel provede krádež v době konání akce a dostane se 

do hlediště haly na základě platné vstupenky (překoná tak obvodovou i plášťovou 

ochranu), pak je T = 8 minut. S ohledem na to, že objekt není vybaven EZS ani CCTV, 

můžeme oba časy považovat za nedostačující, což můžeme ověřit i následným 

výpočtem.  

Podle údajů policie a bezpečnostních služeb se jejich zásahový čas pohybuje v rozmezí 

2 – 20 minut (v našem případě se bude dle výše popsaného blížit horní hranici). 

Dosazením těchto hodnot můžeme spočítat tzv. koeficient rizikovosti: 

R = Tod : Tzás  ,  tedy 14 : 2 = 7 nebo 14 : 20 = 0,7 a 8 : 2 = 4 nebo 8 : 20 = 0,4 

Koeficient rizikovosti by měl dosahovat hodnoty větší než 1, jako optimální se považuje 

v rozpětí 6 – 12. 
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Posouzení průlomové odolnosti v případě zohlednění navrhovaných opatření 

vypadá následovně. V administrativní části haly je pro potřeby ukládání tržby ze 

vstupného, případně další důležitých předmětů (dokumenty, záloha dat, přístupové kódy 

apod.) umístěn vestavěný nábytkový trezor od společnosti Safemetal 022 SAF BV (viz. 

výše). První překážkou, kterou případný pachatel musí překonat, je obvodová ochrana 

areálu, skládající se pletivového oplocení, uzamčených turniketů a bran. Všechny prvky 

této ochrany odpovídají minimálně bezpečnostní třídě 2, tzn. že odporový čas této 

ochrany se pohybuje někde okolo 3 minut. Dveře a okna plášťové ochrany odpovídají 

také 2. bezpečnostní třídě, takže i pro plášť můžeme počítat s odolností cca 3 minuty. 

Vstup do kanceláří objektu, stejně jako okna kanceláře, kde se trezor nachází odpovídají 

požadavkům pro 3. bezpečnostní třídu, tzn. že zde můžeme počítat s odolností cca 

5 minut. Výše uvedené časy jsou zkušební a pro praktické výpočty mohou být navýšeny 

dvoj-trojnásobně. Pokud ovšem pachatel disponuje lepším nářadím, tak se odporový čas 

zkracuje. Samotný trezor spadá do 1. bezpečnostní třídy skříňových trezorů, takže jeho 

průměrná průlomová odolnost se rovná 40 RU. S ohledem na uspořádání objektu a jeho 

celkovou ochranu (EZS, ostraha, CCTV apod.) je velmi nepravděpodobné, že by 

pachatel k otevření trezoru mohl použít těžkou techniku (např. elektrické bourací 

kladivo, autogen), tak předpokládejme použití pouze menších nástrojů (jako je vrtačka). 

Tyto nástroje ohodnotíme dle normy ČSN 1143-1 hodnotou 10 RU.  

Výpočet času vloupání potom vypadá takto:  

T = (40-10):5 = 6 + 11 = 17 x 2 = 34 minut. 

Pokud budeme uvažovat, že pachatel provede krádež v době konání akce a dostane se 

do hlediště haly na základě platné vstupenky (překoná tak obvodovou i plášťovou 

ochranu), pak je T = 22 minut. S ohledem na to, že je objekt vybaven EZS a CCTV 

s výstupem u stálé ostrahy haly, můžeme oba časy považovat za dostačující, 

což můžeme ověřit i následným výpočtem.  

Podle údajů policie a bezpečnostních služeb se jejich zásahový čas pohybuje v rozmezí 

2 – 20 minut (v našem případě se bude dle výše popsaného blížit dolní hranici). 

Dosazením těchto hodnot můžeme spočítat tzv. koeficient rizikovosti: 

  R = Tod : Tzás  ,  tedy 34 : 2 = 17 nebo 34 : 20 = 1,7 nebo 22 : 2 = 11 nebo 22 : 20 = 1,1 

Koeficient rizikovosti by měl dosahovat hodnoty větší než 1, jako optimální se považuje 

v rozpětí 6 – 12. [10] 
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Příloha č. 3 

 
Legenda k následujícím tabulkám 

 

 

 
R – míra rizika                                            P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika        
0 – 3        bezvýznamné riziko                    1 – nahodilé    
4 – 10      akceptovatelné riziko                  2 – nepravděpodobné  
11 – 45    mírné riziko                                 3 – pravděpodobné  
46 – 100  nežádoucí riziko                          4 – velmi pravděpodobné  
  > 100     nepřijatelné riziko                       5 – trvalé  
 
 

 

 
N – závažnost následků                                                    H – odhalitelnost rizika 
1 – malý delikt, úraz, škoda                                              1 – předvídatelné riziko 
2 – větší delikt, úraz s prac. neschopností                         2 – snadno odhalitelné riziko 
3 – střední delikt, úraz vyžadující převoz do nemocnice  3 – odhalitelné riziko 
4 – těžký delikt, úraz s trvalými následky                         4 – nesnadno odhalitelné riziko 
5 – smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku                 5 – neodhalitelné riziko 
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Tabulka možných rizik a jejich následků v době konání akce z hlediska strukturálního 

                  současná         navrhovaná 

č. Subsystém Identifikace nebezpečí Příčiny Následky P N H R opatření P N H R  opatření a kontrola 

1   neoprávněné vniknutí osoby do areálu úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 3 2 2 12 nedostatečné oplocení, ostraha 3 2 1 6 oplocení, ostraha, CCTV, turniket 

2 obvodová neoprávněné vniknutí auta do areálu úmysl sabotáže, krádeže krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 1 2 2 4 - 1 2 1 2 oplocení, ostraha, CCTV 

3 ochrana poškození obvodové ochrany úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného nekontrolované proniknutí do areálu 3 3 3 27 nedostatečná ostraha 3 3 2 18 CCTV, ostraha 

4   pronesení zakázaného předmětu úmysl sabotáže, výtržností uložení výbušniny, výtržností, ohrožení diváků 4 3 4 48 nedostatečné prohlídky 4 3 2 24 osobní prohlídky, bezp. rámy 

5   útok na ostrahu perimetru panika, výtržnosti ohrožení zaměstnanců i diváků 2 4 2 16 posily ostrahy, přivolání PČR 2 3 1 6 posily, CCTV-přivolání PČR 

6   neoprávněné vniknutí osoby do haly úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 2 3 2 12 nedostatečná, ostraha, MZS 2 3 1 6 ostraha, MZS 

7 plášťová pronesení zakázaného předmětu úmysl sabotáže, výtržností uložení výbušniny, výtržností, ohrožení diváků 3 4 4 48 nedostatečné prohlídky 3 4 2 24 osobní prohlídky, bezp. rámy 

8 ochrana poškození plášťové ochrany úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného nekontrolované proniknutí do haly 2 4 3 24 nedostatečná ostraha 2 4 2 12 CCTV, ostraha, EZS 

9   útok na ostrahu haly panika, výtržnosti ohrožení zaměstnanců i diváků 2 4 2 16 posily ostrahy, přivolání PČR 2 3 1 6 posily, CCTV-přivolání PČR 

10   požár v areálu haly (parkoviště) závada na autě, výbušnina/úmysl panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 4 2 16 ostraha 2 4 1 8 CCTV, ostraha 

11   výtržnosti návštěvníků panika, potyčky mezi diváky, provokace panika a ohrožení diváků, škody na majetku 4 4 2 32 ostraha 4 4 1 16 ostraha, CCTV 

12   požár v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 5 3 30 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 2 4 3 24 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

13 prostorová zřícení střechy velká vrstva sněhu, poškození výbuch panika a ohrožení diváků, škody na majetku 1 5 3 15 - 1 5 2 10 kontroly vrstvy sněhu na střeše 

14 ochrana panika návštěvníků výtržnosti, podezřelý předmět ohrožení zaměstnanců i diváků 2 4 3 24 ostraha 2 4 2 16 informační systém, ostraha 

15   výbuch v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 5 3 30 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 2 5 2 20 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

16   vhazování předmětů na ledovou plochu neukáznění diváci zranění hráčů, finanční pokuty 4 2 3 24 ostraha, nedostatečné prohlídky 4 2 1 8 ostraha, CCTV, osobní prohlídky 

17   krádež osobních věcí ze šaten úmysl krádeže krádež  3 3 3 27 MZS, ostraha 3 3 1 9 vstupní systém, CCTV, EZS 

18   krádež hotovosti z pokladen úmysl krádeže krádež  3 3 3 27 - 3 3 1 9 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

19  krádež hotovosti z trezoru úmysl krádeže krádež  2 4 3 24 MZS, ostraha 2 4 1 8 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

20  sabotáž chladícího zařízení-únik čpavku úmysl sabotáže, teroristický útok ohrožení zaměstnanců i diváků 2 5 3 30 ostraha 2 5 1 10 ostraha, vstupní systém, EZS 

21 předmětová porucha chladícího zař.-únik čpavku nedostatečné opravy a údržba, závada ohrožení zaměstnanců i diváků 3 4 3 36 kontroly 3 4 1 12 kontroly, detektory, rekonstrukce 

22 ochrana útok na pořadatelskou službu panika, výtržnosti ohrožení zaměstnanců i diváků 2 4 2 16 posily ostrahy, přivolání PČR 2 4 1 8 posily, CCTV-přivolání PČR 

23  napadení počítačové sítě-ochromení úmysl sabotáže, krádeže dat ztráta dat, selhání počítačové sítě 2 3 3 18 - 2 2 2 8 antivirové programy, firewall 

24  krádež dat (záznamů s kamer) úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 2 3 4 24 MZS, ostraha 2 3 2 12 MZS, EZS, ostraha, firewall 

25  krádež dat – ostatní úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 3 2 4 24 MZS, ostraha 3 2 2 12 MZS, EZS, ostraha, firewall 

26   krádež přístupových kódů, klíčů úmysl sabotáže, krádeže krádež, sabotáž 2 4 3 24 MZS, ostraha 2 4 2 16 MZS, EZS, ostraha, firewall 
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Tabulka možných rizik a jejich následků mimo dobu konání akce z hlediska strukturálního 
                  Současná         Navrhovaná 

č. Subsystém Identifikace nebezpečí Příčiny Následky P N H R opatření P N H R  opatření a kontrola 

1   neoprávněné vniknutí osoby do areálu úmysl sabotáže, krádeže krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 3 3 3 27 nedostatečné oplocení, ostraha 3 3 1 9 oplocení, ostraha, CCTV, turniket 

2 obvodová neoprávněné vniknutí auta do areálu úmysl sabotáže, krádeže krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 2 2 2 8 - 2 2 1 4 oplocení, ostraha, CCTV 

3 ochrana poškození obvodové ochrany úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného nekontrolované proniknutí do areálu 3 3 4 36 nedostatečná ostraha 3 3 2 18 CCTV, ostraha 

4   pronesení zakázaného předmětu úmysl sabotáže, výtržností uložení výbušniny, výtržností, ohrožení diváků 4 3 4 48 nedostatečné prohlídky 4 3 2 24 osobní prohlídky, bezp. rámy 

5   útok na ostrahu perimetru panika, výtržnosti ohrožení zaměstnanců i diváků 1 4 3 12 posily ostrahy, přivolání PČR 1 4 2 8 posily, CCTV-přivolání PČR 

6   neoprávněné vniknutí osoby do haly úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 2 3 3 18 nedostatečná ostraha, MZS 2 3 1 6 ostraha, MZS, CCTV 

7 plášťová pronesení zakázaného předmětu úmysl sabotáže, výtržností uložení výbušniny, výtržností, ohrožení diváků 3 4 4 48 nedostatečné prohlídky 3 4 2 24 osobní prohlídky, bezp. rámy 

8 ochrana poškození plášťové ochrany úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného nekontrolované proniknutí do haly 3 4 3 36 nedostatečná ostraha 3 4 2 24 CCTV, ostraha, EZS 

9   útok na ostrahu haly panika, výtržnosti ohrožení zaměstnanců i diváků 1 4 3 12 posily ostrahy, přivolání PČR 1 4 2 8 posily, CCTV-přivolání PČR 

10   požár v areálu haly (parkoviště) závada na autě, výbušnina/úmysl panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 4 3 24 ostraha 2 4 2 16 CCTV, ostraha 

11   výtržnosti návštěvníků panika, potyčky mezi diváky, provokace panika a ohrožení diváků, škody na majetku 1 3 3 9 ostraha 1 3 1 3 ostraha, CCTV 

12   požár v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 3 4 24 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 2 3 2 12 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

13 prostorová zřícení střechy velká vrstva sněhu, poškození výbuch panika a ohrožení diváků, škody na majetku 1 3 4 12 - 1 3 2 6 kontroly vrstvy sněhu na střeše 

14 ochrana panika návštěvníků výtržnosti, podezřelý předmět ohrožení zaměstnanců i diváků 1 3 3 9 ostraha 1 3 2 6 informační systém, ostraha 

15   výbuch v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 3 4 24 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 2 3 2 12 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

16   vhazování předmětů na ledovou plochu neukáznění diváci zranění hráčů, finanční pokuty 1 2 3 6 ostraha, nedostatečné prohlídky 1 2 1 2 ostraha, CCTV, osobní prohlídky 

17   krádež osobních věcí ze šaten úmysl krádeže krádež  3 3 3 27 MZS, ostraha 3 3 1 9 vstupní systém, CCTV, EZS 

18   krádež hotovosti z pokladen úmysl krádeže krádež  2 1 3 6 - 2 1 1 2 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

19  krádež hotovosti z trezoru úmysl krádeže krádež  3 4 3 36 MZS, ostraha 3 4 1 12 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

20  sabotáž chladícího zařízení-únik čpavku úmysl sabotáže, teroristický útok ohrožení zaměstnanců i diváků 2 4 4 32 ostraha 2 4 2 16 ostraha, vstupní systém, EZS 

21 předmětová porucha chladícího zař.-únik čpavku nedostatečné opravy a údržba, závada ohrožení zaměstnanců i diváků 3 3 3 27 kontroly 3 3 1 9 kontroly, detektory, rekonstrukce 

22 ochrana útok na pořadatelskou službu panika, výtržnosti ohrožení zaměstnanců i diváků 1 4 2 8 posily ostrahy, přivolání PČR 1 4 1 4 posily, CCTV-přivolání PČR 

23  napadení počítačové sítě-ochromení úmysl sabotáže, krádeže dat ztráta dat, selhání počítačové sítě 2 3 3 18 - 2 2 2 8 antivirové programy, firewall 

24  krádež dat (záznamů s kamer) úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 3 3 4 36 MZS, ostraha 3 3 2 18 MZS, EZS, ostraha, firewall 

25  krádež dat – ostatní úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 4 2 4 32 MZS, ostraha 4 2 2 16 MZS, EZS, ostraha, firewall 

26   krádež přístupových kódů, klíčů úmysl sabotáže, krádeže krádež, sabotáž 3 4 3 36 MZS, ostraha 3 4 2 24 MZS, EZS, ostraha, firewall 
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Tabulka možných rizik a následků z hlediska vykonávaných procesů 

                  Současná         Navrhovaná 

číslo Proces Identifikace nebezpečí Příčiny Následky P N H R opatření P N H R  opatření a kontrola 

1  sabotáž/poškození nosné konstrukce úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 3 5 2 30 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 1 15 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

2  sabotáž/poškození chladícího zařízení úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků i zaměstnanců 3 5 3 45 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

3  sabotáž/poškození bezp.zařízení úmysl sabotáže, krádeže nekontrolované proniknutí do areálu, krádež 3 4 3 36 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

4   umístění výbušniny úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 3 5 4 60 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

5  požár v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 3 5 3 45 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 3 4 2 24 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

6 opravy neoprávněné vniknutí osoby úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 2 3 2 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 1 6 ostraha, MZS, CCTV 

7 a údržba krádež dat (záznamů s kamer) úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 2 3 4 24 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 MZS, EZS, ostraha, firewall 

8   krádež přístupových kódů, klíčů úmysl sabotáže, krádeže krádež, sabotáž 3 4 3 36 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 MZS, EZS, ostraha, firewall 

9   krádež hotovosti z trezoru úmysl krádeže krádež  2 4 3 24 nedostatečná ostraha,MZS 2 4 2 16 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

10  krádež hotovosti-ostatní úmysl krádeže krádež  2 3 3 18 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

11   krádež osobních věcí ze šaten úmysl krádeže krádež  2 3 3 18 nedostatečná ostraha, MZS 2 3 2 12 vstupní systém, CCTV, EZS,MZS 

12   otrávení potravin nebo nápojů úmysl teroristického/extremistického  útoku ohrožení diváků 1 5 4 20 nedostatečná ostraha, MZS 1 5 3 15 kontrola kvality, ostraha, MZS 

    celkem opravy a údržba           368         220   

1  sabotáž/poškození nosné konstrukce úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 2 5 2 20 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 1 15 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

2   sabotáž/poškození chladícího zařízení úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků i zaměstnanců 1 5 3 15 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

3  sabotáž/poškození bezp.zařízení úmysl sabotáže, krádeže nekontrolované proniknutí do areálu, krádež 2 4 3 24 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

4   umístění výbušniny úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 2 5 4 40 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

5  požár v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 5 3 30 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 3 5 2 30 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

6 doplňování neoprávněné vniknutí osoby úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 2 3 2 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 1 6 ostraha, MZS, CCTV 

7 občerstvení krádež dat (záznamů s kamer) úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 1 3 4 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 MZS, EZS, ostraha, firewall 

8  krádež přístupových kódů, klíčů úmysl sabotáže, krádeže krádež, sabotáž 2 4 3 24 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 MZS, EZS, ostraha, firewall 

9  krádež hotovosti z trezoru úmysl krádeže krádež  1 4 3 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 4 2 16 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

10  krádež hotovosti-ostatní úmysl krádeže krádež  2 3 3 18 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

11   krádež osobních věcí ze šaten úmysl krádeže krádež  1 3 3 9 nedostatečná ostraha, MZS 2 3 2 12 vstupní systém, CCTV, EZS,MZS 

12   otrávení potravin nebo nápojů úmysl teroristického/extremistického  útoku ohrožení diváků 3 5 4 60 nedostatečná ostraha, MZS 1 5 3 15 kontrola kvality, ostraha, MZS 

    celkem opravy a údržba           276         226   
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1  sabotáž/poškození nosné konstrukce úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 3 5 2 30 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 1 15 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

2  sabotáž/poškození chladícího zařízení úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků i zaměstnanců 1 5 3 15 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

3  sabotáž/poškození bezp.zařízení úmysl sabotáže, krádeže nekontrolované proniknutí do areálu, krádež 3 4 3 36 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

4  umístění výbušniny úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 3 5 4 60 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

5 příprava požár v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 5 3 30 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 3 5 2 30 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

6 na koncerty neoprávněné vniknutí osoby úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 3 3 2 18 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 1 6 ostraha, MZS, CCTV 

7 a jiné akce krádež dat (záznamů s kamer) úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 1 3 4 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 MZS, EZS, ostraha, firewall 

8  krádež přístupových kódů, klíčů úmysl sabotáže, krádeže krádež, sabotáž 2 4 3 24 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 MZS, EZS, ostraha, firewall 

9   krádež hotovosti z trezoru úmysl krádeže krádež  1 4 3 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 4 2 16 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

10  krádež hotovosti-ostatní úmysl krádeže krádež  2 3 3 18 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

11   krádež osobních věcí ze šaten úmysl krádeže krádež  2 3 3 18 nedostatečná ostraha, MZS 2 3 2 12 vstupní systém, CCTV, EZS,MZS 

12   otrávení potravin nebo nápojů úmysl teroristického/extremistického  útoku ohrožení diváků 1 5 4 20 nedostatečná ostraha, MZS 1 5 3 15 kontrola kvality, ostraha, MZS 

    celkem opravy a údržba           293         226   

1  sabotáž/poškození nosné konstrukce úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 3 5 2 30 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 1 15 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

2  sabotáž/poškození chladícího zařízení úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků i zaměstnanců 1 5 3 15 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

3  sabotáž/poškození bezp.zařízení úmysl sabotáže, krádeže nekontrolované proniknutí do areálu, krádež 3 4 3 36 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

4   umístění výbušniny úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 3 5 4 60 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

5  požár v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 5 3 30 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 3 5 2 30 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

6 úklid neoprávněné vniknutí osoby úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 2 3 2 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 1 6 ostraha, MZS, CCTV 

7   krádež dat (záznamů s kamer) úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 2 3 4 24 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 MZS, EZS, ostraha, firewall 

8   krádež přístupových kódů, klíčů úmysl sabotáže, krádeže krádež, sabotáž 2 4 3 24 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 MZS, EZS, ostraha, firewall 

9   krádež hotovosti z trezoru úmysl krádeže krádež  1 4 3 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 4 2 16 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

10  krádež hotovosti-ostatní úmysl krádeže krádež  2 3 3 18 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

11   krádež osobních věcí ze šaten úmysl krádeže krádež  3 3 3 27 nedostatečná ostraha, MZS 2 3 2 12 vstupní systém, CCTV, EZS,MZS 

12   otrávení potravin nebo nápojů úmysl teroristického/extremistického  útoku ohrožení diváků 1 5 4 20 nedostatečná ostraha, MZS 1 5 3 15 kontrola kvality, ostraha, MZS 

    celkem opravy a údržba           308         226   
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1  sabotáž/poškození nosné konstrukce úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 1 5 2 10 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 1 15 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

2  sabotáž/poškození chladícího zařízení úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků i zaměstnanců 1 5 3 15 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

3  sabotáž/poškození bezp.zařízení úmysl sabotáže, krádeže nekontrolované proniknutí do areálu, krádež 1 4 3 12 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

4   umístění výbušniny úmysl sabotáže, teroristického útoku ohrožení diváků, zaměstnanců i majetku 2 5 4 40 nedostatečná ostraha,MZS 3 5 2 30 ostraha,CCTV,režim.op.,MZS 

5 převoz požár v hale závada na el.instalaci/chlazení, výbušnina panika a ohrožení diváků, škody na majetku 2 5 3 30 ostraha, hydranty, ZOTK, EPS 3 5 2 30 ostraha, hydranty, ZOTK,EPS,HP 

6 hotovosti neoprávněné vniknutí osoby úmysl sabotáže, krádeže, neplacení vstupného krádež, uložení výbušniny, poškození zařízení 2 3 2 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 1 6 ostraha, MZS, CCTV 

7 (ost.cenin) krádež dat (záznamů s kamer) úmysl krádeže dat, vydírání ztráta dat, finanční škody 1 3 4 12 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 MZS, EZS, ostraha, firewall 

8   krádež přístupových kódů, klíčů úmysl sabotáže, krádeže krádež, sabotáž 1 4 3 12 nedostatečná ostraha,MZS 3 4 2 24 MZS, EZS, ostraha, firewall 

9   krádež hotovosti z trezoru úmysl krádeže krádež  3 4 3 36 nedostatečná ostraha,MZS 2 4 2 16 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

10  krádež hotovosti-ostatní úmysl krádeže krádež  4 4 3 48 nedostatečná ostraha,MZS 2 3 2 12 ostraha,režim opatř.,EZS,CCTV 

11   krádež osobních věcí ze šaten úmysl krádeže krádež  1 3 3 9 nedostatečná ostraha, MZS 2 3 2 12 vstupní systém, CCTV, EZS,MZS 

12   otrávení potravin nebo nápojů úmysl teroristického/extremistického  útoku ohrožení diváků 1 5 4 20 nedostatečná ostraha, MZS 1 5 3 15 kontrola kvality, ostraha, MZS 

    celkem opravy a údržba           256         226   
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PEJTA, I., Zabezpečení víceúčelové haly prostředky technické ochrany, Brno, 2008 

Příloha č. 4 

 
Metoda IAEA-TECDOC-727 

zdroj: 6 t amoniaku 
při prázdném stadionu 

 
a) stanovení ztrát: 

 
látka: amoniak    typová havárie: 31 
 
od 5 do 10 tun: kategorie následků: C II 
     C – znamená dosah účinků na vzdálenost: 100 m  
     II – znamená půlkruhový tvar zasažené oblasti  

    zasažená plocha  Ap=  1,5 ha 
 
kvalifikovaný odhad hustoty         obyvatelstva: 160 os/ha      osazenstva: 5 os/ha 
 
korekční faktor na distribuci pro tvar zasažené oblasti část kruhu:   

      obyvatelstva    
osazenstva 

         fA=         1                     1 
         fd =         1                     1 
 
zeslabující faktor          fm = 0,1 

 
 odhad ztrát   obyvatelstvo: 24      osazenstvo: 0 
 

b) stanovení frekvence výskytu 
 
základní pravděpodobnostní číslo pro           N = 5 
 
odhad frekvence přečerpávání látky podle spotřeby:  n1 = 0 
 
korekce na hořlavost plynů (ref. Č. 7,10,13)  nf = 0 
 
korekce na organizační zajištění bezpečnosti:  n0 = 0 
 
korekce na směr větru pro tvar  zasažené oblasti np = 0 
 
korigovaná hodnota pravděpodobnostního čísla: 
N = 5 
Frekvence = 1*10-5 případu/rok 
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Metoda IAEA-TECDOC-727 
zdroj: 6 t amoniaku 

při naplněné kapacitě stadionu, tj. 7000 návštěvníků 
 

a) stanovení ztrát: 
 

látka: amoniak    typová havárie: 31 
 
od 5 do 10 tun: kategorie následků: C II 
     C – znamená dosah účinků na vzdálenost: 100 m  
     II – znamená půlkruhový tvar zasažené oblasti  

    zasažená plocha  Ap=  1,5 ha 
 
kvalifikovaný odhad hustoty         obyvatelstva: 7000 os/ha    osazenstva: 5 os/ha 
 
korekční faktor na distribuci pro tvar zasažené oblasti část kruhu:   

         obyvatelstva    
osazenstva 

           fA=         1                     1 
           fd =         1                     1 
zeslabující faktor          fm = 0,1 

 
 odhad ztrát   obyvatelstvo: 1050      osazenstvo: 0 
 

b) stanovení frekvence výskytu 
 
základní pravděpodobnostní číslo pro           N = 5 
 
odhad frekvence přečerpávání látky podle spotřeby:  n1 = 0 
 
korekce na hořlavost plynů (ref. Č. 7,10,13)  nf = 0 
 
korekce na organizační zajištění bezpečnosti:  n0 = 0 
 
korekce na směr větru pro tvar  zasažené oblasti np = 0 
 
korigovaná hodnota pravděpodobnostního čísla: 
N = 5 
Frekvence = 1*10-5 případu/rok 
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Souhrnné výsledky hodnocení rizik podle metody 727 
 

    množství vzdálenost počet ohrožených osob četnost událostí 
název látky varianta látky v (t) účinku v (m) (osazenstvo/obyvatelstvo) (případů/rok) 

amoniak prázdný stadion 6 100 24/0 1*10-5  
amoniak plný stadion 6 100 1050/0 1*10-5  

 
 

Grafické  zobrazení výsledků hodnocení rizik dle metody 727 
 

četnost              
havárií/rok              

10-3                           

10-4                           
10-5  x                       x 

10-6           oblast nepřijatelného rizika         
10-7                           

10-8                           
10-9   oblast přijatelného rizika                 

10-10                           
 25 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 
          závažnost následků 
          úmrtí/rok 
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Příloha č. 5 

 
Strom poruch 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

bariéra LC1  1x10-2                  

Pravidelné   Nesprávný    2x10-2               
testování  příkaz/signál    větší tok dovnitř                

bariéra LC1  1x10-2    než ven     2x10-5  bariéra LC1         

Zlepšování   chyba            čerpadlo   měření          
znal.obsluhy  interpretace    and    způs.přetlak  tlaku          

  1x10-3   1x10-3                 
bariéra LC2  abnormální     Nádoba přeplněna            2,1x10-5  bariéra LC2    

Školení a   situace   na maximum          vnitřní přetlak   pojistný     
oper.postupy  (chyby,selhání)             kapaliny  ventil     

  1x10-3   1x10-3                 
bariéra LC2  nádoba   přeplněná     1x10-6             
Školení a   ponechána     nádoba obsahuje     teplotní  bariéra LC1           

oper.postupy  přeplněna   kapalinu      expanze   měření            
  1x10-3   1x10-3 and    kapaliny  teploty          

  externí     nárůst                  
  zahřívání   teploty                
bariéra LC2  1x10-4                   
Školení a    přetočení        1,2x10-4           1,3x10-5 

opráv.k práci  kompresoru    1,2x10-3  bariéra LC1  komprese     1,2x10-4  bariéra LC2    únik 

  1x10-3    zvýšená   monitoring   způsobí         vnittřní přetlak   pojistný     kapaliny 
  ucpání vytok.     Komprese  kompresoru  přetlak     plynu  ventil    z potrubí 
  potrubí                    
bariéra LC1  1x10-4                    
Pravidelná   selhání tlak.                     
Kalibrace  regulace                   

                     
bariéra LC1  1x10-3   1x10-3  bariéra LC2  1x10-5            
Preventivní  chybějící/     selhání podpěry   vhodný   přetížení             

údržba   vadná údržba      design  1x10-6             
     1x10-4  bariéra LC2  vibrace      1,2x10-5       

     jiný zdroj vibrace   design   s vysokou         roztržení          
        procesu  amplitudou              
     1x10-4  bariéra LC2  1x10-6             
     domino efekt    design   dilatace              
     (požár)  procesu               
bariéra LC2  1x10-4   1x10-4  bariéra LC2  1x10-6  bariéra LC1   1x10-7       

Školení a    chybná proc.     Křehnutí způsobené   výběr   křehká   pravidelné     křehký          
opráv.k práci  svařování   svařováním  materiálu  konstrukce  testování   lom      

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 

 92

PEJTA, I., Zabezpečení víceúčelové haly prostředky technické ochrany, Brno, 2008 

 
 

Příloha č. 6 
 

Strom událostí 
 
 

           
   6,5x10-6  jímka  6,5x10-6  6,5x10-6  

  0,5 tvorba    omezí   rozptyl   toxický mrak  

1,3x10-5    kaluže  rozsah  plynu  s limitovaným množství  

únik           5,2x10-6  5,2x10-6 

amoniaku    6,5x10-6    0,8 rozptyl   toxický mrak 

z potrubí  0,5 dvoufázový         plynu  plně rozvinutý 

   únik      1,3x10-6  1,3x10-6 

       0,2 šíření   poškození 

        kaluže  životního prostředí 
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 

 93

PEJTA, I., Zabezpečení víceúčelové haly prostředky technické ochrany, Brno, 2008 

 
Příloha č. 7 

 
Schéma rozmístění prvků EZS a CCTV 

 
 
 
Legenda: 
 
 

 ………………………. ústředna EZS 

 ………………………. ústředna EPS 

 ……….…….…….… řídící centrum CCTV 

 ………………………… klávesnice EZS 

 ………………………… detektor rozbití skla 

   .…….….….…………… čtečka karet  

  .……….…..…………… magnetický detektor 

  ………….……………… PIR detektor 

 ………………………… kamera 

………………………… nábytkový trezor 

………………….. vodící zábradlí 

……………………… zábrany pro oddělení hostujících fanoušků 

…………………………. vchod pro personál, dodavatele, hráče, novináře a ostatní  

  účinkující 

 ………………………… vchod pro personál 

 ………………………… vchod do prodejny 

 ………………………… vchod pro diváky 
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Příloha č. 8 

 

Pokyny pro fyzickou ochranu haly Hvězda 

 

1. Služba na vrátnici 

Službu vykonávají neustále dvě osoby, z nichž první (vrátný-velitel) vykonává: 

- neustálý dohled nad výstupy monitorovacích systémů (EPS, EZS, CCTV, 

kontroly chlazení), odpovídá za jejich obsluhu, v případě jejich poruchy toto 

okamžitě oznámí JS a přivolá servisní firmu, 

- přijímá a vyhodnocuje poplachové zprávy z monitorovacích systémů, 

- ověřuje přijatou poplachovou zprávu, případně vyhlásí daný stupeň a druh 

poplachu a provádí další činnosti dle poplachových směrnic, 

- přijímá, přepojuje, vyřizuje telefonické hovory, 

- obsluhuje komunikační systém s bránou na parkoviště a tuto bránu ovládá, 

- obsluhuje vnitřní rozhlas v objektu, 

- komunikuje s návštěvami, přivolává zaměstnance požadované návštěvou do 

prostoru vrátnice, 

- vydává oprávněným osobám přístupové klíče/karty, odpovídá za vyplnění 

formuláře před vydáním karty (viz. příloha č. 10), 

- kontroluje doklady opravňující ke vstupu/provádění činností v hale 

u dodavatelských firem (občerstvení, opravy apod.), přivolává pracovníka, 

který za provedení prací zodpovídá, 

- plní další úkoly, zadané JS nebo OR. 

Druhá osoba (vrátný) je přímo podřízena vrátnému-veliteli, je vyzbrojena obuškem 

a provádí: 

- pravidelné pochůzky po areálu haly (mimo provozní dobu haly), 

- pravidelné pochůzky v objektu haly (v i mimo provozní dobu haly), 

- v případě pověření doprovází pracovníky dodavatelských organizací při 

provádění prací v areálu haly (doplňování občerstvení, opravy apod.), 

zpřístupňuje jim oprávněné prostory a dohlíží na ně, 

- v době nepřítomnosti zastupuje vrátného-velitele, 

- plní další úkoly, zadané JS, OR a vrátným-velitelem. 
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Funkce vrátného-velitele i vrátného zůstává nezměněna i v době přípravy na konání 

a v době konání akce s tím, že vyhodnocování záběrů z CCTV akce přebírá zástupce 

VFO, který dále zajišťuje následující úkoly: 

- předávání získané informace z CCTV VFO, případně velitelům ostatních skupin 

FO, 

- v době nepřítomnosti zastupuje VFO, 

- plní další úkoly, zadané JS, OR a VFO. 

VFO zároveň v době konání hokejových utkání vystupuje jako hlavní pořadatel a mezi 

jeho úkoly zejména patří: 

- koordinace a řízení činnosti všech jednotek FO, 

- rozhodování o povolání posil, případně přemístění sil FO, 

- rozhodování o vykázání diváků z areálu haly, 

- plnění úkolů, zadaných JS, 

- rozhodování o přivolání Policie ČR, 

- rozhodování o možném ukončení akce (z bezpečnostních důvodů), 

- rozhodování o vyhlášení příslušného stupně a druhu poplachu, 

- pomoc veliteli požární hlídky s organizací evakuace haly. 

 

První „terénní“ jednotkou FO je skupina, zajišťující ochranu perimetru haly. Minimální 

počet jejich členů je sedm, z nichž dvě skupiny po dvou osobách dohlíží na vstupní 

body vybavené turnikety a jejich hlavním úkolem je: 

- dohlížet na průchod návštěvníků (hlídat aby nedocházelo k přelézání/podlézání 

turniketů), 

- vedlejší brankou propouštět odcházející osoby z areálu,  

- podávat informace návštěvníkům,  

- řešit případné odchylky od běžného provozního stavu turniketu, případně je 

hlásit VFO, 

- plnit další úkoly, zadané JS, VFO, zástupcem VFO, velitelem skupiny, 

- řešit případné výtržnosti apod.  

Další osoba obsluhuje buňku vrátného u brány vjezdu na parkoviště a jejím úkolem je: 

- dohlížet na průjezd vozidel (zejména na to, aby s oprávněným vozidlem 

nevnikla do areálu neoprávněná osoba nebo automobil), 
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- řešit případné odchylky od běžného provozního stavu brány, případně je hlásit 

veliteli ostrahy, 

- provádět kontrolu přijíždějících vozidel (zda nepřeváží výbušniny nebo jiné 

nebezpečné předměty) – rozsah této kontroly by měl specifikovat VFO, případně 

JS podle důležitosti konané akce, 

- plnit další úkoly, zadané JS, VFO, zástupcem VFO, velitelem skupiny, 

- podávat informace přijíždějícím apod. 

Zbylí dva členové jednotky provádí pochůzky po celém areálu haly, s tím že jejich 

hlavním úkolem je řešit případné výtržnosti a dohlížet na to, zda někdo nepoškozuje, 

nepřelézá nebo se jiným způsobem nesnaží překonat oplocení perimetru. 

 

 

Ostraha vstupních bodů působí ve vchodech do hlediště haly vždy minimálně ve složení 

šesti osob, z nichž minimálně jedna musí být žena, která provádí osobní prohlídky 

ženám-divákům. Hlavními úkoly této skupiny je: 

- provádět osobní prohlídky všech příchozích diváků,  

- zabavovat všechny nepovolené předměty, 

- podávat informace divákům, 

- plnit další úkoly, zadané JS, VFO, zástupcem VFO, velitelem skupiny, 

- řešit případné výtržnosti apod.  

 

 

Pořadatelská služba plní své úkoly uvnitř haly v počtu minimálně třiceti osob 

a k nejdůležitějším z nich patří: 

- usměrňovat diváky na jim vymezená místa (dle zakoupených lístků), 

- podávat informace divákům, 

- řešit případné výtržnosti, 

- na pokyn VFO nebo zástupce VFO vyvést z areálu haly určenou osobu, 

- zabraňovat divákům ve vniknutí do bezprostřední blízkosti ledové plochy, 

trestných lavic, střídaček obou týmů, vchodu/východu na/z ledové plochy, 

- plnit další úkoly, zadané JS, VFO, zástupcem VFO, velitelem skupiny, 

- zabránit střetům fanoušků apod. 
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Skupina ochrany osob a majetku se skládá z minimálně deseti členů. Tato skupina nemá 

předem stanovené místo působení, to se mění dle aktuálních pokynů JS, OR, VFO nebo 

zástupce VFO. Skupina ochrany osob a majetku má na starosti: 

- doprovod a ochranu vlajkonošů hostujícího týmu v areálu haly, 

- doprovod a ochranu V.I.P., 

- doprovod a ochranu při převozu/přenosu hotovosti a jiných cenností, 

- plnit další úkoly, zadané JS, VFO, zástupcem VFO, velitelem skupiny, 

- doprovod a ochranu jiných důležitých osob (rozhodčí, hráči apod.). 
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Příloha č. 9 

 

Návštěvní řád haly Hvězda 
Tento Návštěvní řád haly Hvězda je určen všem osobám, které vstupují do tohoto 
objektu. Obsahuje základní informace o pravidlech pro vstup a pobyt osob v hale 
Hvězda. Tento Návštěvní řád vydává Hvězda, a.s., jakožto právní subjekt odpovědný za 
provoz haly Hvězda. 
Vstup do haly Hvězda je povolen pouze na základě:  

- platné vstupenky  
- permanentní vstupenky/VIP vstupenky vydané a potvrzené Hvězda, a.s.  

Návštěvníci jsou povinni:  
- dodržovat zákony, vyhlášky, další podzákonné normy a interní předpisy haly 

Hvězda, především Návštěvní řád, 
- při vstupu a pobytu v areálu haly Hvězda se řídit pokyny pořadatelské služby, 

pracovníků bezpečnostní agentury, státních a místních bezpečnostních složek 
- zdržovat se pouze v sektoru, do něhož mají platné vstupenky nebo jsou pro ně 

vyhrazeny  
- prokázat se platnou vstupenkou pořadatelské službě  
- podrobit se prohlídce pracovníků bezpečnostní agentury, pořadatelské služby, 

případně policie při kontrole vnášení zakázaných věcí do areálu haly Hvězda 
(mezi zakázané věci patří mimo jiné i např.: bodné a střelné zbraně, jakékoliv 
lahve – skleněné i PET a plechovky s alko i nealko nápoji)  

- zpozorují-li v areálu haly Hvězda závadu ohrožující bezpečnost osob nebo 
poškození majetku, nahlásit toto ihned pořadatelské službě 

- v případě zpozorování zranění jakékoliv osoby okamžitě o tom uvědomit 
pořadatelskou službu 

Zakazuje se:  
- úplně nebo částečně jakýmkoliv způsobem zakrývat obličej,  
- házet jakékoliv předměty na ledovou plochu, hlediště a přilehlé prostory, 
- požívat alkoholické nápoje v areálu haly Hvězda (vyjma 10o piva) , 
- kouřit a používat otevřený oheň ve vnitřních prostorách haly Hvězda, 
- vstupovat na ledovou plochu, plochy s ní související a do prostor vyznačených 

za nepřístupné, rovněž překonávat zábrany mezi sektory, 
- vstup zvířat do vnitřních prostor haly Hvězda, 
- používat jakékoliv pyrotechnické výrobky, 
- přinášet do hlediště jakékoliv zbraně a předměty (např.: tyče delší než 30 cm), 

které bezpečnostní agentura, pořadatelská služba, případně policie označí za 
nebezpečné, 

- vstupovat do areálu haly Hvězda osobám podnapilým, pod vlivem omamných 
a psychotropních látek a znečištěným osobám, 

- ničit soukromý a veřejný majetek. 
Návštěvník, který opustí vymezený areál haly Hvězda, bude vpuštěn zpět pouze na 
základě nově zakoupené vstupenky, jak jednorázové, tak i permanentní. Vstupenky na 
sezení jsou označeny sektorem, řadou a číslem sedadla. Návštěvník může zaujmout 
pouze místo, vyhrazené na vstupence. Vnitřní i venkovní prostory areálu haly Hvězda 
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jsou střeženy kamerovým systémem se záznamovým zařízením. Každá osoba vstupující 
do haly Hvězda souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu 
nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce 
utkání pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce 
a v souvislosti s halou Hvězda, provozovatelem a jejich sponzory. Povinností každé 
osoby vstupující do haly Hvězda je odevzdat předměty nalezené v areálu haly 
provozovateli či pořadateli akce. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem 
bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR. V případě evakuace haly Hvězda 
je každá osoba, v té chvíli pobývající v areálu haly, povinna dodržovat evakuační řád 
a řídit se pokyny osob oprávněných evakuaci řídit. Provozovatel nezodpovídá za škody 
způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným 
přístupem ostatních přítomných osob. 
Nedodržení kteréhokoliv bodu tohoto návštěvního řádu je důvodem k vykázání 
z vymezeného areálu haly Hvězda bez nároku na vrácení částky zaplacené za 
vstupenku. Opakované nedodržení kteréhokoliv bodu tohoto návštěvního řádu je 
důvodem pro trvalé zamezení vstupu do haly Hvězda. Zakoupením vstupenky nebo 
oprávněným vstupem do areálu haly Hvězda projevuje návštěvník souhlas s tímto 
Návštěvním řádem.  
 
 
Hvězda, a.s.  
Brno 5.1. 2008  
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Příloha č. 10 

Převzetí elektronické karty 
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů 

Já …….………………..…., nar. …………., bydlištěm ……………………………, 

zastupující organizaci (klub) ………………………………………………….. stvrzuji 

svým podpisem převzetí elektronické karty č. ……..., umožňující vstup do vnitřních 

prostor víceúčelové haly Hvězda.  

Já níže podepsaný ……………………tímto společnosti Hvězda, a.s. se sídlem 

Křídlovická 55, 601 00  Brno, IČ 25154646, zapsané v OR vedeném u Městského soudu 

v Brně, oddíl B, vložka 1452 (dále správce), jako správci údajů v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále ZOOU), dávám souhlas k tomu, aby mé 

osobní údaje zpracovávala na dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí doby 40 dní 

po vrácení této karty. Tento souhlas je dobrovolný. 

Správce Vás informuje, že zpracovává/bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje 

v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl, či které jsme shromáždili jinak, pro účel ochrany 

práv Hvězda, a.s. Správce informuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a na 

základě žádosti má držitel karty za podmínek v ustanovení §12 ZOOU právo na 

informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, jakož má i další práva stanovená 

v §21 ZOOU, a to zejména obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro 

ochranu osobních údajů o zajištění opatření k nápravě. Osobními údaji se pro účely 

shora uvedené rozumí jméno, příjmení, adresa, datum narození, název a sídlo 

zastoupené organizace a údaje získané v souvislosti s držením výše uvedené 

elektronické karty (především údaje o pohybu držitele karty v prostorách haly Hvězda). 

Držitel karty je povinen okamžitě správci oznámit ztrátu karty. Správce neručí za škody 

způsobené držiteli karty nebo třetím osobám v souvislosti s její ztrátou do oznámení její 

ztráty. 

V Brně dne ……………….                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Před vydáním karty je nutné složit zálohu ve výši 200,- Kč, tato záloha bude zpět vyplacena při vrácení 
karty. 
Záloha uhrazena dne ………………….                ……………………………. 

                     ostraha haly Hvězda 

Záloha vrácena dne ……………………               …………………………….. 

                           držitel karty 
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