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HANÁČEK, J.: Návrh technického zabezpečení kulturního areálu. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TUO, 2011, s. 49. Vedoucí práce: Lichorobiec, S. 
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Bakalářská práce se zabývá popisem současného stavu řešení bezpečnosti na 

kulturních akcích v areálu Amfikbukovina. Analyzováním bezpečnostních krizových míst 

při konání kulturní akce a návrhem řešení technického a organizačního zabezpečení tohoto 

areálu. 

 

 

 

 

 

Abstract 

HANÁČEK, J.: Design of the technical security of the cultural complex. Thesis. 

Ostrava:VŠB - TUO, 2011, p. 49. Supervisor: Lichorobiec, S.  
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Bachelor thesis describes the current state of security solutions to cultural events in 

Amfikbukovina. By analyzing the security of the critical points in cultural events and 

design solutions to technical and organizational security of this site. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je současná společnost ohrožena velkým množstvím nebezpečí. Moderní 

člověk se chce ve svém životě bavit, a proto vyhledává různé kulturní akce, na kterých 

musí být právě bezpečnost zajištěna. 

  

Ve své práci se zaměřuji na externí a interní bezpečnost a její zlepšení v nově 

postaveném areálu Amfíkbukovina. Tento nově postavený areál jsem si vybral, protože je 

blízko mého bydliště a hlavně proto, že při konaných akcích se v areálu shromažduje velké 

množství lidí a tím se zvyšuje potenciál pro vznik nebezpečné situace. Dále pak proto, že 

většina kulturních akcí se neřídí bezpečnostními pravidly, díky kterým by kulturní akce 

proběhla hladce.  

Cílem této bakalářské práce je popsat, objasnit a analyzovat všechna aktuální rizika 

fyzické ochrany v areálu Amfíkbukovina, se kterými se může setkat návštěvník a pořadatel 

kulturní akce. Navrhnout jejich možné zlepšení. Celá bakalářská práce je rozdělena do 

třech dílčích částí. První část je zaměřena na právní předpisy a technické normy, které 

upravují ochranu osob a majetku v České republice a základní technické normy, které jsou 

součástí ochrany osob a majetku obecně. Druhá část bakalářské práce je věnována historii, 

a popisu současného stavu objektu, ve kterém se Amfíkbukovina nachází. A třetí část je 

zaměřena na analyzování možných rizik při pořádání kulturních akcí většího a menšího 

rozsahu. Vytvoření inovativních řešení fyzické ochrany a jejich ekonomické zhodnocení. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Jedná se o souhrn právních předpisů a technických norem, které souvisí s bezpečností 

a ochranou osob a majetku.  

 

Ústava České republiky 

Ústava České republiky je s Listinou základních práv a svobod nejvyšším právním 

předpisem České republiky. Ústava byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 

v roce 1992 a byla vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Účinnosti 

nabyla dnem vzniku České republiky 1. ledna 1993. Skládá se z VIII hlav a preambule, což 

je úvodní prohlášení občanů České republiky. Ústava České republiky upravuje základní 

záležitosti, které se týkají občana České republiky. Stanovuje postup občanů ve státní 

správě, kterou vykonává pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. [13] 

 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Byla přijata 

Českou národní radou jako zákon č. 2/1993. Dle ústavy České republiky je součástí 

ústavního pořádku. Nelze ji označit ani za zákon ani za ústavní zákon, i když je s ní jako 

s ústavním zákonem zacházeno. Tato listina základní práva a svobody nevytváří, ale 

deklaruje je jako přirozená práva existující nezávisle na Listině. Omezení práv a svobod 

člověka je možné jen na základě zákona. Při ochraně majetku se mohou omezit základní 

práva a svobody, to však musí být podloženo v zákoně. [14] 

 

Trestní řád 

Popisuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řádu ve znění pozdějších předpisů. Účelem 

trestního řádu je upravení postupu orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly trestné 

činy náležitě prošetřeny a následně jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Řízení musí působit k upevňování zákonnosti, k výchově občanů v rámci respektování 

zákonů a pravidel občanského soužití a také k předcházení a zamezování trestné činnosti. 
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Pro účel ochrany objektů je zajímavý odstavec 2 §76, který uvádí osobní svobodu osoby, 

která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud 

je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však 

povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též 

předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit. [10] 

 

Trestní zákon 

Je základním právním předpisem, který řeší problematiku použití sebeobrany v reálné 

situaci napadení. Jedná se o zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který 

definuje okolnosti vylučující protiprávnost. Jsou to činy, které mají rysy shodné s trestným 

činem, ale nejsou za trestný čin považovány, a tudíž se na ně nevztahují žádné sankce. 

§ 205 trestního zákona, krádež 

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 

násilí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty.  

Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo 

zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. [15] 

 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který v části páté, 

hlavě I., uvádí povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 
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a zdraví neohrožující pracovní prostředí, vhodnou organizaci bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik (§ 101), dále je zaměstnavatel povinen 

kontrolovat dodržování nařízení, které zahrnuje kontrolu vnášení alkoholu a návykových 

látek na pracoviště a to umožňuje bezpečnostní službě, která vykonává prohlídky 

zaměstnanců, zda tyto látky nevnášejí do objektu. [16] 

 

Zákon o integrovaném záchranném systému 

Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. [18] 

 

Soukromé bezpečnostní sluţby 

Do roku 1991 činnost soukromých bezpečnostních služeb (dále jen SBS) upravovala 

vyhláška Federálního Ministerstva vnitra č. 135/1983 Sb., o ostraze majetku 

v socialistickém vlastnictví. Tato vyhláška byla v roce 1991 zrušena, avšak nebyla 

nahrazena žádnou jinou právní normou, která by legislativně tuto problematiku řešila. SBS 

fungují plně na komerčním základě, hlavním cílem je tedy zisk. SBS poskytují svým 

zákazníkům služby tam, kde státní ochrana chybí. Postavení pracovníků SBS je 

rovnocenné občanům ČR, tedy bez zvláštních oprávnění od ostatních občanů. SBS se řídí 

Listinou základních práv a svobod, Občanským zákoníkem a Zákoníkem práce vše 

ve znění pozdějších změn a novelizací. Vliv na činnost SBS mají interní normy, zejména 

Statut soukromé bezpečnostní agentury. Činnost soukromé bezpečnostní služby (SBS) není 

tedy ošetřena individuálním závazným právním předpisem. [2] 
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3 TECHNICKÉ NORMY 

 

Zde je uveden výběr technickým norem vztahujících se k zabezpečení objektů. 

 

ČSN P EN 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí  

Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. 

Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání 

a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování (i na pevné konstrukce). [3]  

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 

Norma popisuje požadavky a způsoby zkoušení vchodových dveří a vnitřních dveří 

uzavírající prostory chráněné proti vloupání. [7]  

 

ČSN 33 4590 Elektrické předpisy – zařízení elektrické zabezpečovací signalizace  

Norma platí pro projektování, výrobu, zkoušení a použití zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace a stanoví pro ně základní technické požadavky. [4]  

 

ČSN EN 50130 Poplachové systémy – všeobecně  

Norma stanovuje požadavky na odolnost komponentů požárních a poplachových 

systémů, určených pro použití uvnitř a v okolí budov, v prostředích obytných, obchodních, 

lehkého průmyslu a průmyslových. Dále jsou zde definovány požadavky na odolnost 

komponentů systému, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci. [5]  

 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov. Část 1. – Všeobecné poţadavky.  

Norma specifikuje elektrické zabezpečovací systémy (EZS). Podrobně popisuje čtyři 

třídy vlivu prostředí a čtyři stupně zabezpečení budov. V návaznosti na toto rozdělení 

zajišťuje úroveň požadovaného zabezpečení. EZS a jeho komponenty jsou rozděleny do 
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stupňů zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, hodnotu majetku, typ objektu 

a předpokládaný typ narušitele. [6] 

 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

 

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní 

zasklení, určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly, což spočívá ve 

zpoždění vniknutí předmětů a/nebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje 

výrobky pro bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. 

 

ČSN EN 60812 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy 

způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a je v ní uveden návod, jak se 

tyto analýzy mohou používat. 
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4 ZÁKLADNÍ POJMY 

Analýza 

Metoda poznání, jejíž podstatou je postupné rozčlenění celku na jednotlivé části 

a studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. Postupujeme od obecného ke 

konkrétnímu. 

 

Bezpečnostní agentura 

Firma zabývající se preventivní ochranou majetku, osob a informací, konkrétně 

střežením objektů, převozem peněz a cenností, pátrací a detektivní činností, ochranou 

osob. Pracuje na smluvním základě v souladu se zákonnými normami. 

 

Dokumentace 

Tištěné nebo digitální informace dodávané k softwarovým nebo hardwarovým 

produktům.  

 

Narušení objektu 

Jedná se o pokus nebo nežádoucí narušení objektu. 

 

Planý poplach 

Poplachový signál, který vznikne i přes nenarušení objektu. 

 

Prevence kriminality 

Komplex opatření sociální a situační prevence s cílem snížit míru, závažnost a následky 

kriminality. 
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5 FAKTORY OLIVŇUJÍCÍ KULTURNÍ AKCE 

 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na kulturní akce konané výhradně pod širým 

nebem, protože jsou ohroženy větším množstvím rizikových faktorů než akce konané 

v halách a uzavřených prostorech. Níže jsou uvedeny faktory, které můžou ovlivnit 

bezpečnost a průběh kulturní akce. 

 

Délka trvání kulturní akce 

Délka trvání kulturní akce je důležitým faktorem při určování bezpečnosti. Je rozdíl 

pokud akce proběhne řádově v hodinách nebo pokud se jedná o vícedenní festival. Pokud 

se jedná o vícedenní festival, je třeba zajistit mnohem více služeb. Například zajistit 

občerstvení, nocleh, stanové městečko, hygienu, parkování. Při vícedenní kulturní akci 

vznikne taky větší množství odpadu, o které se musí pořadatelé postarat. Na 

několikadenním festivalu je nutné počítat s větším množstvím návštěvníků. I díky většímu 

množství hudebních skupin. 

 

Čas konání kulturní akce 

Musíme brát v úvahu, že je rozdíl v tom pokud se akce koná za denního světla nebo 

v čase, při kterém musí pořadatel zajistit umělé osvětlení. Umělé osvětlení je důležité kvůli 

monitoringu účastníků fyzicky bezpečnostní agenturou nebo elektronicky kamerovými 

systémy. 

 

Profil návštěvníků 

Profil návštěvníka kulturní akce závisí na typu vystupujícího. Základním znakem bývá 

umělecká tvorba vystupujícího. Z profilu vystupujícího se odvíjí typové složení jeho 

publika. Každý interpret má svůj osobitý vzhled, myšlenky, texty písniček a styl hudby, 

který vytváří jeho image. Image interpreta se ve většině případů odráží na fanouška – 

návštěvníka kulturní akce. Nemůžeme proto čekat na koncertu metalové skupiny, která je 

radikálně pravicová, spokojenou rodinu s dětmi. Zde musíme předpokládat konzumaci 

alkoholu popřípadě i drog, které ovlivní jednání publika. Musíme předpokládat vznik větší 
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míry rizika a tím zvýšit bezpečnostní opatření na maximum.  Naopak na loutkovém 

představení, které je určeno pro děti předškolního věku, budeme těžko hledat opilého 

extrémistu pod vlivem drog a alkoholu. Podle profilu vystupujícího a jeho publika musíme 

zanalyzovat nutná rizika, která mohou na kulturních akcích vzniknout a za pomocí 

bezpečnostních opatření tyto rizika co nejvíce eliminovat. 

 

 Místo konání 

 Před zahájením každé pořádané akce je nutné celé místo prohlédnout, vyhodnotit místa, 

kde může vzniknout možné nebezpečí. Například: blízkost pozemní komunikace, otevřená 

vodní hladina, blízkost stromů. Pro nejlepší představu možných nebezpečí a rizik je 

vhodné vytvořit schematický plán areálu, ve kterém se akce koná. Ze schematického plánu 

objektu, nejlépe vyčteme kompozici prostoru. Můžeme do něj zaznačit i místa, která jsou 

nejrizikovější a posléze tak co nejvíce eliminovat vznik možného nebezpečí. 
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6 BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 

Kulturní a společenské akce, mají z hlediska bezpečnosti jeden důležitý a společný 

faktor, a tím je velké množství návštěvníků. S počtem návštěvníků roste možnost vzniku 

nebezpečných situací a hrozeb, které mohou bezpečnost kulturní akce ohrozit.  Je jich 

hodně proto uvádím aspoň ty nejdůležitější. 

 

Drogy a omamné látky 

Drogy jsou omamné látky, které mění stav člověka. Člověk si může vypěstovat návyk 

buď psychický, nebo fyzický z člověka se pak stává toxikoman. Pojem toxikoman je brán 

jako každá oběť fyzické či psychické závislosti, nebo obou těchto závislostí zároveň. Tento 

problém postihuje lidstvo od jeho počátků. Záznamy o drogách nalezneme již ve starém 

zákoně i dalších náboženských, nebo historických textech. Jakýkoliv druh způsobuje 

lidstvu odjakživa problémy, přestože se jedná o vedlejší produkt medicíny. Prevence a boj 

proti drogám je dle mého názoru nedostatečná, ale důležitá. Většina mládeže dnes chápe 

drogu jako útěk od problémů nebo zpestření stereotypního života a ne jako problém jak se 

většina organizací zabývající se touto problematikou snaží říct. Zde je původ problému, 

kde vznikne poptávka, tam vznikne i nabídka. Prodej drog je dnes velmi výnosný a daří se 

mu velmi i přes neustále zásahy policie a jiných úřadů. S drogami a omamnými látkami 

může na kulturních akcích vzniknout velké množství problémů, proto je vhodné zajistit 

dostupnými způsoby to, aby se drogy mezi návštěvníky na kulturní akci nedostaly. 

 

 Alkohol 

 V některých velmi svobodných zemích, jako například ve Spojených státech, nesmíte 

třeba pít alkohol na ulici, ani pivo ne. Pokud jde o konzumaci alkoholu, je Česká republika 

zemí zaslíbenou. Společenské, kulturní a dokonce i sportovní akce jsou vždy doprovázeny 

servírováním všech možných druhů alkoholických nápojů.  Aperitivy, víno, pivo, 

a nesčetné množství destilátů. Alkohol má vliv na centrální nervový systém, 

který všeobecně tlumí, přestože díky uvolnění po užití se alkohol považuje za životabudič. 

Už v malém množství jsou patrné jeho účinky na rychlost reakcí, koordinaci pohybů, 

úsudek, rozhodování. Tlumí vnímání bolesti, vysoké koncentrace alkoholu tlumí centra pro 

dýchání a krevní oběh, což může vést až ke smrti. Obzvlášť nebezpečné jsou 

http://www.ceskatelevize.cz/program/204522161300021.html?&tema=detail
http://www.ceskatelevize.cz/program/204522161300020.html?&tema=detail
http://www.ceskatelevize.cz/program/204522161300020.html?&tema=detail
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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proto kombinace s jinými tlumivými látkami, například drogami. Proto bývá ve 

výjimečných případech na masových akcích alkohol zcela zakázán nebo jsou prodávány 

nápoje s menším obsahem alkoholu. Například desetistupňové pivo. 

 

Poţár 

K nežádoucímu vzplanutí a vznícení může dojít za pomocí předmětů, které by se 

neměly na kulturní akci nikdy dostat. Je to například zábavná pyrotechnika, zapalovače, 

výbušniny, třaskaviny. Všude se nachází velké množství látek, které jsou hořlavé. Proto je 

třeba zavést taková opatření, která riziko vzniku požáru potlačí. Jsou jimi režimová 

opatření u vstupů na kulturní akce a v neposlední řadě dostatečným množství hasících 

zařízení a hasební techniky. 

 

Překročení kapacity 

 

Velkým rizikem je překročení kapacity areálu. Vina za překročení kapacity spadá jen a 

pouze na pořadatele. Nastane v případě, pokud je k dispozici vetší množství vstupenek než 

je areál schopen pojmout. Nebo nedostatečnou funkcí mechanických zábranných systémů 

obvodové ochrany. Jimiž jsou: klasické drátěné oplocení, bezpečnostní oplocení, vysoce 

bezpečnostní oplocení, vrcholové zábrany, vstupy a vjezdy do areálu.  

 

Přerušení elektrické energie 

Pro případ vypadnutí elektrické energie, je vhodné mít zajištěn náhradní záložní zdroj 

elektrické energie o potřebné kapacitě. Možným důvodem výpadku elektrické energie 

může být zkrat. Zkrat může vzniknout neodbornou montáží nebo mechanickým 

poškozením elektroinstalace. Důsledkem zkratu může být požár, proto je nutné zkratu 

předcházet povoláním specializované firmy na montáž, provádět pravidelné kontroly 

elektroinstalace a mít na místě pracovníka, který je schopen dát poruchu v elektroinstalaci 

odborně do pořádku a zajistit tak pokračování kulturní akce. 
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Panika 

Při vzniku požáru nebo při poruše elektrických zařízení muže nastat sociálně 

psychologický jev – panika.  

Paniku vyvolává nedostatek informací, uvnitř určité sociální struktury, což ve spojení 

s extrémním napětím či očekáváním, může nabýt někdy i formy davové psychózy. Panika 

je výsledným efektem a také specifickým projevem prožívaného strachu skupinou osob.  

Lidé zachváceni panikou ztrácí sebeovládání a bezhlavě přímočaře prchají z místa, kde se 

cítí ohroženi. Jedinec nebezpečí vnímá a registruje, že nebezpečí zjistili i ostatní, kterými 

je ovlivňován, sdílí jejich emoce a následuje je. Přitom se každý drží udaného směru 

a usiluje o svou záchranu bez ohledu na ostatní. Ti, co jsou vpředu udávají směr a jsou 

tlačeni zadními řadami. Nastává stav zděšení a hrůzy a ti jedinci, kteří se z ustrnutí 

dostanou pro ostatní přijatelným způsobem, se stávají příkladem k následování. Ve skupině 

si lidé v úsilí o záchranu vzájemně překážejí a ostatní se pro něho stávají nepřátelskou 

silou, která mu brání uniknout. Lidé jednají bezohledně a asociálně. Svým jednáním 

přenášejí své emoce na ostatní, protože ti soudí, že situace musí být kritická. O panice se 

hovoří jako o hromadném psychologickém jevu, který je spjat se svéráznými aspekty 

strachu a interpersonálními vztahy. Paniku může vyvolat jak strach či pocit blížící se 

hrozby, tak nedostatek informací ve vypjaté situaci (např. hledání únikových východů při 

výpadku proudu). Pro vznik paniky člověk začne jednat ve snaze ochránit sebe před daným 

nebezpečím. Nechá se strhnout ostatními a bojuje o svůj život. Často je to velmi neúčelné 

a zbavené veškerého uvažování a logiky. Jedinec osamocen by spíše správně vyhodnotil 

situaci a zareagoval pravděpodobně způsobem jiným a účelnějším. Ve shromažďovacích 

prostorech stoupá riziko paniky s klesající plochou únikové cesty připadající na jednu 

osobu. Ke ztrátám na životech často dochází nikoliv jako přímý následek mimořádné 

situace, ale v důsledku vzniklé paniky a následného ušlapání lidí davem. [9] 

 

Krádeţe 

Krádež je obecně neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty. U živočichů ji 

nazýváme kleptoparazitismus. Právní řády všech zemí ji hodnotí jako trestný čin, přičemž 

v řadě z nich jsou vyčleněny jako zvláštní trestné činy různé speciální případy přisvojení si 

cizích věcí či hodnot, jako jsou např. zpronevěra či podvod. Na kulturních akcích a 

koncertech se s takovým jednáním můžeme setkat nejčastěji při krádeži osobních věcí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleptoparazitismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zpronev%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podvod
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(mobilní telefon, peněženka). Na kulturních akcích nám můžeme eliminovat krádeže sítí 

bezpečnostních kamer a možnými pozorovacími jednotkami. Dále pak informačními 

cedulemi a hlášeními o strážení osobního majetku. 

 

Terorismus 

Terorismus je charakterizován jako souhrn nehumánních metod hrubého zastrašování 

odpůrců hrozbou síly a užitím násilí. Cílem teroristů je upozornit na sebe tak, aby bylo 

otřeseno veřejné mínění. Hovoří se o něm také jako o cílevědomém použití 

organizovaného násilí proti nezúčastněným osobám za účelem dosažení politických, 

kriminálních nebo jiných cílů. Tyto cíle představují ve svých důsledcích ohrožení velkých 

skupin nebo celé společnosti a negativně se promítají do politických vztahů státu. 

Psychologický efekt, vyplývající z pocitu ohrožení, může ve společnosti vyvolat změnu 

postojů a vést ke vzniku krizí na lokálních, státních i mezistátních úrovních. Terorismus 

obsahuje kriminální zločiny, jež jsou symbolické a představují cestu k dosažení jiných cílů, 

než na které je kriminální čin zaměřen. Pachatelé se řídí filozofií zabij jednoho a vystrašíš 

deset tisíc ostatních. [9] Kulturní akce je pro teroristy ideálním cílem, shromažďuje se zde 

obrovské množství lidí, které se mohou stát ideálním terčem. Opatření proti teroristům jsou 

vhodné při akcích celosvětových rozměrů a obrovských sportovních akcích (olympiády, 

mistrovství světa ve fotbale atd.). 
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7 HISTORIE AREÁLU AMFIKBUKOVINA  

7.1 Základní údaje o obci 

Katastr obce Popovice se nachází ve Zlínském kraji mezi městy Uherské Hradiště 

a Uherský Brod. Popovice se rozkládají na ploše 860 ha v nadmořské výšce 263 m, na 

výrazném návrší, převyšující okolní terén cca o 70m. Popovice leží v mírně zvlněné 

krajině jihozápadního okraje Vizovických vrchů, na území  Přírodního parku Prakšická 

vrchovina. Na katastru obce se nachází neregulovaný úsek koryta řeky Olšavy, chráněný 

jako přírodní památka Olšava. Do této řeky se vlévá potok Olšovec, v jehož údolí je 

několik rybníků. Prochází tudy Uherskohradišťská vinařská stezka a patří do mikroregionu 

Dolní Poolšaví. Leží  ve Zlínském kraji, přibližně 10 km východně od Uherského Hradiště 

v malebné krajině Moravského Slovácka. V obci žije přibližně 1100 obyvatel. [1] 

Obec Popovice u Uherského Hradiště, disponuje klidným prostředím daným z hlediska 

dopravní situace její výhodnou koncovou polohou na pahorcích nad řekou Olšavou. To 

vytváří příhodné podmínky pro život tamních obyvatel. V jejím katastrálním území však 

najdeme území v klidné části obce obklopené okolní přírodou, které ukrývá zajímavý 

potenciál, AMFÍKBUKOVINA. 

 

7.2 Historie bývalého areálu střelnice 

Pramenů hovořících o historii střelnice není mnoho. Je tomu tak v důsledku vojenského 

utajení. Obec disponuje několika staršími mapkami areálu a stavebními rozkresy budov 

muničních skladů. Obecní kronika se o střelnici skoro nezmiňuje. Nejbohatším zdrojem je 

sdělení místních starších obyvatel.  

Výstavba střelnice začala roku 1934 a dále pokračovala v letech 1936 – 1938. Byla 

budována jako cvičná střelnice a cvičiště vojáků před odchodem na frontu. Popovský areál 

byl posádkovou střelnicí pro kasárna v Uherském Hradišti. Již v době výstavby byla 

zbudována kantýna pro dělníky, kteří pocházeli většinou z Popovic. Kantýna se nacházela 

v blízkosti budovy střelnice. Kantýna byla využívána místními občany zejména v nedělích, 

byly zde pořádány i taneční zábavy. V závěru střelnice byly instalovány výsuvné terče, 

které střídavě zajížděly do betonového krytu. Palebná pole, která byla na vyvýšených 

http://www.dolni-poolsavi.cz/
http://www.dolni-poolsavi.cz/
http://www.dolni-poolsavi.cz/
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plochách se nacházela ve vzdálenosti 100, 200 a 300m od terčů. Pravá strana palebného 

pole byla chráněna valem o výšce 5m. Areál nebyl oplocen, v době střelby vyly vyvěšeny 

vlajky a na hlavních přístupových cestách stávali strážní vojáci. Střelnicí procházela 

zpevněná cesta do Uherského Hradiště. Se stavbou oplocení se začalo v roce 1952, kdy zde 

byl zastřelen strážný. Dokončení oplocení celého areálu trvalo tři roky. Areál je oplocen 

dvojitým klasickým čtvercovým dvoumetrovým oplocením. První řada plotu je bez 

vrcholových zábran, druhá řada plotu má vrcholové zábrany ze třech řad ostnatého drátu. 

V muničních skladech byly uloženy náboje do pušek, granáty a miny. V roce 1945 bylo 

zbudováno v blízkosti střelnice fotbalové hřiště, ke kantýně byly přistaveny šatny pro 

sportovce. V letech 1968 – 1970 byly zbudovány dva velké muniční sklady, zároveň 

zrekonstruována strážnice a přistavěno ubytování pro strážné. Ve stejném období byla 

zbudována asfaltová cesta. Po roce 1975 na střelnici jezdili psovodi se psy trénovat na 

výcvikovou dráhu. V roce 1988 byla zahájena výstavba největší budovy v místech 

bývalých střeleckých terčů, která sloužila jako týlový sklad automobilové techniky. [1] 

V první polovině devadesátých let minulé století byl areál vojenské střelnice využíván 

armádou České republiky k výcviku psů. Poté, co odešla armáda, areál chátral. Blýskat na 

lepší časy se začalo až v roce 2002, kdy byl rozlehlý prostor převeden ze státu na obec 

Popovice. 

 

7.3 Revitalizace objektu 

Po převodu areálu ze státního vlastnictví do vlastnictví obce se začalo s revitalizací 

celého areálu. Revitalizace byla financována z části obcí Popovice, z části z Evropských 

fondů, a také finanční a materiální pomocí firmy TUFÍR, spol. s r.o.. Revitalizace bývalého 

vojenského objektu byla rozdělena do tří etap. 

V první etapě proběhla rekonstrukce poškozeného oplocení celého objektu. Dále pak 

rekonstrukce největší stavby v areálu, garážovacího objektu, který byl postaven koncem 

osmdesátých let minulého století. Nebyl nikdy využit ke svému účelu a chátral. Celá 

budova byla kompletně přestavěna na multifunkční halu se zastřešeným pódiem 

s kapacitou 400 osob (Obrázek 1). Následně bylo provedeno zpevnění přístupových cest a 

zavedení inženýrských sítí do multifunkční haly. 

 

http://onlineshopcz.takeit.cz/aeg-lavamat-72850a-lavatherm-58840r-za-25-410-kc-doprava-zdarma-7713354?279360&rtype=V&rmain=5115960&ritem=7713354&rclanek=7832693&rslovo=427653&showdirect=1
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Obrázek 1 - Multifunkční hala, pódium velký amfiteátr (zdroj: vlastní) 

Ve druhé etapě byl u hlavního vchodu do areálu v místech bývalé strážnice postaven 

objekt, ve kterém se v přízemí nachází kuchyň s restaurací a v prvním patře je část 

ubytovací s kapacitou 20 osob. Dále byl v druhé etapě uprostřed celého objektu vykopán 

rybník (Obrázek 2) a postaveno hlediště s kapacitou 1200 osob v místech hlavního 

amfiteátru (Obrázek 3). 

 

Obrázek 2 - Vodní plocha, stravovací a ubytovací zařízení (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 3 - Hlediště velký amfiteátr (zdroj: vlastní) 

 

Ve třetí etapě revitalizace areálu proběhla výstavba víceúčelového sportovního hřiště 

(Obrázek 4), dětského hřiště, malého amfiteátru s kapacitou 200 osob a chatek se sociálním 

zázemím (Obrázek 6).  

Třetí etapa je nyní dokončena a odpovídá současnému stavu areálu Amfikbukovina. 

 

 

 

 
 

Obrázek 4 - Sportovní hřiště (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 5 - Malý amfiteátr, chatky se sociálním zázemím (zdroj: vlastní) 
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8 ZÁKLADNÍ DRUHY TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ 

AREÁLU  

Nejjednodušším a nejčastějším tříděním technických prostředků určených k ochraně 

objektů je třídění podle technického principu, na kterém pracují. Rozeznáváme dvě 

základní skupiny, kterými jsou: 

 mechanické zábranné systémy 

 elektrické a elektronické systémy. [11] 

 

8.1 Mechanické zábranné systémy 

Do skupiny mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) patří zařízení určená ke 

zvýšení bezpečnosti objektu nebo komfortnosti obsluhy. Základní funkcí těchto prostředků 

je vytvoření pevné překážky proti násilnému vniknutí osob a zabránění znehodnocení nebo 

krádeže předmětů, zařízení. MZS je překonatelný v reálném čase. Jeho úkolem je posunutí 

tohoto časového termínu do pásma bezpečnosti, čili do doby, kdy je již ohrožený zábranný 

systém pod další kontrolou. Liší se stupněm pasivní odolnosti, která v sobě zahrnuje čas, 

množství vydané energie a úroveň použitého nářadí k překonání konkrétní překážky. [2] 

 

U MZS rozlišujeme tři hlavní okruhy ochranných zón: 

 Perimetrická ochrana – představuje ochranná opatření proti narušení hranice 

objektu – perimetru. Perimetrická ochrana ztěžuje narušiteli přístup do chráněného 

prostoru a určité systémy umožňují detekovat narušitele ještě na obvodu objektu, 

tedy před vlastním narušením chráněného prostoru. 

 

 Plášťová ochrana – Posláním prvků plášťové ochrany je ztížit pachateli přístup do 

chráněného prostoru v objektu. Plášť objektu je tvořen především stavebními prvky 

budov a otvorovými výplněmi. 
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 Předmětová ochrana - Prvky předmětové ochrany jsou určeny ke střežení cenných 

předmětů. Umožňují střežení i v době, kdy musí být ostatní čidla z důvodu provozu 

vypnuta. [11] 

 

 

V následujících odstavcích budou detailněji popsány vybrané prvky zabezpečení, které 

již jsou nebo mohou být instalovány v objektu areálu Amfíkbukovina. 

 

8.1.1 Ploty 

Jsou základním mechanickým perimetrickým zabezpečovacím systémem, vymezují 

hranici chráněného objektu vizuálně – tvoří právní hranici. Plot do výšky 1,8 m není 

považován za bezpečnostní opatření (pojišťovna neuzná).[11] 

 

Klasické drátěné oplocení  

Zpravidla výška 1,5 – 2 m, vyrábí se ze zinkovaného drátu o průměru až 3,9 mm (lze 

přeštípnou standardními nástroji). Tento druh je tedy lehce překonatelný. Jsou nejčastěji 

tvořeny:  

 čtvercovým pletivem – nízká pasivní bezpečnost, 

 cyklónovým pletivem – znemožňuje snadné rozpletení, ztěžuje přestřižení, 

 svařovaným pletivem – představuje již vyšší standart ochrany. 

Podhrabové překáţky 

Při stavbě plotuje nesmí zapomenout ani na možnost jeho podlezení či podkopání, 

V případě měkkého podloží je nutno plot vždy doplnit podhrabováni deskami o šířce 

minimálně 1 m, pevnou podezdívkou nebo ochrannými ocelovými rošty (Obrázek 6). Tato 

opatření zamezují snadnému překonání byť velice kvalitního oplocení. [11] 
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Vrcholové zábrany 

Jedná se o vrcholovou mechanickou zábranu, která nebývá užívána samostatně, ale 

vždycky v kombinaci s jiným mechanickým zábranným prostředkem. Slouží k odstrašení 

a proti vniknutí do/z objektů a k zvýšení pasivní bezpečnosti stávajících oplocení.  

Nejčastěji používané jsou nástavce z ostnatého drátu. Zpravidla se umisťují na vrcholu 

bariéry, jsou svislé nebo vykloněné a umožňují zvýšení plotu pomocí ostnatého drátu. Mají 

různou délku a mohou být: 

 jednoramenné – svislé nebo vychýlené pod úhlem 45° směrem od objektu 

(Obrázek 6), 

 dvouramenné – ve tvaru písmene Y vychýlené pod úhlem 45° do i od objektu. 

Na ramenech nástavců jsou obvykle pevně uchyceny dvě, tři nebo více souběžných řad 

ostnatého drátu. [11]  

 

8.1.2 Vstupy a vjezdy 

Při projektování obvodových oplocení, je třeba počítat s umístěním vstupů a vjezdů do 

chráněného objektu. Jejich ochraně a bezpečnosti je třeba věnovat značnou pozornost, 

protože vytvářejí hranici mezi prostorem kontrolovaným a prostorem, který je volně 

přístupný. Nejčastěji používané jsou:  

 

Turnikety 

 

Speciální zábrany průchodů osob, používají se u přístupových zón areálů. Jde 

o mechanickou propust, která má za úkol rozmělnit nárazový proud příchozích osob na 

postupný a tím i lépe kontrolovatelný. Dovolují zpravidla průchod po jednotlivci. 

Rozeznáváme turnikety: 

 vysoké – vysoké otočné kříže, otočná část je rozdělena do segmentů (2-4) tak, aby 

se do jednoho segmentu vešla pouze jedna osoba. Často kombinovány s karetními 

bezkontaktními či kontaktními snímači umožňující otočení turniketu. 

 nízké – vlastní zábrana bývá modelována do výšky pasu. Existují 3 provedení: 

tříramenná zábrana, nízký otočný kříž, nízká výsuvná zábrana.  [uhl 1] 
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Branky 

Jedná se o jednokřídlovou propusť v obvodu plotu, kterou se přichází do objektu. 

Zpravidla bývá zhotovena ze stejného materiálu, jako je celý plot.  Jako materiál se 

používá ocelový profilový materiál s pletivovým výpletem nebo mříží. 

 

 Brány 

Principem jsou jednokřídlové nebo dvoukřídlové branky, které jsou ovšem 

z masivnějšího materiálu. Jsou širší, aby umožnily projetí vozidla. Její ovládání může být 

ruční, motorizované případně automatické (Obrázek 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Brána, oplocení, vrcholové zábrany (zdroj: vlastní) 

Ochrana oken 

 

 Mříţe 

 

Velká rozmanitost konstrukcí a uložení. V zásadě však pro všechny typy platí, že 

konstrukce musí být tuhá, nesmí se ohýbat a pruty se nesmí dát roztáhnout. Spojení prutů 

a příčníků má být provedeno nerozebíratelným spojením (svarem). Ukotvení značně 

ovlivňuje stabilitu a pevnost. Rozeznáváme ukotvení přímé (zapuštěny rovnoběžně se 

stěnou, možnost jejich vytržení) a kolmé (kotvící tyče ohnuty do pravého úhlu a pak 

zasazeny do zdi, v případě použití svorníků zabraňuje možnosti vytržení). 
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 Fólie 

 

Alternativní levnější ochrana prosklených ploch oproti neestetickým mřížím. 

Bezpečnostní fólie umístěná na dostatečně silné skleněné ploše znesnadňuje průchod 

pachateli stejně jako mříže. Při pokusu o rozbití je sice sklo poškozeno, ovšem zůstává 

nalepeno na fólii. Tyto fólie se vyrábí z čistého polyesteru, jsou průhledné a nelze je na 

skle prakticky zahlédnout. 

 

 Bezpečnostní skla 

 

Tato skla se vyrábějí ve dvou provedeních a to: 

Skla tvrzená – technologie výroby zajišťuje uvnitř trvalé pnutí, pnutí způsobí, že při 

porušení pevnostní meze (zvýšená mechanická pevnost a odolnost proti nárazu) skla se 

sklo rozpadne na neostré úlomky. 

 

Skla vrstvená – vyrábí se spojením vrstev skla fólie, velmi vysoká úroveň ochrany. 

Existuje mnoho variant včetně skla odolného proti proražení, proti násilnému vniknutí, 

proti prostřelení. 

8.2 Elektronické zabezpečovací systémy  

Elektrický zabezpečovací systém je soubor prvků schopných dálkové opticky anebo 

akusticky signalizovat na určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele 

do chráněného objektu. [11] 

8.2.1 Elektronické zabezpečovací systémy obvodové ochrany 

 Minimální citlivost na běžné změny prostředí (pohyb větví, zvěře, vítr). 

 Odolnost vůči vlivům okolního prostředí (vnitřní vyhřívání, robustní konstrukce, 

hermetické těsnění). 

 Vyšší pozornost při zabezpečení vůči modifikaci (sabotážní kontakty, chráněné 

kabelové přívody). 
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Otřesová čidla 

V případě ochrany perimetru se používají plotová vibrační čidla, montují se na drátěný 

plot, mřížový plot nebo plot z ostnatého drátu. Systém využívá odrazu elektromagnetické 

vlny na vedení tvořeného dvoudrátovou linkou s vibračními čidly. Elektronické zařízení 

generuje impulsní signály pro detekční vedení a zároveň vyhodnocuje signály odražené 

z tohoto vedení. Podle charakteru odražených impulzů je vyhodnocován stav detekčního 

vedení. Pro vyhlášení poplachového stavu v systému se předpokládá vznik více 

poplachových podnětů v určitém rozsahu vzdáleností a časovém rozsahu. Důležité je, aby 

bylo pletivo plotu zcela napnuté. [12] 

 

Mikrofonní kabely 

Je další možností doplňkové ochrany oplocení. Připevněním mikrofonního kabelu 

k libovolnému pevnému předmětu lze indikovat pokusy o průnik, demontáž, řezání, 

úmyslné poškození i pokus o manipulaci s tímto kabelem.  

K detekci se využívají 2 typy kabelů: 

 Kabely s diskrétními snímacími prvky – senzorem je citlivý elektretový mikrofon 

instalovaný v liniovém provedení v drátěných plotech. 

 Mikrofonní koaxiální kabely s rozloženými snímacími parametry – při jejich 

namáhání pohybem nebo vibracemi vzniká na jejich výstupu elektrický signál 

s průběhem charakterizujícím způsob namáhání. Generovaný signál je ve 

vyhodnocovací jednotce zpracováván a následně analyzován způsob narušení. 

Jedna vyhodnocovací jednotka může sledovat úsek až 300 m. Jedná se dobře 

využitelný a efektivní systém se snadnou obsluhou a montáží.[12] 

 

Perimetrická PIR čidla (do 150 m) 

Princip činnosti spočívá v detekci spektra IR záření, které vyzařuje narušitel. Každé 

těleso, jehož teplota je vyšší než absolutní nula (-273,15° C) a nižší než 560° C, je zdrojem 

elektromagnetického záření – teplotního záření. Při teplotách nižších než 560° C 

nezasahuje toto záření do viditelné oblasti spektra, jde o infračervené záření (čím vyšší 

teplota, tím nižší vlnová délka, začínáme vedle tepla vnímat i světlo). Infračervené záření 

vydávané živými organismy má, vzhledem k jejich tělesné teplotě obzvlášť vysokou 
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intenzitu v oblasti vlnových délek 8-10 μm a tato vlnová délka je pro ně typická. Toto 

záření lze detekovat pyroelementem, což je polovodičová součástka s nejvyšší citlivostí 

právě v oblasti IR záření. Pyroelement nedetekuje stálou úroveň, ale jen změny 

dopadajícího záření, mění se snímatelný tepelný obraz.[12] 

 

 

Mikrovlnné bariéry (200 – 300 m) 

 

Pracují na principu detekce změny intenzity generovaného vysokofrekvenčního 

elektromagnetického pole (anténním systémem je tvarováno do svazku). Stejně jako 

u infračervené závory tvoří mikrovlnnou bariéru vysílací a přijímací část. Na rozdíl od 

závory však bariéra vytváří ucelené ochranné pole doutníkovitého tvaru, jehož rozměry 

a dosah jsou dány konfigurací bariéry. Ochranné pole zaručuje velice kvalitní střežení 

zájmového prostoru a u kvalitních mikrovlnných bariér je možné nastavit velikost 

předmětu, na který systém reaguje vyhlášením poplachu. Poplach je vyhlášen při 

částečném nebo úplném přerušení detekční charakteristiky, zvýšení či snížení intenzity 

přijímaného signálu nebo zarušení jinými vysílači.[12]  

 

8.2.2 Elektronické zabezpečovací systémy plášťové ochrany 

Kamerové systémy 

Systém průmyslové televize (CCTV), který navazuje na ostatní systémy v objektech, 

zejména na elektronický zabezpečovací systém. Při narušení střeženého prostoru lze 

nastavit snímání z kamery v místě poplachového hlášení a sledovat činnost pachatele. 

V případě, že je kamera vybavena funkcí ZOOM, lze této funkce využít pro individuální 

identifikaci narušitele (obličej, státní poznávací značka atd.). Systém průmyslové televize 

může také monitorovat chování davu při kulturní akci, a tím pomáhat bezpečnostním 

službám. Výstup z kamery lze nahrávat CCTV systémy jsou využity k prevenci 

kriminality, identifikaci osob vně i uvnitř objektu, zabezpečení bezpečnosti obsluhy 

a návštěvníků. Zprostředkovávají dohled nad chováním davu, sledují parkoviště a perimetr 

objektu. Kamery se pro monitorování v noci dají vybavit noktovizory.  
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8.2.3 Zvláštní ochrana 

Ochrana okapů a střech 

K ochraně okapů a přístupu na střechu lze využít oplocení nebo jiné bariéry, ale i prvky 

EZS. Záleží na prioritě ochrany přístupu na střechu v celkovém pohledu na bezpečnost 

daného objektu. Vhodné a dostatečně odstrašující je možné použití žiletkového drátu např. 

v provedení elektro po obvodu střechy, které je v mnoha případech dostatečnou ochranou. 

Je rovněž nutné vzít v potaz to, zda střecha sousedí s jiným objektem nebo ne, ochrana 

střechy je proto značně individuální.  

 

Osvětlení 

Velmi účinným prvkem prevence napadení objektu je dostatečné osvětlení kritických 

míst (perimetru) spolu se zajištěním sledování těchto míst (CCTV, bezpečnostní agentury). 

Osvětlení působí odstrašujícím dojmem pro pachatele, tím spíše pokud je cíl útoku možno 

nepřetržitě monitorovat. Samozřejmě, že osvětlení je nutné kombinovat s dalšími prvky 

ochrany objektu.  
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9 ANALÝZY PŘÍPADOVÝCH SITUACÍ 

 

Z důvodů objektivního posouzení bezpečnostních rizik a odhalení slabých míst areálu 

Amfíkbukovina, je vhodné provést analýzu stávajícího stavu.  

 Při posuzování se budu zabývat možnými riziky, účinky rizik, současnou ochranou, 

která je v areálu již instalována a minimalizací možných vniklých rizik při konání kulturní 

akce.  

Při tvorbě analýzy byla použita norma ČSN EN 60812 - Techniky analýzy 

bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). 

Díky multifunkčnosti vybraného areálu jsem vybral k analýze tři různorodé akce, které 

jsou konány v Amfíkubukovina.  

Tabulka 7 - Hodnoty pro určení analýzy 

 

PARETOVA ANALÝZA 

Pro vyhodnocení analýzy použiju metodu ekonoma Vilfreda Pareta. Je to kvantitativní 

analýza příčin a následků (obvykle zkoumáme příčiny závad). Příčiny se seřadí dle počtu 

jimi způsobených následků, popř. dle nákladů způsobených následků. Dle Paretova 

rozdělení se dále analyzuje, jaké příčiny mají největší objem následků, se kterými je nutné 

se zabývat. Relativní rozdělení příčin a následků se zobrazuje v Paretově diagramu. 

Využijeme ji spolu s Lorenzovou křivkou, která stanoví procentuální část každého rizika. 

Paretova analýza rozděluje všechny popsané rizika do dvou skupin. Rozdělní se provádí 

podle na 80% těch, která jsou nejzávažnější a 20% těch, která jsou stejná závažná, ale lépe 

odhalitelná. 

 

VÝZNAM VÝSKYT ODHALITELNOST 

sotva postřehnutelný 1 nepravděpodobný 1 vysoká 1 

bezvýznamný 2 velmi malý 2 mírná 2 

středně významný 3 malý 3 malá 3 

závažný 4 mírný 4 velmi malá 4 

mimořádně závažný 5 vysoký 5 nepravděpodobné 5 
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9.1 Situace č. 1 – Koncert rockových kapel, velký 

amfiteátr 

V objektu Amfíkbukovina, v areálu velkého amfiteátru a víceúčelové haly se bude dne 

12. 6. 2011 konat koncert metalových kapel. Začátek koncertu byl stanoven na 18 hodinu 

předpokládané ukončení koncertu bude přibližně ve 4 hodiny ranní. Předběžný počet 

zúčastněných je až 1200 osob.  

 

Moţné riziko Četnost  Četnost (%) Kumulativní četnost (%) 

Překročení kapacity 

areálu 
32 15,5 15,5 

Násilí a výtržnosti 32 15,5 31,1 

Alkohol, drogy a 

omamné látky 
48 23,3 54,4 

Požár 36 17,5 71,8 

Porucha elektrického 

vedení 
24 11,7 83,5 

Nepřízeň počasí 24 11,7 95,1 

Terorismus 10 4,9 100,0 

Celkem 206 100,0 

Tabulka 5 - Číselný výstup analýzy FMEA pro rockový koncert, velký amfiteátr 

 

 

 



 

 

Tabulka 1 - Analýza FMEA, koncert rockových kapel, velký amfiteátr 

 

Moţné riziko 
Moţný projev 

rizika 

Příčina 

problému 

Následek 

problému 

Současné 

způsoby 

ochrany 

V
ý
zn

a
m

 

V
ý
sk

y
t 

O
d

h
a
li

te
ln

o
st

 

R
iz

ik
o
v
é 

čí
sl

o
 

Doporučená 

opatření 

1 
Překročení 

kapacity areálu 

Přelidnění, 

mnoho lidí na 

malém prostoru 

Prodej více lístků 

než areál pojme, 

špatná ochrana 

perimetru 

Dav, panika, 

zranění, ušlapání 

Fyzické 

monitorování 

obvodové 

ochrany objektu. 

4 2 4 32 
Použití CCTV, 

fyzická ostraha, 

vytvoření nové 

únikové cesty 

z areálu, světelné 

označení únikových 

východů 

4 2 3 24 

2 Násilí a výtržnosti 

Škody na zdraví 

a majetku, 

páchání trestné 

činnosti 

Vliv alkoholu a 

omamných látek, 

nesnášenlivost 

mezi skupinami 

návštěvníků 

Panika, strach, 

ublížení 

nevinným osobám 

Kontrola při 

vstupu do 

areálu, 

monitoring 

bezpečnostní 

agenturou 

4 4 2 32 

Vedení záznamů o 

problémových 

jedincích, záznam 

CCTV, mříže, 

bezpečnostní folie 

na okna 
4 3 2 28 

3 
Alkohol, drogy 

omamné látky 

Agresivita, 

nečekané 

chování 

návštěvníků 

Typ akce, který 

předurčuje výskyt 

drog, špatná 

kontrola při 

vstupu 

Ublížení na 

zdraví, otrava, 

(smrt), riziko 

utonutí na 

otevřené vodní 

hladině 

Důkladnější 

kontrola vstupů, 

monitoring, 

zdravotnická 

služba 

4 4 3 48 
Užití CCTV, 

znemožnit vstup 

osobám pod vlivem 

návykové látky, 

mechanické zábrany 

okolo vodní plochy 

4 4 2 32 



 

 

4 Požár  

Otevřený oheň, 

zapálení 

hořlavých látek 

 

Nedostatečná 

kontrola při 

vstupu, 

neukázněnost 

návštěvníků 

Poškození zdraví 

a majetku, panika, 

ušlapání davem 

 

Důkladnější 

kontrola vstupů, 

použití 

nehořlavých 

materiálů 

3 4 3 36 

Použití hasící 

techniky, kooperace 

s HZS, dodržení 

požárních předpisů, 

světelné označení 

únikových východů 3 3 2 18 

5 

Porucha 

elektrického 

zařízení 

Elektrický zkrat 

Nedodržení 

předpisů, špatné 

místění 

elektroinstalace 

Přerušení 

elektrické 

energie, ublížení 

na zdraví, 

nebezpečí vzniku 

požáru, panika, 

ušlapání davem, 

Pravidelná 

revize, odborná 

elektroinstalace 

3 4 2 24 Technik na místě, 

použití hasební 

techniky, zřetelné 

světelné označení 

únikových východů  
3 3 2 18 

6 

Nepřízeň počasí 

(bouřka, vichřice, 

zemětřesení) 

Destrukce 

stavebních 

konstrukci, 

iniciace 

hořlavých 

materiálů 

Konání akce i 

přes nepřízeň 

počasí 

Poškození zdraví 

a majetku 

Sledování běžně 

dostupné 

předpovědi 

počasí 

3 2 4 24 
Spolupráce 

s meteostanicemi  

3 2 4 24 

7 Terorismus 

Útok na místo 

shromáždění 

velkého 

množství lidí 

Výbuch, použití 

CRBNE látek 

Způsobení škod 

na zdraví 

s následkem 

smrti. 

Mezinárodní 

spolupráce, 

monitoring 

5 1 2 10 
Použití detekční 

techniky 
5 1 2 10 



 

 

 

 

Graf 1 - Paretův diagram – situace č. 1, rockový koncert, velký amfiteátr 
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9.1.1 Vyhodnocení analýzy rockového koncertu, velký 

amfiteátr 

Z grafického výsledku této analýzy leze vyčíst, že nejdůležitější riziko při konání 

rockového koncertu představuje alkohol, drogy a omamné látky. Dalším důležitým rizikem 

je vznik požáru, následná panika a problematika davu, která vniká i v případě překročení 

kapacity areálu. Řešením těchto situací je vytvoření dalšího únikového východu, světelné 

značení únikových východů a rozdělení publika na dvě části. Fyzickým hlídáním perimetru 

pracovníky soukromé bezpečnostní služby (dále jen SBS), kamerovým systémem CCTV, 

osvětlením perimetru a použitím identifikačních náramku návštěvníku eliminujeme 

překročení kapacity areálu. Násilí a výtržnosti, jsou často spojeny s alkoholem. Proto je 

vhodné posílit fyzickou ostrahu pracovníky SBS. Poruchy elektrické energie se dá předejít 

odbornou elektroinstalací a technikem v místě konání koncertu. 

 

9.1.2 Návrh zabezpečení rockového koncertu v prostorách 

velkého amfiteátru 

 
Obrázek 7 - Návrh zabezpečení rockového koncertu (zdroj: vlastní) 
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9.2 Situace č. 2 – folklorní odpoledne, malý amfiteátr 

V areálu malého amfiteátru Amfíkbukovina (obr. č. 5) proběhne dne 2. 7. 2011 folklorní 

odpoledne, kde vystoupí tři mužské pěvecké sbory a také dva dospělé a dva dětské taneční 

soubory. Ve večerních hodinách bude pokračovat beseda cimbálu. Začátek akce je 

naplánován na 14:00 a konec akce se předpokládá v 1:00 hodinu ranní. Předpokládaný 

počet návštěvníků je 200. 

 

Moţné riziko Četnost  Četnost (%) Kumulativní četnost (%) 

Překročení kapacity 

areálu 
18 10,7 10,7 

Násilí a výtržnosti 24 14,2 24,9 

Alkohol, drogy a 

omamné látky 
48 28,4 53,3 

Požár 27 16,0 69,2 

Porucha elektrického 

vedení 
18 10,7 79,9 

Nepřízeň počasí 24 14,2 94,1 

Terorismus 10 5,9 100,0 

Celkem 169 100,0 

Tabulka 4 - Číselný výstup analýzy, folklorní odpoledne, malý amfiteátr 

  



 

 

 

Tabulka 2 - Analýza FMEA, folklorní odpoledne, malý amfiteátr 

 

Moţné riziko 
Moţný projev 

rizika 

Příčina 

problému 

Následek 

problému 

Současné 

způsoby 

ochrany 
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m

 

V
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t 

O
d

h
a
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te
ln

o
st

 

R
iz

ik
o
v
é 

čí
sl

o
 

Doporučená 

opatření 

1 
Překročení 

kapacity areálu 

Přelidnění, 

mnoho lidí na 

malém prostoru 

Prodej více lístků 

než areál pojme, 

špatná ochrana 

perimetru 

Dav, panika, 

zranění 

Fyzická ostraha 

malého 

amfiteátru.  

3 2 3 18 Použití CCTV, 

identifikační 

náramky 3 2 2 12 

2 Násilí a výtržnosti 

Škody na zdraví 

a majetku, 

páchání trestné 

činnosti 

Vliv alkoholu a 

omamných látek, 

nesnášenlivost 

mezi skupinami 

návštěvníků 

Panika, strach, 

ublížení 

nevinným osobám 

Kontrola při 

vstupu do areálu 

4 3 2 24 

Vedení záznamů o 

problémových 

jedincích, záznam 

CCTV, mříže, 

bezpečnostní folie 

na okna 
4 2 2 16 

3 
Alkohol, drogy 

omamné látky 

Agresivita, 

nečekané 

chování 

návštěvníků 

Typ akce, který 

předurčuje výskyt 

drog, špatná 

kontrola při 

vstupu 

Ublížení na 

zdraví, otrava, 

(smrt), riziko 

utonutí na 

otevřené vodní 

hladině 

Důkladná 

kontrola vstupu, 

monitoring 

návštěvníků 

4 3 4 48 
Užití CCTV, 

znemožnit vstup 

osobám pod vlivem 

návykové látky, 

mechanické zábrany 

okolo vodní plochy 

4 3 2 32 

4 Požár  

Otevřený oheň, 

zapálení 

hořlavých látek 

 

Nedostatečná 

kontrola při 

vstupu, 

neukázněnost 

návštěvníků, 

grilování 

Poškození zdraví 

a majetku, panika, 

ušlapání davem 

 

Důkladná 

kontrola vstupů, 

použití 

nehořlavých 

materiálů 

 

3 3 3 27 
Použití hasící 

techniky, světelné 

označení únikových 

východů 
3 3 2 18 



 

5 

Porucha 

elektrického 

zařízení 

Elektrický zkrat 

Nedodržení 

předpisů, špatné 

místění 

elektroinstalace 

Přerušení 

elektrické 

energie, ublížení 

na zdraví, 

nebezpečí vzniku 

požáru, panika, 

ušlapání davem 

Pravidelná 

revize, odborná 

elektroinstalace 

3 3 2 18 
Použití hasební 

techniky, zřetelné 

světelné označení 

únikových východů  3 2 2 12 

6 

Nepřízeň počasí 

(bouřka, vichřice, 

zemětřesení) 

Destrukce 

stavebních 

konstrukci, 

iniciace 

hořlavých 

materiálů 

Konání akce i 

přes nepřízeň 

počasí 

Poškození zdraví 

a majetku 

Sledování běžně 

dostupné 

předpovědi 

počasí 

3 2 4 24 
Spolupráce 

s meteostanicemi  

3 2 4 24 

7 Terorismus 

Útok na místo 

shromáždění 

velkého 

množství lidí 

Výbuch, použití 

CRBNE látek 

Způsobení škod 

na zdraví 

s následkem 

smrti. 

Mezinárodní 

spolupráce, 

monitoring 

5 1 2 10 
Použití detekční 

techniky 
5 1 2 10 



 

 

 

 

Graf 2 - Paretův diagram – situace č. 2, folklorní odpoledne, malý amfiteátr 
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9.2.1 Vyhodnocení analýzy folklorního odpoledne, malý 

amfiteátr 

Z grafického vyhodnocení je zřejmé, že největší riziko při konání folklorního odpoledne 

v areálu malého amfiteátru je opět alkohol, který k folkloru patří. Omamné látky a drogy 

bych na folklorní akci zcela eliminoval, protože typové složení publika nebude ze skupiny 

lidí, kteří by drogy a omamné látky užívali. Osobám pod vlivem alkoholu by měl být 

zabráněn vstup do okolí volní plochy. Vážným rizikem může být vznik požáru. V průběhu 

odpoledne bude probíhat grilování a tím se zvyšuje riziko požáru. Dalším možným vážným 

rizikem je nepřízeň počasí, která by celou akci mohla zničit. 

9.2.2 Návrh zabezpečení folklórního odpoledne v prostorách 

malého amfiteátru 

 

 

 

Obrázek 8 - Návrh zabezpečení malého amfiteátru – folklorního odpoledne (zdroj: vlastní) 
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9.3 Situace č. 3 – turnaj v malé kopané – sportovní hřiště 

V objektu Amfíkbukovina, v části venkovního sportovního hřiště a parkoviště proběhne 

dne 25. 6. 2011 turnaj v malé kopané. Začátek turnaje je ve 13:00hod, ukončení turnaje se 

slavnostním ceremoniálem se předpokládá na 19:00hod. Předběžný celkový počet 

zúčastněných je až 150 osob.  

 

 

Moţné riziko Četnost  Četnost (%) Kumulativní četnost (%) 

Nepřízeň počasí 

(bouřka, vichřice, 

zemětřesení) 

24 18,46 18,46 

Násilí a výtržnosti 24 18,46 36,92 

Alkohol, drogy, 

omamné látky 
18 13,85 50,77 

Požár 18 13,85 64,62 

Porucha elektrického 

vedení 
18 13,85 78,46 

Překročení kapacity 

areálu 
18 13,85 92,31 

Terorismus 10 7,69 100,00 

Celkem 130 100,0 

Tabulka 6 - Výstup analýzy, turnaje v malé kopané, sportovní hřiště 

 

 

 



 

 

 

Tabulka 3 - Analýza FMEA, turnaj v malé kopané, sportovní hřiště 

 

Moţné riziko 
Moţný projev 

rizika 

Příčina 

problému 

Následek 

problému 

Současné 

způsoby 

ochrany 

V
ý
zn

a
m

 

V
ý
sk
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t 
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d

h
a
li

te
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st

 

R
iz

ik
o
v
é 

čí
sl

o
 

Doporučená 

opatření 

1 
Překročení 

kapacity areálu 

Přelidnění, 

mnoho lidí na 

malém prostoru 

Prodej více lístků 

než areál pojme, 

špatná ochrana 

perimetru 

Dav, panika, 

zranění 

Fyzická ostraha 

sportovního 

areálu  

3 2 3 18 

Použití CCTV 

3 2 2 12 

2 Násilí a výtržnosti 

Škody na zdraví 

a majetku, 

páchání trestné 

činnosti 

Vliv alkoholu a 

omamných látek, 

nesnášenlivost 

mezi skupinami 

návštěvníků 

Panika, strach, 

ublížení 

nevinným osobám 

Kontrola při 

vstupu do 

areálu, fyzická 

ostraha 

3 4 2 24 

Vedení záznamů o 

problémových 

jedincích, 

mechanické zábrany 

mezi sektory 

fanoušků 

znepřátelených 

klubů, zvýšení 

fyzické ostrahy 

3 3 2 18 

3 
Alkohol, drogy 

omamné látky 

Agresivita, 

nečekané 

chování 

návštěvníků 

Typ akce, který 

předurčuje výskyt 

drog, špatná 

kontrola při 

vstupu 

Ublížení na 

zdraví, otrava, 

(smrt), riziko 

utonutí na 

otevřené vodní 

hladině 

Důkladná 

kontrola vstupů, 

monitoring 

3 2 3 18 Znemožnit vstup 

osobám pod vlivem 

návykové látky, 

mechanické zábrany 

okolo vodní plochy 
3 2 2 12 

4 Požár  

Otevřený oheň, 

zapálení 

hořlavých látek 

Nedostatečná 

kontrola při 

vstupu 

Poškození zdraví 

a majetku 

Důkladná 

kontrola vstupů, 

použití nehoř. 

materiálů 

3 2 3 18 Použití hasící 

techniky, označení 

únikových východů 3 2 2 12 



 

 

5 

Porucha 

elektrického 

zařízení 

Elektrický zkrat 

Nedodržení 

předpisů, špatné 

místění 

elektroinstalace 

Přerušení 

elektrické 

energie, ublížení 

na zdraví, 

nebezpečí vzniku 

požáru 

Pravidelná 

revize, odborná 

elektroinstalace 

3 3 2 18 

Použití hasební 

techniky  

3 2 2 12 

6 

Nepřízeň počasí 

(bouřka, vichřice, 

zemětřesení) 

Zrušení akce, 

zničení stanů 

s občerstvením  

Konání akce i 

přes nepřízeň 

počasí 

Poškození zdraví 

a majetku 

Sledování běžně 

dostupné 

předpovědi 

počasí 

4 3 4 24 Spolupráce 

s meteostanicemi  

4 3 4 24 

7 Terorismus 

Útok na místo 

shromáždění 

velkého 

množství lidí 

Výbuch, použití 

CRBNE látek 

Způsobení škod 

na zdraví 

s následkem 

smrti. 

Mezinárodní 

spolupráce, 

monitoring 

5 1 2 10 
Použití detekční 

techniky 
5 1 2 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Graf 3 - Paretův diagram – situace č. 3, turnaj v malé kopané, areál sportovního hřiště 
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9.3.1 Vyhodnocení analýzy turnaje v malé kopané, sportovní 

hřiště 

Z grafického vyhodnocení a tabulky č. 6 je zřejmé, že fotbalový turnaj v malé kopané 

představuje z hlediska bezpečnosti nejmenší riziko pro pořadatele. Největším rizikem 

může být nepřízeň počasí, která by fotbalový turnaj úplně zrušila. Dalším možným rizikem 

je nenávist fanoušků dvou týmů a vznik násilí a výtržností. Řešením je vytvoření 

mechanických zábran mezi sektory znepřátelených celků a zvýšení fyzické ostrahy. Riziko 

požáru eliminujeme důkladnou vstupní kontrolou a zabráněním vnesení zápalných látek 

dělobuchů a dýmovnic do prostorů sportovního hřiště. Mechanickými zábranami při okraji 

vodní hladiny zabráníme utonutí osobám pod vlivem alkoholu.  

 

 

9.3.2 Návrh zabezpečení turnaje v malé kopané, sportovní 

hřiště 

 
Obrázek 9 - Návrh zabezpečení sportovního turnaje (zdroj: vlastní) 
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ZÁVĚR 

K sepsání této bakalářské práce mě přivedl problém, který by se mohl vyskytnout na 

kulturně – sportovních akcích v nově vzniklém areálu Amfíkbukovina. Tento prostorný 

areál poskytuje širokou škálu nabídek kulturního, sportovního a společenského vyžití a 

s tím samozřejmě roste i poměrně větší riziko vzniku nebezpečných situací. Pro vytipování 

krizových míst při konání různých akcí jsem analyzoval tři kulturně a společensky odlišné 

akce. Každá akce se koná v jiné části areálu, to abych pokryl bezpečnostní analýzou tři 

nejvyužívanější prostory pro konání těchto akcí. 

První situace – koncert rockových kapel se koná v prostorách velkého amfiteátru 

s kapacitou až 1200 návštěvníků. Při vyhodnocení za pomocí analýzy způsobu a důsledku 

(FMEA) se jeví z hlediska bezpečnosti jako nejrizikovější. Mezi nejnebezpečnější rizika 

při akcích tohoto typu je vyhodnocen alkohol, použití drog a omamných látek, které pak 

podstatně ovlivňují další chování návštěvníků. Zvýšenými fyzickými kontrolami při vstupu 

a systémem CCTV společně s mechanickými zábranami kolem vodní plochy se dá do jisté 

míry těmto problémům předejít. Další rizika jsou překročení kapacity areálu společně 

s požárem, násilím a výtržnostmi, při kterých může vzniknout panika a situační problémy 

týkající se pohybu davu lidí. Přehledným světelným značením únikových cest, vytvořením 

nové brány do areálu a posílením fyzické ostrahy se dá tomuto problému předejít.  

Druhá situace – folklórní odpoledne v prostorách malého amfiteátru s poměrně už i 

menší kapacitou, asi 200 návštěvníků není z hlediska bezpečnosti tak náročná jako koncert 

rockových kapel. Největším rizikem vychází opět neúměrné používání alkoholu a s ním i 

riziko utonutí na otevřené vodní hladině poblíž malého amfiteátru. Za pomocí fyzické 

ostrahy, a nebo oplocení vodní hladiny se riziko utonutí eliminuje.  

Třetí situace – turnaj v malé kopané v prostorách sportovního hřiště s návštěvou 150 

osob. Vyšel ve srovnání s předchozími akcemi jako nejméně rizikový. Největším rizikem 

je střet táboru dvou znepřátelených týmů. K zabránění střetu využijeme služby pracovníků 

fyzické ostrahy, společně s mechanickými zábranami (např. plotem) mezi dvěma 

znepřátelenými tábory.  

Z pohledu vynaložených finančních prostředků u tří vytypovaných situačních akcí, 

který uvedený areál může svými prostory pokrýt, by byla ekonomicky nejnáročnější 

situace první – koncert rockových kapel. Ovšem při průměrném počtu 1200 návštěvníků 
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by ekonomická návratnost vynaložených investic byla velice krátká. Folklorní a fotbalový 

turnaj bych z finančního hlediska postavil do jedné roviny s nesrovnatelně nižším finančně 

– ekonomickým zabezpečením, než při první situaci.  

Zabezpečení společensko – kulturních akcí, na kterém se vyskytuje větší množství lidí, 

není lehkou záležitostí.  Na každém takovémto setkání sportovního, nebo kulturního 

charakteru je nutno k problematice bezpečnosti osob a majetku přistupovat individuálně a 

profesionálně. Vyhledat možná riziková místa a k nim pak najít přijatelná bezpečnostní 

řešení, které je finančně přijatelné, plní právní předpisy a normy a zabezpečí spokojenost a 

bezpečnost návštěvníků.  
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