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Anotace 

SZOTKOWSKI, Stanislav. Bezpečnostní projekt multifunkčního sportovního centra. 

Diplomová práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013, 83 stran. 

 Diplomová práce se zabývá inovativním komplexním řešením zabezpečení objektu 

multifunkčního sportovního centra. V úvodní části je popis teoreticko-právního prostředí 

zkoumaného problému, základní východiska zpracování bezpečnostní expertízy, dále je 

popsán stávající stav zabezpečení objektu a statistika bezpečnostních incidentů. Získané 

a zpracované informace o současném stavu zabezpečení a bezpečnostních incidentech jsou 

analyzovány. Na základě vyhodnocení výsledků analýz jsou k identifikovaným rizikům 

uvedeny odůvodněné návrhy příslušných variant změn a doporučení potřebných 

k optimalizacím bezpečnostního systému objektu. Následně je vybrána alternativa nejlépe 

vyhovující stanoveným kritériím, která je v závěru práce podrobněji rozvedena do podoby 

bezpečnostního projektu, který má být přínosem bezpečnosti objektu.  

Klíčová slova: bezpečnost, fyzická ochrana, technická ochrana, kamerový systém, analýza 

rizik. 

Annotation 

SZOTKOWSKI, Stanislav. Security Project multifunctional sports center. Diploma thesis. 

VŠB-Technical University of Ostrava, 2013, 83 pages. 

 The diploma thesis deals with an innovative complete solution  for security of the 

multipurpose sports center building. The introduction part consists of a description of 

theoretical and legal aspects of solved problem, basis of processing of security expertise, then 

this thesis continues with the description of present security situation of the object and the 

statistics of security incidents. The collected and processed information about the present 

security situation and security incidents are analyzed. The legitimate proposals of 

corresponding diverse changes and recommendation needed  for optimalisation of security 

system of described object are stated, connected with identified risks, on the basis of analyzes 

result’s evaluation. The alternative, which meets the given standards, is subsequently selected. 

This alternative is further developed into the form of safety project. It is expected that this 

safety project is great benefit to the security of described object.  

Key words: security, physical protection, technical protection, camera system, risk analysis.  
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1 ÚVOD  

 Bezpečnost je všeobecný pojem, který není vymezen v českém právním řádu a který 

se používá pro ucelený popis podmínek, které je potřeba udržovat v přijatelných mezích 

klidového stavu. Z hlediska snížení životní úrovně jednotlivých subjektů při porušení tohoto 

ustáleného klidového stavu, je nejvýstižnější následující definice bezpečnosti: „Bezpečnost je 

stav, při kterém vznik újmy u životů a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, kritické 

infrastruktury a lidské společnosti, má přijatelnou pravděpodobnost.“ Je možno ji chápat jako 

žádoucí úroveň nastalé skutečnosti, která je však ovlivňována především nahodilými 

negativními jevy a které mohou mít fatální dopady na sledovaný objekt. [28]  

 Součástí bezpečnostní politiky každého subjektu v našem státě je už dnes i kapitola 

definující podmínky a vytváření plánu kontinuity činností organizace. Řízení kontinuity 

činností všech organizací by mělo obsahovat preventivní opatření k identifikaci 

a minimalizaci rizik, omezovat důsledky škodlivých incidentů a zajistit obnovení nezbytných 

činností. Mezi nejčastější příčiny přerušení kontinuity základních činností organizace patří 

výpadky dodávek energií, selhání technického nebo programového vybavení, dále přírodní 

živly působící požáry, povodně, a také lidský faktor je příčinou neúmyslných i úmyslných 

hrozeb, chyb uživatelů, podvodů, vandalství, krádeží a napadení osob. V případě 

bezpečnostních incidentů je cílem celé společnosti výrazné snížení všech ztrát. 

Prostřednictvím realizovaných, praxí ověřených a dále rozvíjených projektů je možné 

poskytování záruk vůči občanům, zákazníkům, akcionářům a podílníkům při zajištění 

kontinuity poskytování služeb, možného generování zisku, ochrany dobrého jména 

společností, renomé organizace obce nebo města, kraje a celé České republiky. [21]  

 Vzhledem k tomu, že současné finanční možnosti podpory a zlepšování podmínek pro 

volnočasové aktivity občanů našich měst a obcí jsou velmi omezené, pouze na minimální 

úroveň údržby, je neustálé odstraňování vzrůstajících způsobených škod ekonomicky 

zatěžující. Vedení města Ostravy se zabývá situací dlouhodobě z hlediska prevence 

a spolupráce se všemi složkami veřejné správy. Při své pracovní činnosti jsem byl seznámen 

vedením společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se záměrem nechat 

si vypracovat bezpečnostní studii každého z jejich zařízení na území města. Vedení 

společnosti si je vědomo i rizik spojených s narůstající konkurencí jiných komerčních 

subjektů v této oblasti podnikání a možnosti zlepšení hospodaření společnosti právě realizací 

inovativního projektu. Komplexní bezpečnostní projekt přínosný pro majitele společnosti 

v procesu zlepšování možností klidného trávení volného času, uspokojování kulturních 
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potřeb, provozování sportovních a relaxačních aktivit občanů, jsem se rozhodl zpracovat jako 

téma své diplomové práce. Toto mé rozhodnutí vedení společnosti uvítalo a souhlasí s jeho 

využitím při svém rozhodování o nutných investicích v nejbližším období.  

 Ke studiu a vypracování projektu jsem si vybral areál budov střediska Zimního 

stadionu Ostrava - Poruba, který mne zaujal svou problematikou vzhledem ke své poloze 

v samém centru městské části, velikostí areálu střediska a možnosti návštěvy objektu velkým 

množstvím návštěvníků a účastníků zde organizovaných akcí. V úvodních částech mé 

diplomové práce jsou rešerše, definice odborných pojmů, právní úprava problematiky 

a technické normy související obecně s ochranou objektu. Teoretická část pokračuje obecným 

popisem fyzické ochrany, pravidel bezpečnostního projektu a zpracováním statistických údajů 

vztahujících se k oblasti projektu. Stěžejní částí práce je samotný bezpečnostní projekt 

obsahující údaje o stávajícím stavu objektu, včetně bezpečnostních opatření, analýzu rizik 

s určením těch nejzávažnějších a návrh variantních opatření k nápravě tak, aby v tomto 

středisku byly adekvátně ochráněny veškeré osoby, hmotný a nehmotný majetek. 

Z navržených variant bude vybráno a podrobněji rozpracováno řešení, které bude 

z nastavených parametrů a hledisek nejvhodnější k realizaci.  
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2 REŠERŠE 

 O dané problematice pojednává celá řada publikací ochrany bezpečnosti objektů, 

v následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsem si vybral jako nejpodstatnější 

a nejvýznamnější z nich pro mou práci.  

 BRABEC, F. a kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: 

Nakladatelství Public History, 2001, 348 s., ISBN 80-86445-04-06.  

 V knize jsou popsány jednotlivé právní předpisy, složky komplexní bezpečnosti, 

postupy a možnosti při projektování bezpečnostních systémů. Popisuje principy a použití 

mechanických, elektrických i kamerových systémů a dále objasňuje principy režimových 

opatření a fyzické ostrahy. Kniha poskytuje ucelený přehled o fungování systému bezpečnosti 

proti vnějším hrozbám či prevencí vzniku bezpečnostních rizik. Pro účely diplomové práce 

jsem čerpal především obecný pohled na problematiku.  

 KŘEČEK, S. a kolektiv: Příručka zabezpečovací techniky. 3. aktualizované 

vydání. Blatná: Blatenská tiskárna s.r.o., 2006, 313 s. ISBN 80-902938-2-4. 

 Publikace svým obsahem pokrývá problematiku elektronické zabezpečovací techniky, 

vysvětluje fyzikální principy jednotlivých prvků, dále systémů průmyslové televize 

a mechanické zábranné systémy. Knihu jsem využil při orientaci v problematice a při 

následném návrhu variant zlepšení zabezpečení objektu.  

 PATÁK, J. a kolektiv: Zabezpečovací systémy: Situační prevence kriminality. 

Nakladatelství Armex Praha, 2000, 117 s. ISBN 80-86244-13-X. 

 Publikace v první části shrnuje poznatky z oblasti mechanických a elektronických 

bezpečnostních systémů, jejich obecný popis je rozšířen o využitelné technické možnosti 

a praktické příklady jejich použití. Z této části knihy bylo také čerpáno pro účely diplomové 

práce.  

 FRYŠAR, M. a kolektiv: Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky. Praha: 

Nakladatelství Public History, 2006, 176 s. ISBN 80-86445-22-4. 

 Kniha pojednává o bezpečnosti hmotného i nehmotného majetku a osob z pohledu 

vrcholového managementu. Pro účely diplomové práce bylo čerpáno z kapitol zabývajících se 

zásadami práce s bezpečnostními projekty, fyzickou ochranou jako celku a její části 

režimovou ochranou.   
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3 DEFINICE POJMŮ  

 Aktivum 

 Vše co má pro společnost, organizaci nebo firmu nějakou hodnotu a mělo by být 

odpovídajícím způsobem chráněno. [22] 

 Analýza rizik 

 Souhrn činností směřujících k odhadu a měření rizik. Lze provést i několik druhů 

analýz rizika a výsledky porovnávat navzájem, nebo navázat jednotlivé druhy analýz 

postupně za sebou v logickém sledu s cílem přesnějších výsledků. [27] 

 Bezpečnostní analýza organizace 

 Analýza podrobující zkoumání předměty, jevy, informace a skutečnosti dotýkající se 

přímo či nepřímo bezpečnosti organizace, jejího bezpečnostního systému, s cílem přispět 

k nalezení přiměřených bezpečnostních prostředků a opatření, která jsou vhodná k účinnému 

a adekvátnímu řešení bezpečnostního problému organizace. [4] 

 Bezpečnostní opatření 

 Opatření na úrovni fyzické, logické nebo administrativní bezpečnosti, které snižuje 

zranitelnost a chrání aktivum před danou hrozbou. [3] 

 Falešný poplach 

 Poplachový signál, který vznikne, přestože nedošlo k narušení střeženého objektu 

nebo předmětu, poplach způsobený závadou, poruchou, chybnou funkcí systému nezaviněný 

obsluhou. [15] 

 Inovace 

 Každá změna v organizaci společnosti, která vede k novému stavu. V důsledku inovací 

dochází k úsporám hodnot, lidské práce a přírodních zdrojů a znamená zdokonalení či 

postupný vývoj daného produktu. [4] 

 Mechanický zábranný systém 

 Rozumí se jím zejména prostředky pro ohraničení prostor, mechanické bezpečnostní 

systémy dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla, fólie a vlastní uzamykací systémy. [16]  
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 Narušení 

 Situace, kdy došlo k narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti v důsledku 

překonání bezpečnostních opatření. [5]  

 Planý poplach 

 Poplach způsobený normální, správnou činností systému. Jeho příčinou však není 

narušení střeženého zájmu, ale může jít o chybu obsluhy, vnější vlivy prostředí jako třeba 

náhodný pád předmětu nebo pohyb a činnost nezpůsobilého pachatele příkladně zvířete nebo 

dezorientované osoby. [15] 

 Projektování zabezpečovacích systémů 

 Činnost, jejímž cílem je navrhnout ucelený systém sběru, zpracování, distribuce 

informací a organizací výkonných funkcí, která nejlépe odpovídá požadavkům na ochranu 

určitého objektu, případně soubor objektů určitého typu. [22] 

 Riziko 

 Funkce pravděpodobnosti a velikosti ztrát. Riziko je hodnota pravděpodobnosti, že 

dojde ke škodlivé události, jež způsobí danou škodu na aktivu. Jinými slovy je riziko 

možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, již si nepřejeme. [7] 

 Zranitelnost 

 Vlastnost aktiva nebo slabina na úrovni fyzické, logické nebo administrativní 

bezpečnosti, která může být zneužita hrozbou. [15] 
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4 PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY V OCHRANĚ OBJEKTŮ 

 V této části diplomové práce jsou uvedeny závazné právní předpisy a technické 

normy, stručný výčet a popis těch nejdůležitějších souvisejících s oblastí fyzické ochrany 

osob a majetku, dle kterých je problematika bezpečnosti společnosti řešena. 

 

4.1 Právní předpisy 

 V České republice není k dispozici jeden specializovaný právní předpis, který by 

kompletně řešil ochranu osob a majetku. Tato problematika je značně roztříštěná a k jejímu 

řešení je zapotřebí využít celou řadu právních předpisů, které se jí někdy jen částečně týkají. 

V této části diplomové práce představuji právní úpravu související s oblastí fyzické ochrany 

osob a majetku v podmínkách legislativního procesu České republiky. [7]  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn 

a předpisů  

 Je základním zákonem státu s nejvyšší právní sílou a má přednost před všemi 

ostatními zákony. Nabyla platnosti 1. ledna 1993, v den vzniku samostatné České republiky. 

Ústava České republiky je nejvýše postaveným zákonem vedle Listiny základních práv 

a svobod. Ústavní soud dohlíží na dodržování ústavy. Ústava České republiky je ústavním 

zákonem, který definuje základní práva občanů a demokratické principy v České republice. 

V oblasti ochrany objektů z ní vychází, že občané České republiky mohou chránit svůj 

majetek, přičemž smí používat pouze takové způsoby, které jsou upraveny zákonnými 

předpisy. Každý občan může činit to, co zákon vysloveně nezakazuje a zároveň nesmí být 

nucen k tomu, co není v zákoně uvedeno. [30]  

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších změn 

a předpisů  

 Je součástí ústavního pořádku a má stejné postavení jako Ústava České republiky. 

Základní práva a svobody jsou podle tohoto zákona nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné. Je zde zakotven princip, že omezení základních práv a svobod je možné jen na 

základě zákona. Listina základních práv a svobod je dokument, řešící několik okruhů 

občanských práv a svobod, které lze rozdělit do kategorií, kterými jsou práva politická, 

sociální a dále práva kulturní, rozvojová a ochrany životního prostředí. [33]  

 



 

7 

 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů  

 Je jedním z nejdůležitějších právních předpisů každého právního řádu a jeho 

doplňkem v oblasti soukromého práva procesního je Občanský soudní řád. Zaměstnanci 

společnosti provádějící dohled uvnitř zařízení mohou při výkonu svého povolání zakročit, 

uplatnit svá práva a plnit povinnosti dle tohoto zákona. Následující povinnosti se týkají 

chování všech osob pohybujících se kdekoli na území České republiky. Vybrané paragrafy 

jsou ze šesté části první hlavy znění zákona, kde jsou jednotlivé odstavce paragrafů uvedeny 

jako předcházení hrozícím škodám. Vybraná ustanovení: 

 § 6: Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

  ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

 § 11: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

  občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů 

  osobní povahy. 

 § 123: Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, 

  požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. 

 § 126: Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

  neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu 

  ji neprávem zadržuje. 

 § 415: Povinnost každého počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 

  majetku, na přírodě a životním prostředí.  

 § 417: Ukládá povinnost každému, komu škoda hrozí, k jejímu odvrácení zakročit 

  způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.  

 § 418: Uvádí ve dvou odstavcích okolnost zbavení se odpovědnosti za způsobenou 

  škodu v případě že, odvracel přímo hrozící nebezpečí a škodu způsobil v nutné 

  obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu nejde, byla-li 

  zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.  

 § 419: Uvádí právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody a to 

  nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena. [35]  

Zákon číslo 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a předpisů  

 Obchodní zákoník představuje nejdůležitější zvláštní předpis vydaný k občanskému 

zákoníku. Je zákonem v oblasti obchodního práva jako součást soukromého práva, který 

upravuje: - postavení podnikatelů (například otázky obchodní společnosti, firmy), 

  - obchodní závazkové vztahy (obchodní smlouvy, odpovědnost za škodu), 
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  - některé jiné vztahy s podnikáním související (například obchodní rejstřík), 

  - postavení jiných osob než podnikatelů, pokud tak stanoví zákon. [43]  

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

 Upravuje trestní právo a přináší zásadní změnu hodnotového systému české 

společnosti. Z pohledu ochrany života, zdraví a majetku je důležitá část, kde okolnostmi 

vylučujícími protiprávnost jsou takové okolnosti, které způsobují, že čin, který se svými rysy 

podobá trestnému činu, není pro společnost škodlivý, a proto není trestným činem. Jedná se 

o jednání v krajní nouzi, nutné obraně, se svolením poškozeného, v mezích přípustného rizika 

a oprávněné použití zbraně.  

Krajní nouze - jednáním v krajní nouzi je dle § 28 citovaného zákona spáchání činu jinak 

  trestného, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

  tímto zákonem.  

Nutná obrana - jednání v nutné obraně dle § 29 citovaného zákona je spáchání činu jinak 

  trestného, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

  chráněný tímto zákonem. [36]  

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a předpisů  

 V § 2 citovaného zákona stanoví povinnosti Policie České republiky v rámci její 

působnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet 

trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 

a bezpečnosti svěřené jí zákony. [41]  

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

 Zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. V rozsahu 

působnosti tohoto zákona stanoví, kdo je oprávněn ověřovat osobní údaje a jak s nimi musí 

nakládat, aby nemohly být zneužity. [37]  

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů  

 Podle § 2 odst. 1 zákona, je přestupkem zaviněné jednání, které ohrožuje nebo 

porušuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, 

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný 

čin. V § 50 zákona o přestupcích, přestupky proti majetku. Přestupku se dopustí ten, kdo: 

 a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

 zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 
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 b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo 

 jinak bez přivolení oprávněné osoby, 

 c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána 

 přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. [39]  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a předpisů  

 Definuje povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 

a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Nelze-li rizika 

odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. [40]  

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

 Ve znění tohoto zákona se upravují podmínky provozování služeb soukromých 

bezpečnostních agentur. Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob zahrnuje poskytování 

služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při 

přepravě peněz a jejich zpracování, při spravování cenností či jiného majetku, ochranou osob 

a právních zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, 

sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele dále vyhodnocováním 

bezpečnostních rizik a provozováním pultů centralizované ochrany. [42]  

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších změn a předpisů  

 Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v tom smyslu, aby trestné činy byly 

náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. V § 76 odstavci 

druhém uvádí, že 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. Pomocí 

k dosažení účelu řízení je podle tohoto zákona právem i povinností všech občanů. [38]  
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Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších změn 

a předpisů  

 Upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly 

ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný 

zájem, práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do 

provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit tyto zájmy. Stanoví, že české 

technické normy nejsou obecně závazné. Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu 

s českými technickými normami však může vzniknout různými způsoby, především na 

základě ustanovení právního předpisu, který stanoví, že ve vztazích upravených tímto 

právním předpisem je nutno dodržovat české technické normy. [34]  

 

4.2 Technické normy  

 Protože součástí projektu jsou návrhy vylepšení systému technické bezpečnosti je 

nutno se jimi řídit a postupovat na základě norem, které zajišťují splnění aktuálních 

technických parametrů. Následující výčet technických norem je výběrem pouze těch, které se 

vztahují k problematice práce na bezpečnostním projektu a popisují základní rozdělení 

prostředků a podmínky jejich aplikace v bezpečnostním systému.  

4.2.1 TECHNICKÉ NORMY PRO POPLACHOVÉ SYSTÉMY 

 ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. 

Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, 

zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci. Norma uvádí funkční požadavky 

výstražných zařízení používaných k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémech, instalovaných v budovách a vnějším prostředí. Norma dále uvádí 

zkušební postupy provádění zkoušek a stanovuje stupně přísnosti na zařízení používaná pro 

vnitřní a venkovní aplikace, pro pevná, pohyblivá a přenosná zařízení.  

 ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky. Aby byla zajištěna úroveň požadovaného 

zabezpečení, jsou elektrické zabezpečovací systémy a jeho komponenty rozděleny do stupňů 

zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, která závisí na typu objektu, hodnotě majetku 

a na předpokládaném typu narušitele. Tato evropská norma je specifikací pro elektrické 

zabezpečovací systémy, konkrétně popisuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu 

prostředí. Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
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se společnými prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace 

a napájecích zdrojů s jinými systémy. Popisuje dále sestavování zabezpečovacích systémů a je 

určena jako vodítko při stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany pro konkrétní 

objekty. Požadavky této normy se týkají základních minimálních požadavků a je nutno vzít 

v úvahu také další faktory, které mohou ovlivnit výběr stupně a složení zabezpečovacího 

systému.  

 ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. Norma stanovuje minimální 

požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer používaných v CCTV sledovacích 

systémech pro bezpečnostní aplikace.  

 ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky. Tato norma popisuje všeobecné požadavky na 

funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích. Norma také 

popisuje všeobecné požadavky na komponenty z hlediska prostředí. Pokud některá část 

systému kontroly vstupů tvoří část zabezpečovacího poplachového systému, musí tato část 

splňovat současně i příslušné požadavky norem na zabezpečovací systémy.  

 ČSN EN 50134-7 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci. Norma obsahuje 

doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné řídící a organizační postupy pro instalaci, 

testování, obsluze a údržbě systému přivolání pomoci včetně technického vybavení 

a organizování pomoci.  

 ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. Norma uvádí 

terminologii, stanovuje základní požadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické 

bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné požadavky 

spojení s podmínkou signalizace mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím 

centrem.  

4.2.2 NORMY OBLASTI MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH SYSTÉMŮ  

 ČSN EN 179 Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo 

zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební 

metody. Obsahuje rozsah klasifikace k zabránění nesprávného použití výrobků, také rozsah 
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oblasti aplikací k pokrytí výrobků již dostupných na trhu a další požadavky pro nouzové 

dveřní uzávěry určené pro používání a pro vnitřní otvírání jednokřídlových únikových dveří, 

které jsou požadovány na trhu.  

 ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti vloupání - Požadavky 

a klasifikace. Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti 

vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Určuje požadavky na 

odolnost stavebního výrobku proti vloupání.   

 ČSN EN 1300  Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření. Tato evropská norma 

stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a neoprávněnému otevření zámků 

s vysokou bezpečností spolu se způsoby zkoušek. Rovněž uvádí schéma pro klasifikaci zámků 

s vysokou bezpečností na základě ocenění jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu 

napadení a skrytému - neoprávněnému otevření. Tato evropská norma specifikuje vedle 

všeobecných požadavků požadavky na kategorie použití životnosti, bezpečnosti při používání, 

odolnosti proti manipulaci, odolnosti proti vnějším vlivům elektrické a elektromagnetické 

odolnosti. 

 ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání. Trezory se základní bezpečností. Tato evropská norma platí 

pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní bezpečností a vestavěných trezorů se 

základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání.  
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5 TEORETICKÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ OCHRANY OBJEKTU 

 Život, zdraví osob a majetek není ohrožen pouze trestnou činností, ale také jeho 

ohrožení muže být obecně způsobeno živelnou pohromou nebo selháním lidského faktoru ať 

už neúmyslně či úmyslně. Z těchto důvodů je nutné se otázkou bezpečnosti osob a majetku 

zabývat komplexně a vždy vytvořit takový bezpečnostní systém, který bude dostatečně 

efektivně zajišťovat plynulý chod organizace a omezovat páchání protiprávní činnosti. 

Obecné podmínky a možnosti, které jsou teoreticky využitelné při budování a organizaci 

ochrany objektu z hlediska bezpečnosti osob a majetku, je nutno znát především pro zlepšení 

celého systému. [4] Musíme si ujasnit jejich možnosti využití při návrhu systému ochrany 

aktiv, které představují hodnoty, do jejichž ochrany musíme investovat svůj čas a finanční 

prostředky. Odpovědnost za ochranu života a majetku ze zákona nese ten, kdo stojí v čele 

organizace, tedy ředitel, předseda představenstva nebo jednatel. Nelze však spoléhat pouze na 

vrcholové vedení a proto každý zaměstnanec musí svou spoluodpovědností k bezpečnosti 

a ochraně hodnot sám přispívat. Celý rozsah bezpečnosti můžeme názorně vidět na schématu 

domu, na obrázku 1, ze kterého mne zajímá především pravá polovina schématu, oblast 

security, jako těžiště mé práce. [7]  

 

 

Obrázek 1: Schéma bezpečnosti  
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 Současný pokrok v prostředcích ochrany, ale i moderní pohled na danou problematiku 

nabízí spoustu možností k řešení jednotlivých zjištěných problémů. Opatření jsou zaměřena 

na zhoršování podmínek pro páchání trestné činnosti, zvyšování míry objasněnosti, 

zabezpečení majetku a zdraví, na potenciální i skutečné oběti trestné činnosti. Zabezpečení 

v obecném pojetí je vytvoření bezpečného prostředí pro daný subjekt. Z výše popsaných 

důvodů musí být objekt chráněn režimovými opatřeními, mechanickými zábrannými 

prostředky, střežen elektronickým poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem 

i fyzickou ostrahou. [5,21]  

 Členění fyzické ochrany:  

  Technická ochrana  

   - Mechanické zábranné prostředky  

   - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

   - Ostatní technické prostředky ochrany  

  Fyzická ostraha  

  Režimová ochrana  

 

5.1 Technická ochrana  

 Technické zabezpečení je nejsložitější oblastí bezpečnostních opatření, která vyžaduje 

nutnost mít přehled o mnoha technologiích, vývoji nových materiálů a možnostech jejich 

implementace. Nové technologie kladou vysoké nároky na odborné znalosti, ale i periodické 

vzdělávání v oblasti vývoje nových výrobků na trhu. [7] Do technické bezpečnostní ochrany 

objektu patří všechny mechanické, elektrické či elektronické systémy schopné ovlivnit 

působení narušitele na chráněném objektu a dle míry požadovaného zabezpečení i zabránit 

jeho činnosti. Automatické reakce při ochraně osob a majetku je potřeba v případech, kdy 

nelze jinak, než okamžitě zajistit ochranu důležitého zájmu a splnit požadavky na technickou 

bezpečnost objektu. Podle umístění jednotlivých systémů ochrany můžeme rozdělit obecně 

jejich prvky na vnější místní a prostorovou ochranu na hranicích území nebo pozemku, 

plášťovou ochranu vlastní budovy objektu a vnitřní prostorovou nebo místní klíčovou, 

individuální a předmětovou ochranu. [4]  

5.1.1 MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY  

 Ochrana objektů mechanickými zábrannými systémy je nejstarší způsob ochrany osob 

a majetku, dnes základní a neoddělitelná součást bezpečnostního systému objektů. Při její 
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aplikaci do systému ochrany jde především o znemožnění narušiteli vniknutí do chráněného 

objektu, popřípadě o jeho zdržení na místě dostatečně dlouho do aktivace ostatních součástí 

systému a jeho zadržení anebo o snahu, aby úsilím vynaloženým na pokus o překonání 

mechanických zábran zanechal stopy, které bude možno použít při jeho identifikaci orgány 

Policie České republiky. [4] Tam, kde je to zapotřebí působí preventivně a v některých 

případech musíme zabránit i jakékoli možnosti přiblížení útočníka a nebezpečí umístění 

nežádoucího předmětu v chráněném prostoru. [7] Případné překonání zábran a pohyb 

narušitele uvnitř objektu v závislosti na jeho důležitosti, by mohlo být i selháním celého 

systému.  

 Těmito mechanickými zábrannými systémy můžeme opatřit obvodový perimetr, vnější 

prostor, všechny otvory v plášti, prostory i předměty uvnitř budov. Jedná se o různé ploty, 

brány, dveře, okna a výplně otvorů opatřené zámky, řetězy, lanky, roletami, mřížemi, 

tvrzenými skly a foliemi, které zajišťují ochranu svou mechanickou odolností. Podstatou 

bezpečnosti použití těchto systémů je jejich certifikace, tedy záruka plnění funkce a odolnost 

proti napadení podle norem, které řadí tyto výrobky do bezpečnostních tříd. U součástí 

mechanických zábranných prostředků jako jsou zámky, cylindrické vložky musí být ověřena 

jejich bezpečnostní úroveň certifikátem shody. Certifikát shody vydávají certifikační orgány 

akreditované Českým institutem pro akreditaci, obecně prospěšnou společností, založenou 

vládou České republiky jako Národní akreditační orgán. Informace o stupni ochrany jsou 

názorně barvou rozlišené na obrázku 2, kde je logo s pyramidou bezpečnosti, která určuje dle 

požadované úrovně bezpečnosti stupeň bezpečnostní třídy výrobku v praxi.  

 

Obrázek 2: Pyramida bezpečnosti  

 Úkolem mechanického zábranného systému je odolávat napadení po určitou dobu 

a tak prodloužit čas potřebný k překonání jeho ochrany, i když narušitel používá nářadí a zná 
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konstrukci systému. Odborně se jedná o stupeň pasivní odolnosti a jde o maximální 

prodloužení časového intervalu ochrany, který je potřebný k překonání mechanického 

bezpečnostního zařízení. [4]  

 Bezpečnostní třída 1 - Prvky ochrany kladou odpor proti pokusům náhodného 

útočníka, předpokládá se napadení příležitostným zlodějem, který se pokouší překonat uzávěr 

otvoru nebo stavební prvek užitím fyzického násilí například kopáním, narážením ramenem, 

lámáním, vytrháváním, vysunutím, zdviháním prázdnou rukou bez použití nástrojů.  

 Bezpečnostní třída 2 - Prvky ochrany kladou větší odpor proti pokusům už 

vybaveného útočníka, předpokládá se napadení běžného zloděje ovšem s použitím 

jednoduchých nástrojů, například šroubováku, kleští, klínu, kladiva, háčku, drátu, pinzety, 

struny nebo nože.  

 Bezpečnostní třída 3 - Prvky ochrany kladou houževnatý odpor proti pokusům 

připraveného a zkušeného útočníka, předpokládaný pokus o napadení je veden s použitím 

i upravených nástrojů a nářadí, například prodlouženého šroubováku nebo zesíleného, tvarově 

přizpůsobeného páčidla, speciální pilky, akumulátorové vrtačky a úderných nástrojů.  

 Bezpečnostní třída 4 - Prvky ochrany kladou největší odpor proti pokusům znalého 

útočníka, předpokládá se útok zkušeného zloděje, který má k dispozici sadu nářadí a nástrojů 

z nižších bezpečnostních tříd navíc doplněnou o výkonné profesionální elektronářadí jako je 

vrtačka, šavlová pilka, děrovka, úhlová bruska. [16]  

Mechanické zábranné systémy dělíme:  

- na prostředky obvodové tedy perimetrické ochrany v okolí chráněné zájmové budovy 

objektu, mezi něž patří různé plotové systémy, zdi, vrata, branky, turnikety, propusti, závory, 

retardéry, hřebenové bariéry a zastavovací pásy,  

- na prostředky objektové neboli plášťové ochrany, které brání nepovolenému průniku 

všemi konvenčními i nekonvenčními otvory, světlíky nebo slabými místy v konstrukci 

stavebních prvků případně rozvodů energií nebo klimatizace do objektu. Patří sem různé 

dveřní systémy, bezpečnostní okna, prostupy sítí, bezpečnostní skla, bezpečnostní fólie, 

mříže, žaluzie, systémy generálního a hlavního klíče,  

- dále prostředky předmětové, individuální ochrany, což mohou být přenosné i upevněné 

technické prostředky zabezpečující předměty, úschovná místa nebo prostory, kde bývají 

uloženy nejdůležitější věci, peněžní hotovost, cennosti, utajované informace, citlivá data a jde 

především o různé závěsy, oka, lanka, řetězy, pokladny, trezory, bezpečnostní kufry 

a přenosné boxy odolné všem předpokládaným nežádoucím vlivům,  
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- technické prostředky prostorové ochrany, které jsou svým účelem specifické a jako 

příklad lze uvést prostředky k ochraně před požárem a únikem nebezpečných látek, speciální 

zařízení pro přepravu cenností, prostředky pro označení útočníka nebo odcizených bankovek, 

prostředky k ochraně provozu výpočetní nebo komunikační techniky. [21]  

5.1.2 POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY OCHRANY  

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy slouží k signalizaci nebezpečí, které 

hrozí životu či majetku a jejich součástí je i zařízení pro generování, zpracování a přenos 

poplachové zprávy, včetně napájení elektrickým proudem a ovládání navazujících systémů. 

V dnešní době se stále více osvědčují a proto i používají signalizační zařízení, která v sobě 

spojují více dílčích funkcí do jednoho integrovaného zařízení. [21]  

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.  

 Tato zařízení tvoří zabezpečovací řetězec, obsahující vždy tyto prvky:  

- Detektor je zařízení, které sleduje určité parametry svého okolí a při odchylce ze 

stanovených mezí reaguje předáním určité informace. Může jít i o člověka, jenž v nouzové 

situaci uvede v činnost aktivně nebo bezděčně jednoduchou součástku, která automaticky 

informaci předá. Ale většinou jde o automatické hlásiče, čidla, senzory a detektory, které 

pracují na základě vyhodnocování různých fyzikálních vlastností projevů útoku na objekt 

ochrany a podle těchto vlastností rozlišujeme detektory elektromechanické, elektroakustické 

a elektrooptické.  

- Ústředna zpracovává informace od detektorů podle stanoveného programu, vyhodnocuje 

a realizuje kroky požadovaným způsobem. Umožňuje též řízení zabezpečovacího systému 

a zajišťuje jeho napájení elektrickým proudem.  

- Přenosové prostředky zajišťují přenos informací z ústředny do místa signalizace 

a v opačném směru zajišťují přenos povelů a pokynů nadřízené ústředny nebo obsluhy.  

- Signalizační zařízení převádí případné informace do vhodné optické, akustické či jiné 

formy. Signalizační poplachové výstupy těchto systémů dělíme na tyto: - lokální v místě 

vzniku prostřednictvím zvonku, blikače nebo sirény; - autonomní jsou vedeny do prostor stálé 

služby v objektu a ta vyhodnotí situaci a zajistí správnou reakci na signál; - dálkové jsou 

vedeny mimo střežený objekt na pult centralizované ochrany, kde je činnost obsluhy obdobná.  

 Základními elektronickými bezpečnostní systémy sloužícími k signalizaci jsou:  

- Systémy elektronické kontroly vstupu nacházející se na stanovištích oficiálních vstupů do 

objektu a dalších jeho částech v režimu omezeného vstupu osob. Máme k dispozici na výběr 

od jednoduchých systémů snímání dat o přítomnosti osob, času a počtu otevření určitých 
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dveří až po automatizované systémy kontroly průchodu dveřmi s určením počtu oprávněných 

osob a vyhlášením poplachu v případě pokusu o nedovolenou manipulaci, vstup bez 

oprávnění, průnik útočníka nebo pohyb neoprávněné osoby v blízkosti zakázaného prostoru. 

Moderní zařízení pracují při pohybu oprávněných osob bez nutnosti manipulace s klíčem, 

čipovou kartou, vstupkou nebo klávesnicí. Stačí, aby osoby měly na sobě někde umístěn 

vstupník ve tvaru třeba přívěšku či oděvního doplňku a systém automaticky zaznamenává 

a kontroluje pohyb uvnitř objektu. Vyšší nároky na ochranu osob a majetku však mohou 

znamenat nutnost použití kombinace některých systémů současně anebo použití 

biometrických metod identifikace oprávněných osob a jsou napojeny na vlastní samostatnou 

ústřednu.  

 Dalšími elektronickými bezpečnostními systémy pro signalizaci nebezpečí jsou:  

- Zařízení elektronické detekce látek, která mohou být umístěna i skrytě na místech pohybu 

osob a věcí, kde je nutno vyhledávat chemické látky podléhající kontrole. Specifické 

vlastnosti těchto látek se dají pasivní nebo aktivní detekcí odhalit, velmi rychle analyzovat 

a vyhodnotit jejich přítomnost v místě kontroly a zařízení může být napojeno na ústřednu 

elektronické zabezpečovací signalizace.  

 Ve všech systémech a místech ochrany objektu jako jsou ostraha, perimetrická, 

plášťová, individuální ochrana i při kontrole režimových opatření můžeme využít:  

- Kamerové systémy CCTV schopné dokumentace činnosti osob, dohledu nad prostorem, 

dozoru nad materiálem a pozorování, fotodokumentace a identifikace osob. Před použitím této 

techniky si musíme vyjasnit kritéria jako úhly záběru, vzdálenost pozorování, požadavky na 

detaily, světelné a povětrnostní podmínky, záznam obrazu a způsob vyhodnocování obrazu 

kamer. Z hlediska úkolů ochrany objektu může být důležité, aby se videosignál mohl 

distribuovat na více monitorů, obraz z více kamer mohl zobrazovat na jednom monitoru 

současně za využití multiplexu, nebo v libovolném pořadí pomocí videopřepínače 

vybaveného poplachovými vstupy k cílenému přepnutí v důsledku vnějšího podnětu nebo 

poplachu elektronické zabezpečovací signalizace. [7]  

 Místa, které zastřešují všechny systémy elektronické zabezpečovací signalizace 

objektu, jsou:  

- Pulty centralizované ochrany patřící do systému s dálkovou signalizací poplachu. Každý 

objekt, v němž je instalován elektronický bezpečnostní systém, nemůže mít vlastní zásahovou 

jednotku fyzické ostrahy, a proto existují u Policie České republiky a soukromých 

bezpečnostních služeb tyto pracoviště jako monitorovací zařízení s trvalou obsluhou. 

Vyhodnocují se zde poplachové signály od jednotlivých elektronických zabezpečovacích 



 

19 

 

signalizací, elektronických požárních signalizací a organizují zásahy v chráněných objektech. 

Policie připojuje na své pracoviště jen důležité objekty se zvýšenými riziky ohrožení 

a zájmem státu na jejich ochraně. Soukromé bezpečnostní služby připojují na své pulty 

centralizované ochrany především objekty komerčních zákazníků. Pro případ nutnosti zásahu 

musí být na těchto pracovištích připraveny i situační, technické a taktické zásahové plány. [4]  

Posledním a zvláštním elektronickým systémem ochrany objektu jsou pevné nebo mobilní:  

- Systémy elektronické ochrany prostoru nebo komunikace plní funkci ve zvláštních 

případech nutnosti zabránit nebo prověřit, zda nedochází k monitorování dění v chráněném 

prostoru anebo zabezpečit aby nedocházelo k nežádoucímu odposlechu nebo narušení důležité 

či utajované komunikace. [7]  

 

5.2 Fyzická ostraha  

 Je určitě historicky nejstarší způsob ochrany objektu a jde vlastně o strážní, hlídací 

nebo recepční službu, která je v dnešní době velmi propracovaná, ovšem členitější či 

rozsáhlejší objekty nebo areály není možné jenom takto spolehlivě a ekonomicky dostupně 

zabezpečit. Fyzická ostraha je z důvodu nutnosti placení mezd, vybavení a výcviku lidí 

nejnákladnější možností a přesto nepatří k nejspolehlivějším způsobům ochrany, protože ji 

vykonávají často chybující lidé. V praxi tuto službu můžeme zajistit vlastními zaměstnanci, 

najatou soukromou bezpečnostní agenturou anebo ve zvlášť důležitých případech i státní 

ochrannou službou z řad příslušníků Policie České republiky. Rozeznáváme formy, metody 

a prostředky používané fyzickou ostrahou. [4]  

Mezi formy fyzické ostrahy řadíme:  

 - strážní službu,  

 - bezpečnostní dohled,  

 - bezpečnostní ochranný doprovod,  

 - bezpečnostní průzkum,  

 - kontrolní propustkovou službu,  

 - bezpečnostní výjezd.  

Fyzická ostraha používá metody:  

 - metoda osobní prohlídka, kontrola zavazadel,  

 - metoda fyzického pozorování,  

 - metoda kontrola osob, vozidel a nákladů, dokladů, stavu zařízení nebo vybavení,  

 - metoda přesvědčování,  
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 - metoda obranných a ochranných zákroků,  

 - metoda evakuačních a ochranných opatření osob, majetku,  

 - metoda zajištění místa činu, zabránění vstupu neoprávněných osob a přivolání  

   Policie České republiky.  

Technické prostředky fyzické ostrahy:  

 Jsou všechny prostředky ochrany před protiprávními činy, které zaměstnanci používají při 

výkonu své funkce jako osobní výstroj a obranná výzbroj, pomůcky používané při kontrole osob 

vozidel a prostor objektu.  

 

5.3 Režimová ochrana  

 Jedná se o organizačně administrativní druh ochrany zastřešující všechny ostatní druhy 

ochrany v organizaci. V souladu se zákony a potřebami organizace stanoví postupy při 

samotné ochraně. Tento druh ochrany lze chápat i jako věcné uspořádání vztahů mezi lidmi, 

jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu i řízení organizace za účelem sladění 

všech prvků s cílem dosahování harmonického stavu v dané organizaci. Režimová ochrana se 

týká činností všech zaměstnanců, pohybu a chování cizích osob a vstupující dokumentace, 

výstupu informací, dat a dokumentů z organizace. Veškeré zásadní postupy by měly být 

zpracovány v patřičné organizační dokumentaci. [4]  

 Mezi základní dokumenty režimové ochrany patří:  

- Provozní řád, Provozní řád obsahuje pravidla pro režim pohybu osob a dopravních 

prostředků v objektu, pravidla pro režim pohybu utajovaných informací v objektu, pravidla 

pro zacházení s provozní dokumentací k technickým prostředkům obsahující pokyny pro 

používání technických prostředků, pravidla pro manipulaci s klíči a identifikačními 

prostředky od vstupů do objektu a zabezpečených oblastí a s klíči od úschovných objektů. 

Obdobná pravidla stanoví i pro zacházení s kombinacemi znaků, používaných jako hesla 

zjednávající přístup do objektů, zabezpečených oblastí nebo úschovných objektů, popis 

režimových opatření pro ochranu jednacích oblastí, pravidla pro výkon ostrahy stanovující 

způsob výkonu ostrahy, zejména způsob kontroly osob a dopravních prostředků při vstupu 

a výstupu, způsob provádění obchůzek a způsob reakce ostrahy na poplachové výstupní 

hlášení technických prostředků.  

- Pracovní řád, který podrobně popisuje pracovní postupy a povinnosti jednotlivých kategorií 

zaměstnanců.  

- Spisový řád, jenž stanovuje zásady oběhu veškeré dokumentace.  
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- Skartační řád, určuje třídění spisů, řídí skartační činnost a řeší skartační lhůty.  

 

5.4 Zásady zpracování bezpečnostního projektu objektu  

 Takový projekt může mít podle složitosti a rozsahu objektu i několik úrovní a vždy 

řeší, jakým způsobem by měl být daný objekt zabezpečen z hlediska užívání, ochrany proti 

majetkové trestné činnosti, ohrožení osob a životního prostředí. Z aktuálního soupisu 

stávajících opatření bezpečnosti pak z vyhodnocení analýz všech rizik vyplyne výčet 

bezpečnostních prvků a jejich požadovaných vlastností, které mají bezpečnostní projekt 

objektu realizovat. Nejlepší je samozřejmě předcházet těmto rizikům a konzultovat 

bezpečnostní projekty, jejich relevanci s někým, kdo má hlavně praktické zkušenosti. 

Správné, vhodně zvolené bezpečnostní prvky a prostředky v odpovídající kombinaci mohou 

ušetřit mnohem více finančních prostředků a času, než snaha o krátkodobé řešení, které může 

přinést problémy v pozdější době. Bezpečnostní projekt zvoleného objektu je tvořen na 

základě obecně daných pravidel a jeho struktury. [13] 

 Struktura bezpečnostního projektu: 

 - Popis objektu včetně zařazení objektu dle stupně zabezpečení a vyobrazení jeho 

  umístění, který zahrnuje charakteristiku, stavební konstrukci, rozlohu, popis 

  okolí a přístup k objektu. 

 - Vymezení chráněných aktiv objektu, z důvodu stanovení přiměřených nákladů na 

  zabezpečení daného objektu, což je maximálně 10-15% hodnoty všech aktiv. 

 - Popis hodnocení současného stavu zabezpečení objektu.  

 - Identifikace, modelování a hodnocení rizik. 

 - Návrh nového způsobu zabezpečení ve třech variantách popisující jednotlivé zvolené 

  prvky zabezpečení vedoucí ke splnění požadavků zadavatele. 

 - Výběr nejvhodnější varianty splňující stanovená kritéria a požadavky. 

 - Finanční vyčíslení nákladů na realizaci. 

 - Technické rozpracování dokumentace nejvhodnější varianty. 

 - Závěr.   
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6 STATISTICKÉ ÚDAJE KRIMINALITY  

 Statistické údaje Ministerstva vnitra, co se týče způsobených škod při páchání trestné 

činnosti, vykazují stále velmi vysoké hodnoty majetkových škod. Na úvodním níže 

prezentovaném grafu 1 jsou data z celé České republiky, kde jsou číselné údaje uvedeny 

v tisících korun českých za období posledních čtyř let.  

 

Graf 1: Hmotné škody evidované MV v ČR  

 Zde je z počátku zřejmý poměrně malý pokles či spíše stagnace úrovně materiálních 

škod a následuje skok vzhůru o více než 38 % předchozího průměru hodnot všech škod 

způsobených všemi formami trestné činnosti dohromady. Především krádežemi jsou pak 

způsobeny škody, které graf zachycuje také odlišené barevně ve významných hodnotách, 

a jsou zde uvedeny, protože tvoří nejvýznamnější část ze všech druhů kriminality a mají 

souvislost s prací na projektu. Majetek zajištěný policií tvoří naprosto zanedbatelnou část 

z obou statisticky sledovaných položek škod na majetku.  

 Moravskoslezský kraj ve statistikách Ministerstva vnitra České republiky, co se týče 

způsobených škod při páchání trestné činnosti, vykazuje trend snižování celkových škod na 

majetku, avšak co se týče zcizováných hodnot, je trend nepříznivě spíše opačný. Níže 

uváděný graf 2 znázorňuje obdobné údaje stejných sledovaných parametrů jako předchozí 

graf a i zde jsou číselné údaje opět uvedeny v tisících korun českých za stejné období.  
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Graf 2: Hmotné škody evidované MVČR  

 Na grafu 3 je znázorněno množství celkového počtu za rok zjištěných krádeží prostých 

i provedených vloupáním a z toho je zvýrazněna zvlášť v dolní části objasněnost, která se 

v těchto letech pohybuje do dvaceti procent. Číselné údaje jsou zde počty jednotlivých skutků 

spáchaných v tomto období.  

 

Graf 3: Nápad a objasněnost krádeží evidovaných MVČR  
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 V našem kraji statistiky vykazují v oblasti majetkové trestné činnosti a speciálně 

krádeží dlouhodobou, neustále pro studovaný objekt nepříznivou situaci. V roce 2011 bylo 

zjištěno ze sledovaného období celkem nejvíce skutků krádeží, ale současně byla nejnižší 

úroveň jejich objasněnosti, která klesla až na 17,7 %, přičemž odcizením byly způsobeny 

rekordní škody ve výši 606.089.000,- Kč. Když se zvýšily počty páchaných skutků, snížilo 

se procento objasněnosti a škody způsobené krádežemi vrostly.  

 Z výše uvedených statistických údajů zpracovaných do grafů jednoznačně plyne pro 

zájmový objekt do budoucna zhoršující se bezpečnostní situace. Také zaznamenané incidenty 

proti objektu podle sdělení jeho zaměstnanců vykazují rostoucí trend a to jak počtem, tak 

i způsobenými škodami na majetku. Je zcela jisté pokračování této tendence v okolí umístění 

areálu víceúčelového kulturně společenského a sportovního centra. Uvedená fakta jsou také 

jedním z hlavních důvodů nutnosti zlepšení stavu zabezpečení středisek společnosti Sportovní 

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  
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7 INFORMACE O SPOLEČNOSTI  

 V této kapitole diplomové práce budou postupně popsány účel a aktivity společnosti, 

umístění jejich dalších středisek v rámci města, přesná poloha střediska multifunkčního 

sportovního centra a dalších důležitých zařízení v jeho okolí, umístění a popis jednotlivých 

budov střediska včetně stavu jejich ochrany bezpečnosti osob a majetku. Poté bude podle 

přání zadavaztele projektu, vedení společnosti, podrobně popsán rozsah a stav bezpečnostních 

prvků systému u stěžejní části objektu, ve kterém se projevují rizika a dochází ke škodám na 

majetku a dále budou stanovena kritéria pro rozsah opatření k jejich potlačení a minimalizaci 

následků.  

 

7 1 Profil společnosti  

 Společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., jejímž zakladatelem 

a jediným vlastníkem je statutární město Ostrava, bude dále v textu uváděna pod obvyklou 

zkratkou společnosti SAREZA, provozuje sportovní a rekreační centra a zajišťuje služby pro 

širokou veřejnost. Každoročně ji město finančně podporuje formou neinvestiční dotace na 

zajištění provozu částkou téměř sedmdesáti miliónů korun českých. Obchodní aktivity této 

organizace spočívají v nabídce užívání a pronájmu prostor na střediscích společnosti 

k pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí jako jsou veřejné společenské večery 

a plesy, koncerty, sportovní utkání, klubové a soukromé sportovně-společenské akce 

s komplexním zajištěním sportovišť, cateringu a ostatních doprovodných služeb včetně 

ubytování.  

 Do této společnosti kromě Zimního stadionu Ostrava - Poruba na ulici Čkalovova číslo 

popisné 6144, které jsem si zvolil, jako předmět diplomové práce patří další střediska 

pokrývající širokou škálu možností aktivit občanů města. Patří sem rovněž objekty středisek 

Krytý bazén na ulici Generála Sochora číslo popisné 1378, Letní koupaliště na ulici Rekreační 

číslo popisné 236/74 a Sportovní areál na ulici Skautská číslo popisné 6093/11 v Ostravě - 

Porubě. V dalších městských částech jsou umístěny střediska Vodní areál Jih na ulici 

Svazácká 3160/1C a Sportovní areál na ulici Volgogradská 2632/6A v Ostravě - Zábřehu, 

Vodní svět na ulici Sokolská třída číslo 2590/44, v městské části Ostrava - Moravská Ostrava, 

Sportovní hala Ostrava - Přívoz na ulici Hrušovská číslo 2953/15 a Ozdravné centrum 

Ještěrka na ulici Za Ještěrkou číslo popisné 629/1, které se nachází v Ostravě - Bartovicích.  
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7.2 Středisko a jeho funkce  

 Středisko společnosti SAREZA Zimní stadion Ostrava – Poruba, který bude dále 

v textu uváděn pod zkratkou ZS Ostrava – Poruba, se nachází v centru městské části a má 

adresu na ulici Čkalovova číslo popisné 6144/20 a 18. Byl vystavěn postupně od roku 1970 

a dostavba poslední části, zastřešení tréninkové haly, proběhlo v roce 2003. Z poměrně 

skromného areálu zimního kluziště v majetku města postupně vyrostlo v středně velký 

komplex budov, a jelikož pouze sportovní aktivity nevyužívají celoročně zcela možnosti 

areálu a nepokrývají potřeby a veřejný zájem, vzniklo zde logicky multifunkční sportovně 

společensko kulturní centrum jako zařízení města. V současnosti je zde trvale zaměstnáno 

přibližně čtyřicetpět osob a další lidé jsou najímáni podle potřeby jako brigádníci nebo přes 

agenturu na smlouvu o provedení práce při zabezpečování vlastních akcí anebo akcí 

zákazníků, kteří si pronajímají víceúčelové prostory střediska. Vlastně jde o variabilní 

zařízení, které je využíváno ke komerčním účelům podle požadavků zákazníků, součástí jehož 

je i správní budova celé společnosti SAREZA. V zimním období jsou v objektu provozovány 

dvě kryté haly s ledovými plochami, v letním období je v tréninkové hale čtrnáct 

badmintonových kurtů s možností celoročního alternativního využití obou prostorů. 

K možnosti ubytování je součástí objektu Hotel Sport Club samostatně stojící budova na ulici 

Čkalovova s číslem popisným 6144/18.  

7.2.1 VÝZNAMNÁ ZAŘÍZENÍ V DOSAHU  

 Důležitá zařízení z bezpečnostního pohledu na objekt jsou zde v rámci městské části 

Ostrava - Poruba především Integrované výjezdové centrum tísňového volání 112 Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě - Porubě na ulici Martinovská číslo 

popisné 1622/36, kde je rovněž stanoviště sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby 

Ostrava a také služebna Městské policie Ostrava ve vzdálenosti asi 1,6 km. Také jsou zde dvě 

Obvodní oddělení Policie České republiky Ostrava - Poruba na ulici Heyrovského číslo 

popisné 1737/9 ve vzdálenosti asi 1,3 km a na ulici Dělnická číslo popisné 392/10 ve 

vzdálenosti asi 0,5 km od objektu. Dále jsou zde v dosahu dvě zdravotnická zařízení a to 

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - Poruba na ulici 17. Listopadu číslo popisné 

1790/5 ve vzdálenosti asi 1 km a Nemocnice – Poliklinika společnosti Mephacentrum, a.s. 

Ostrava - Poruba na ulici Opavská číslo popisné 962/39 ve vzdálenosti asi 0,3 km. A nejbližší 

zařízení schopné zásahu při řešení případných bezpečnostních incidentů je služebna Městské 

policie na ulici Čkalovova 6144/18 v pronajatých prostorách Hotelu Sport Club přímo 

v areálu objektu. Umístění všech těchto důležitých zařízení je přehledně zaznačeno níže na 
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obrázku 3 fotografii s popisky. Všechny níže uvedené fotografie v této kapitole jsou 

vytvořeny autorem během přípravy ve veřejně dostupném programu Google eárth s údaji 

z roku 2012 nebo v roce 2013 vlastním přístrojem.  

 

Obrázek 3: Umístění objektu a poloha důležitých zařízení [18]  

7.2.2 OKOLÍ A PŘÍSTUPY  

 V rámci městské části Ostrava - Poruba je v okolí objektu převážně sídlištní zástavba 

vícepatrových bytových cihlových a panelových domů z padesátých a šedesátých let 

minulého století s typickou architekturou a občanskou vybaveností umístěnou převážně 

v přízemních prostorách domů na hlavních ulicích. Sousední budovy objektu jsou dvě 

základní školy na ulicích Školní a Dětská a budova České pošty na ulici Čkalovova. 

Přístupové komunikace k objektu jsou po ulicích Porubská a Zednická ze severu od hlavní 

dopravní osy celé městské části, ulice Opavská, dále po jednosměrných ulicích Španielova 

a Čkalovova z východní a západní strany a také po ulicích Spojů nebo opět Porubská z jižní 
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strany, kde se nachází také pro městskou část významná komunikace Hlavní třída. Situace je 

přehledně zakreslena níže na mapě v obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Mapa polohy objektu [17]  

7.2.3 POLOHA A POPIS  

 Celý objekt tohoto střediska se nachází v obdélníku tvořeném ulicemi Čkalovova, 

Porubská, Španielova a Dětská, jako poměrně nový komplex moderních staveb mezi domy 

starší zástavby na pozemku o celkové rozloze přibližně 15.500 metrů čtverečních. Objekt 

tvoří čtyři, co do velikosti a účelu využití, různé stavby, z nichž jsou tři propojeny chodbami, 

a tréninková hala je zcela samostatně stojící budova. Jedná se tedy postupně o největší 

a dominantní moderní lehkou stavbu víceúčelové sportovní haly se zázemím o půdorysných 

rozměrech 85 x 60 metrů, která je propojena přístavkem recepce a chodeb se schodišti, 

s menší kancelářskou budovou ředitelství celé společnosti a vedení tohoto střediska s rozměry 

65 x 20 metrů. Dále je součástí objektu nejmenší budova Hotelu Sport Club, která těsně 

přiléhá k budově ředitelství, přibližně zaujímá plochu asi 750 metrů čtverečních. Poslední 

výše jmenovaná samostatná budova menší tréninkové haly je také moderní lehká stavba 

s rozměry půdorysu asi 65 x 40 metrů. Názorně je půdorys objektu na obrázku 5 snímku 

s popisky.  
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Obrázek 5: Půdorysný pohled na objekt [18] 

 

7.3 Popis jednotlivých budov  

 Podle přání zákazníka je zadání projektu zaměřeno na multifunkční sportovně 

společensko kulturní centrum společnosti SAREZA, jehož hlavním účelem je ochránit 

všechny účastníky různých akcí konaných v prostorách střediska a tak přispět k tomu aby 

nedocházelo k incidentům, které mohou ovlivňovat úroveň a rozvoj poskytovaných služeb. 

Popis bude tedy následovat obecný se zaměřením na funkci jednotlivých částí objektu 

a detailů si bude všímat pouze v souvislostech a návaznostech na nejdůležitější část celého 

objektu. Popis budov bude pro přehlednost postupovat podle velikosti rozlohy zastavěné 

plochy od nejmenší k nejrozsáhlejší, tedy od budovy hotelu Sport Club, přes budovu správní 

až po obě víceúčelové haly a ke každé stavbě bude připojen i stručný popis jejich stávajících 

prvků bezpečnostního systému objektu. Podrobnější popis budovy a jejího vybavení včetně 

všech bezpečnostních prvků se zaměří na ústřední součást objektu, jeho stěžejní místo 

působení rizik, multifunkční halu s veškerým provozním zázemím.  
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7.3.1 HOTELOVÁ BUDOVA 

 Rozlohou nejmenší budova Hotelu Sport Club přiléhající k budově ředitelství 

společnosti je vybavena jako hotel střední třídy s restaurací v přízemí budovy, přístupná pro 

veřejnost a vlastní recepcí, která je provozována nonstop. Disponuje celkem šedesáti lůžky 

v pokojích různého typu, a proto je využíván při realizaci sportovních, kulturních 

a společenských akcí. V pronajatých místnostech nevyužívané části přízemí hotelové budovy 

jsou prostory, kde je zřízena služebna Městské policie Ostrava s vlastním vchodem 

a schodištěm. Fotografie níže zachycují čelní pohledy na budovu jako obrázky 6 a 7.  

 

 Obrázek 6: Celkový pohled   Obrázek 7: Vchod do služebny  

Jedná se tedy o třípodlažní zděnou budovu s dvěma nadzemními patry, kde se nachází 

recepce, restaurace a ubytovací část a v suterénu stavby je technické zázemí hotelu. Budova je 

z pohledu bezpečnosti zcela samostatná část, zajištěna PZTS napojeným na vlastní ústřednu, 

střežena ostrahou a režimem, jehož základem je vlastní recepce. Tato opatření jsou dle názoru 

vedení a zaměstnanců střediska dostatečná, nevyžadují z důvodu nežádoucího narušení 

soukromí hostů a nechtěného zveřejnění těchto údajů další zkoumání a opatření projektu.  

7.3.2 SPRÁVNÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ  

 Druhou popisovanou stavbou je kancelářská budova ředitelství společnosti SAREZA 

a vedení jejího střediska ZS Ostrava - Poruba, ve které se v přízemí nachází technologické 

zařízení skladování čpavku a strojní zařízení pro chlazení ledových ploch v obou sousedních 

halách. Ve zvýšeném patře této budovy se nacházejí kanceláře jednotlivých členů vedení celé 

společnosti i tohoto střediska s potřebným zázemím a vybaveností včetně prostor zasedacích, 

konferenčních a místností sociálních potřeb zaměstnanců. Pohled na budovu, její hlavní vchod 

s hlavní recepcí celého objektu a dvůr za ní určený k provozním potřebám obsluhy zařízení 

a parkování osobních soukromých vozidel zaměstnanců je na fotografiích v obrázcích 8 a 9.  



 

31 

 

 

 Obrázek 8: Budova s vchodem  Obrázek 9: Dvůr budovy  

Jedná se o dvoupodlažní zděnou budovu, která je přístavkem kolem hlavní spojovací chodby 

určené k údržbě ledové plochy propojena s hlavní víceúčelovou a multifunkční halou objektu. 

V tomto přístavku se nachází hlavní provozní vchod s recepcí, ve které se oprávněné příchozí 

osoby ohlašují ostraze objektu a mohou pokračovat dále buď do provozních, nebo 

kancelářských a návštěvních prostor objektu. Z pohledu bezpečnosti je také tato správní 

budova zcela samostatná část objektu, zajištěna MZP, PZTS s EPS napojeným na hlavní 

ústřednu, ale s vlastním kódem. Tato opatření budou podrobně popsána v další části 

bezpečnostního projektu a také jsou dle názoru vedení a zaměstnanců střediska nežádoucí 

k zveřejnění především z důvodu přítomnosti technologie skladování nebezpečné látky. 

Jelikož však tato budova sousedí s navazující hlavní halou, je propojena a technicky 

zabezpečena společným systémem i fyzickou ostrahou s podobným režimem bude projekt 

určitě z tohoto pohledu přínosný i pro ni.  

7.3.3 TRÉNINKOVÁ SPORTOVNÍ HALA 

 Budova již výše jmenované samostatné menší tréninkové víceúčelové sportovní haly 

v nejvýchodnější části objektu je univerzální víceúčelové zařízení, kde v zimním období 

probíhá trénink budoucích krasobruslařů, hokejistů a bruslení veřejnosti. V letním období jsou 

zde zřízeny a pronajímány sportovní hřiště formou kurtů na badminton. Provozní vybavení je 

velmi odolné přizpůsobené nešetrnému pohybu bruslících sportovců v plné výzbroji, 

jednoduché až strohé bez oken, jen v střešní části se nacházejí světlíky a otvory ventilace 

a kolem sportovní plochy je pouze několik řad lavic k odpočinku. Vstupy a vjezd údržby 

plochy jsou možné čtyřmi branami s možností jejich uzamčení a zabezpečení v mimoprovozní 

době PZTS napojenými na ústřednu hlavní recepční vrátnice s obdobnými režimovými 

pravidly jako u předchozích budov objektu. Orientační pohledy na tuto stavbu jsou fotografie 
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níže na obrázcích 10, 11, 12 a 13 postupně od budovy ředitelství přes sousední školní hřiště až 

k Hotelu Sport Club. 

 

 Obrázek 10: Pohled přes technický dvůr Obrázek 11: Pohled z ulice Španielova 

 

 Obrázek 12: Pohled přes hřiště  Obrázek 13: Pohled z parkoviště u hotelu 

Opatření v této součásti objektu jsou vzhledem k podmínkám provozu, umístění, charakteru 

vybavení a také dle názoru vedení a zaměstnanců střediska dostatečná a nevyžadují z důvodu 

nechtěného zveřejnění podrobných informací popis a hodnocení v této práci.  

7.3.4 HLAVNÍ MULTIFUNKČNÍ HALA 

 Hlavní budovou projektu je tedy podle účelu využití multifunkční víceúčelová hala 

s maximální kapacitou pro 5.000 návštěvníků, ve které se dále nachází restaurace All Stars 

v nejnižším téměř podzemním suterénu budovy a na ní navazující provozovny doplňkových 

služeb.  

Všeobecný popis  

 Jedná se tedy konkrétně o největší a dominantní moderní lehkou stavbu víceúčelové 

zastřešené sportovní haly klasického standartního zimního stadionu s ledovou hrací plochou, 

tribunami pro stojící a převážně sedící diváky, propojenou chodbami do správní budovy. 
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V částečně podzemní spodní části haly jsou ve dvou podlažích schodišti a chodbami 

propojené a příčkami rozčleněné místnosti funkční a sociální vybavenosti celé haly. 

Orientační pohledy na stavbu haly jsou zachyceny na obrázcích 14 a 15 snímcích z ulic 

Čkalovova a Porubská. 

 

 Obrázek 14: Budova haly   Obrázek 15: Pohled z ulice Porubská 

Popis vstupů  

 Vstup do budovy je možný vchody z okolního venkovního prostoru ze tří stran této 

obdélníkové stavby, přičemž za běžného provozu se používá pouze jeden z nich. A to z ulice 

Španielova hlavním vstupem do objektu přes spojovací přístavek, buď do hlavní propojovací 

chodby přímo k hrací ploše, nebo po schodišti do ochozu a na tribuny haly. Další používané 

dva vchody jsou v přízemí pro vstup diváků do ochozů tribun z ulic Čkalovova a Porubská 

v případě pořádání hromadné veřejnosti přístupné akce. Na jižní straně v suterénu budovy pod 

vchodem z ulice Čkalovova jsou poslední možnosti přístupu do haly přímo k baletnímu sálu 

a posilovně třemi dveřmi ve zde umístěných zasklených prosvětlovacích plochách a přes 

provozní místnosti restaurace. Nejdůležitější obvyklé vstupy jsou zachyceny na fotografiích 

v obrázcích 16, kde je v levé části fota vidět hlavní provozní vchod a 17 což je pohled na halu 

z výše uvedené křižovatky ulic.  

 

   Obrázek 16: Provozní vchod     Obrázek 17: Hala, vchody diváků 
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Na obrázku 16 jsou kromě hlavního provozního vchodu vidět i dvoje z celkem čtyř totožných 

dveří nouzových východů z haly směřujících na ulici Španielova. Ostatní vstupy a vjezdy do 

budovy jsou v suterénu pro potřeby zaměstnanců, ústí jen dovnitř objektu mezi budovy 

střediska a běžný přístup k nim zvenčí není možný.  

Popis ostatních otvorů  

 Oken ve vnějších stěnách haly je celkem osmnáct, všechna jsou v suterénu a přízemí 

budovy, na severní východní a jižní straně haly, ústí do místností a obvodových spojovacích 

chodeb. Okna haly jsou vyfotografována na obrázcích 18, 19, 20 a 21, na kterých jsou také 

zachyceny kryté otvory vyústění vzduchotechniky větrání haly. 

 

   Obrázek 18: Okna severní strany     Obrázek 19: Okna východní strany 

 

   Obrázek 20: Okna jižní strany     Obrázek 21: Okna východní strany 

Dále jsou v obvodových stěnách prosvětlovací zasklené plochy směřující do haly z jižní 

strany v suterénu budovy na spojovacích chodbách objektu, které mohou pouze větrat 

a prosvětlují tyto prostory. Jeden z těchto prosvětlovacích a větrací otvorů je níže 

vyfotografován na obrázku 22 a na dalším obrázku 23 je vyfotografována jedna ze 

suterénních prosklených v předešlé kapitole uváděných ploch osazená dveřmi.  
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         Obrázek 22: Prosklený světlík   Obrázek 23: Světlík s dveřmi 

Popis stavební konstrukce  

 Konstrukce stěn haly je zděná z pálených cihel na maltu s betonovými podlahami 

a železobetonovými stropy. Na nosné ocelové příhradové sloupy vně budovy a nosné 

obvodové stěny je postavena příhradová konstrukce zvýšené střechy z dutých ocelových 

nosníků, částečně vystupujících mimo plášť, který je tvořen oplechováním izolace. Ve střeše 

jsou větrací a prosvětlovací otvory s možností regulace otevření elektricky ovládané, přičemž 

z vnitřní strany jsou zde zavěšeny nosníky ozvučovací a osvětlovací techniky.  

Popis vnitřních prostorů  

 Vnitřní prostory jsou po stranách stavby rozčleněny stejným stavebním postupem, 

systémem příček a uprostřed je volný prostor hrací plochy standartních rozměrů ledního 

hokeje s technickým vybavením a tribunami po celém obvodu až do maximální možnosti 

výšky haly. Pohled na tribuny se vstupy diváků od hlavních bran z ulice Porubská 

a Čkalovova jsou na fotografiích v obrázcích 24 a 25. 

 

Obrázek 24: Tribuny na západní straně haly  Obrázek 25: Tribuny na jižní straně haly 
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Pod kaskádovitě stoupajícími tribunami diváků jsou prostory rozděleny na dvě patra 

a nacházejí se zde chodbami a schodišti propojené místnosti sedmnácti šaten pro hokejové 

týmy a krasobruslaře, strojovny ovládání veškerého vybavení a vzduchotechniky, sklady 

materiálu, také baletní sál, klubovna, sauna, posilovna i masérna se sociálním příslušenstvím 

pro všechny návštěvníky a účastníky akcí. Přičemž všechny místnosti využívané návštěvníky 

jsou umístěné v nejnižším podlaží a v patře jsou pouze obslužné místnosti zařízení, které 

nemůže být umístěno jinde, ochozové a propojovací chodby a schodiště, které ústí na tribuny 

při vstupu diváků, kteří zde mají k dispozici pouze veřejné sociální zařízení. Suterén je 

funkčně rozdělen na prostory a místnosti v zásadě dvěma druhy dveří, přičemž všechny 

prostory a místnosti technického vybavení jsou odděleny celokovovými jedno či dvojkřídlými 

dveřmi s plnou nebo prosklenou konstrukcí opatřené doplňkovým kováním samozavírání 

a blokace polohy křídel v otevřené poloze. Všechny ostatní místnosti mají dřevěné dveře 

v dřevěných obložkových zárubních s klikou, koulí nebo madlem se zámkem. Oba typy dveří 

jsou na obrázcích 26 a 27. 

 

 Obrázek 26: Vchod do prostorů  Obrázek 27: Vchody do haly a místností 

Dveře na chodbách a schodištích jsou stejné jako do místností pouze větší, dvoukřídlé 

a masivnější také opatřené doplňkovým kováním samozavírání a blokace polohy křídel.  
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7.4 Popis prvků stávajícího bezpečnostního systému haly  

 V této kapitole bude popsán systém bezpečnostních prvků ochrany samostatné budovy 

haly jako nejdůležitější hlavní části objektu. Tam kde je významná návaznost celého systému 

bezpečnosti osob a majetku, tedy u perimetrické ochrany a ostrahy haly, budou popsány prvky 

bezpečnosti i celého objektu. 

7.4.1 MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY 

Perimetr  

 Ten tvoří z větší části obvod haly a jde pouze o úzké pruhy chodníků a trávy, jelikož 

hala tvoří na severní, západní a jižní straně vlastně perimetr objektu. Ploty jsou v prostoru 

objektu na jeho perimetru postaveny a sdíleny v jižní části na styku s objektem základní 

školy, kde jsou letité, starší, původní z drátěného pletiva v železných rámech mezi sloupky 

z železných trubek s betonovou podezdívkou o celkové výšce asi dva metry. Brány a plot 

kolem technologického a provozního dvora na severní straně a mezi budovami v zadní části 

traktu u budovy hotelu společnosti směrem do ulice Čkalovova na jižní straně objektu je 

nový, ocelový s nerezovou povrchovou úpravou. Tvoří jej rámy z obdélníkových profilů 

opatřené svislými hustě navařenými dráty a jsou od ulice Španielova zneprůhledněny 

profilovaným plechem. Tyto jsou přišroubovány na sloupky o výšce asi dvou a půl metrů od 

země, do výšky asi dvou metrů sahají pole plotu a zbylá část je upravena jako vrchlík proti 

přelezení ostnatým drátem. Pohledy na umístění a stav plotů jsou viditelné na předchozích 

obrázcích 8, 9,10 a 21. 

Plášť  

 Okna budovy jsou plastová s izolačním dvojsklem s běžným kováním. Dveře a brány 

včetně světlíků chodeb budovy jsou všechny celokovové včetně zárubní, výplně jsou buď 

plné, nebo odolné dvojskla či zasklené drátěným sklem tam kde to podmínky vyžadují. 

Zámkové vložky dveří jsou standartní systému firmy FAB. Skla vchodových bran jsou 

v bezpečnostním provedení odolná s izolační funkcí, jejich elektrické ovládání křídel pracuje 

v několika režimech reagující na pohyb osob v jejich blízkosti a násilnou snahu o otevření. 

Únikové dveře opatřené panikovým kováním jsou zevnitř opatřeny visacími zámky. 

Fotografie vstupní brány diváků a nouzové dveře jsou na obrázcích 28, 29 a snímky dalších 

dveří do budovy haly jsou na obrázcích 30 a 31.  
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   Obrázek 28: Hlavní vchod   Obrázek 29: Nouzové dveře  

 

 Obrázek 30: Hlavní provozní vchod   Obrázek 31: Provozní dveře  

Prostor  

 Dveře uvnitř budovy v prostoru mezi místnostmi jsou různých rozměrů až po 

dvoukřídlé plné nebo prosklené drátosklem. Do jednotlivých místností vedou dveře dřevěné 

různých šířek vsazené do dřevěných obložkových zárubní s plechovým kováním. Zámky od 

dveří jsou různé velikosti, klíče a vložky zámků jsou rovněž systému firmy FAB. Následující 

fotografie na obrázcích 32, 33, 34, 35 a 36 jsou ukázky dalších použitých dveří a také druhů 

jejich zámkového kování.  

 

 Obrázek 32: Vnitřní chodbové dveře  Obrázek 33: Kování veří do místností 
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Obrázek 34: Kování dveří      Obrázek 35: Kování dveří  Obrázek 36:Kování dveří 

7.4.2 POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY 

 Z těchto systémů hala obsahuje v rámci perimetrické ochrany pouze ovládání hlavních 

vstupních bran se střežením polohy posuvných křídel firmy Steko, napojené na ústřednu 

PZTS. Také jsou přítomny prvky prostorové ochrany na všech klíčových místech vstupních 

prostor především chodbách a jsou to PIR čidla pohybu osob uvnitř haly napojené na PZTS 

objektu. Fotografie těchto prvků zabezpečení haly jsou na obrázcích 37, 38, 39, 40 a 41. 

 

Obrázek 37: Ovládání systému   Obrázek 38: Ovládání režimu Obrázek 39: Čidlo pohybu 
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  Obrázek 40: Čidlo pohybu  Obrázek 41: PIR čidlo pohybu osob 

Každá místnost haly, u které je předpoklad možnosti vzniku požáru, včetně šaten je osazena 

kouřovými čidly napojenými na EPS celého objektu a dále jsou zde pevná nouzová 

protipožární tlačítka na stěnách místností chodeb a schodišť. Všechny chodby a místnosti bez 

oken nebo světlíků uvnitř jsou také vybaveny systémem nouzového osvětlení. Příklady těchto 

prvků bezpečnosti jsou vidět postupně už na výše uvedených obrázcích 27, 29 a 32.  

7.4.3 OSTRAHA OBJEKTU  

 Stálou ostrahu budovy zajišťuje recepce na hlavní vrátnici objektu v sousedním 

přístavku propojujícím halu se správní budovou. V běžném provozu ji zajišťuje jedna osoba 

z řad zaměstnanců střediska posilovaná v noční době o dalšího zaměstnance. Ostraha provádí 

recepční službu ve vrátnici s výdejem všech klíčů od objektu, ovládá ústředny PZTS a EPS 

celého objektu, koná pravidelné obchůzky s kontrolou místností všech chodeb a prostor haly, 

prověřování signálů PZTS i EPS a provádí sama opatření nebo organizuje vyrozumění při 

nutnosti zásahu jednotek IZS. Následující fotografie na obrázcích 42 a 43 jsou pořízeny na 

pracovišti ostrahy a jsou zde vidět výše zmiňované bezpečnostní komponenty celého objektu. 
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Obrázek 42: Ústředna EPS a skříň na klíče      Obrázek 43: Ovládání ústředny PZTS a bran 

 V případě konání pravidelné komerční nebo soukromé akce v pronajatém čase haly je 

otázka ostrahy věcí organizátora celé akce a tedy subjektu, který si halu pronajal a zodpovídá 

účastníkům za bezpečnost jejich odložených věcí. V případě organizování větší hromadné 

veřejné akce se podle potřeby najímá určený daný počet osob členů pořadatelské služby 

k ostraze a zajišťování případných bezpečnostních opatření.  

 Po skončení provozní doby stálá ostraha objektu uzamkne hlavní provozní vchod 

a provádí kontrolu uzamčení všech možných vstupů a prostor objektu fyzicky a vizuálně, 

přičemž pokud je provoz haly ukončen v pozdních hodinách provádí tuto činnost jeden ze 

zaměstnanců a druhý je stále v recepci. Poté je celá hala, vnitřní prostory a brány zabezpečeny 

PZTS a jsou odstraněny případné nedostatky v jeho funkci. V nočních hodinách se ostraha 

střídá v obchůzkách vnitřních nezabezpečených prostor spojovacích chodeb objektu a podle 

plánu a potřeby i vnějšího okolí, přičemž udržuje neustále vzájemné radiové spojení 

komerčními PMR radiostanicemi.  

7.4.4 REŽIMOVÁ OPATŘENÍ V OBJEKTU  

 Jde z hlediska charakteru o objekt, který je v provozní době maximálně přístupný 

veřejnosti a to zejména v budově hlavní víceúčelové haly. V předem určených hodinách jsou 

přes hlavní recepci objektu střediska přístupné prostory kanceláří zaměstnanců a jejich 

návštěv. Hlavní hala je ovšem přístupná zákazníkům, kteří mají objednány prostory sportovišť 

k pronájmu, členům zde sídlících týmů zájmových kroužků a vzhledem k věku i jejich 

případnému nutnému doprovodu starších rodinných příslušníků. Tito všichni přicházejí také 

přes tuto recepci, prokazují se pozváním zaměstnance ověřovaným telefonicky, doprovodem 

zaměstnance střediska nebo je pravidelná ostraha zná osobně a vydá klíče od místnosti proti 

podpisu v evidenční knize výdeje klíčů.  
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 Pouze v době konání veřejných komerčních akcí mají přístup návštěvníci a diváci do 

ochozů a na tribuny hlavní haly přes dvě veřejné hlavní vstupní brány s pokladnami. Ostatní 

vstupy a vjezdy do budovy jsou buď běžně zamčeny, nebo pod dohledem přítomných 

oprávněných osob majících klíče od ostrahy z recepce objektu.  

 

7.5 Aktiva střediska společnosti  

 Za aktiva objektu je považováno vše co má pro danou společnost určitou hodnotu a je 

proto potřeba vytvořit takové podmínky, aby nedocházelo k jejich znehodnocení. Pro 

bezpečnostní projekt je důležité vědět, o jaká aktiva se jedná, kde jsou situována a co jim 

může způsobit jakoukoli újmu. Identifikace aktiv zahrnuje vytvoření přehledného seznamu 

všech aktiv vyjádřených finanční částkou a formulace také na první pohled nemajetkové 

ztráty, které však v konečném důsledku působení projevů rizik vede k značným ztrátám na 

zisku, podílu společníka anebo na zmařených investicích či menších výnosech. Velmi 

negativní finanční situace by určitě ve středisku zimního stadionu nastala v případě vážného 

bezpečnostního incidentu, který by odradil od dosavadní spolupráce pořadatele například 

mezinárodních sportovních akcí nebo pravidelné návštěvníky akcí i s důsledky pro celou 

společnost SAREZA Ostrava. Dobré jméno spolehlivého partnera v podnikání lze zařadit také 

na seznam aktiv společnosti, která se zabývá poskytováním komerčních služeb veřejnosti.  

 V seznamu aktiv objektu střediska společnosti je tedy movitý majetek, také jsou zde 

hodnoty vnitřního vybavení haly, kanceláří, šaten a sálů a kluboven včetně sociálního 

příslušenství v celkové hodnotě přibližně 150.000.000,- Kč. Dále se uvnitř objektu nacházejí 

odložené osobní věci všech osob navštěvujících objekt během jeho provozů uzamčené 

v místnostech k tomu určených. Během konání kulturních akcí jako jsou produkce světových 

hudebních populárních skupin nebo jiných umělců může být přítomno až 5.000 diváků a další 

potřebný obslužný personál, což znamená dohromady hodnoty prakticky nevyčíslitelné.  

 Riziko je nutné snižovat do té míry, kdy se výdaje potřebné na snížení jeho úrovně 

stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. Při návrhu inovativních 

opatření zabezpečení se vychází z principu ALARA, kdy náklady navrženého zabezpečení 

pro minimalizaci rizik nesmí překročit 10% pouze v ojedinělých případech až 15% hodnoty 

aktiv. Jedná se pouze o obvyklé ekonomické pravidlo nikoli o povinnost, která je dána 

normou, nebo stanovena jiným předpisem.  
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7.6 Podmínky realizace a formulace problémů bezpečnosti  

 Jedině správná a včasná formulace bezpečnostních problémů objektu představuje 

základ úspěšnosti jejich řešení. Činnosti, které jsou prováděny v rámci realizace 

bezpečnostního projektu, slouží k tomu, aby problémy vyřešily nebo přinejmenším snížily 

jejich rozsah působení. Obsahem této kapitoly je tedy stanovení stupně potřebného 

zabezpečení, určení třídy prostředí, ve kterém se budou navrhované prvky zabezpečení 

provozovat po dobu své životnosti dle platných norem. Dále budou ze statistik a údajů 

získaných od vedení a zkušeností zaměstnanců identifikovány nejzávažnější rizikové jevy ve 

středisku společnosti SAREZA. 

7.6.1 STANOVENÍ STUPNĚ ZABEZPEČENÍ BUDOVY HALY  

 Norma ČSN EN 50131 - 1 ed. 2 člení PZTS do čtyř stupňů zabezpečení a stanoví 

příslušné minimální požadavky na střežení znázorněné níže v tabulkách na obrázku 44.  

 

Obrázek 44: Tabulky stupňů zabezpečení a střežení  

 Míra rizika je stanovena předpokládanou znalostí a vybaveností narušitele objektu, 

které jsou již popsány v teoretické části této práce. Stanovuji pro tuto část objektu hlavní 

víceúčelovou halu stupeň zabezpečení číslo dvě, kde hrozí nízké až střední riziko napadení 

s tím, že je třeba přihlížet v návrhu k té možnosti, že vyjímečně se zde mohou konat akce 

hromadného charakteru. Protože se zde nachází zařízení obsahující nebezpečnou látku je 

potřeba vždy v době konání větších veřejných produkcí bezpečnostní opatření upravit 

navýšením kapacit ostrahy osob.  
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7.6.2 URČENÍ TŘÍDY PROSTŘEDÍ BUDOVY HALY  

 Kromě toho je při výběru vhodného bezpečnostního zařízení zvážit též prostředí, ve 

kterém bude pracovat po celou dobu provozu. Norma ČSN EN 50131 - 1 ed. 2 určuje opět 

čtyři třídy prostředí znázorněných níže v tabulce na obrázku 45.  

 

Obrázek 45: Tabulka tříd prostředí  

 Jelikož jde o rozsáhlé víceúčelové zařízení pouze větrané s možností provozování 

ledové plochy celoročně, předpokládám výběr komponentů podle údajů v dokumentaci 

výrobců použitelných do III třídy prostředí a komponenty umístěné na plášti, případně po 

obvodu objektu i do IV.  

7.6.3 IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OKOLNOSTÍ HALY  

 Současný stav celkové úrovně bezpečnostního řešení objektu je značně nesourodý, 

především z důvodu dlouholeté postupné výstavby celého areálu střediska. V tomto dlouhém 

období se výrazně měnily podmínky provozu, nároky na jednotlivá řešení situace z hlediska 

finančních možností provozovatele a technických požadavků na bezpečnost. V případě 

objektu střediska společnosti ZS SAREZA v Ostravě - Porubě je při vytváření projektu 

důležitá nízká úroveň zabezpečení hlavní víceúčelové haly, kdy stávající zabezpečení má 

podstatně nižší úroveň než ostatní navazující budovy. Při pořádání veřejných akcí nemá 

vlastník ani pořadatel možnost účinně regulovat pohyb osob uvnitř haly, operativně měnit 

prostupnost dveří čímž mohou vznikat nebezpečné situace vyžadující okamžité reakce.  

 Za klíčová místa působení rizikových jevů jsou jednoznačně vyhodnocena v běžném 

provozu haly prostor v těsné blízkosti pláště budovy, jelikož se zde nedá nijak zamezit 

přístupu veřejnosti k budově a jejím vstupům vzhledem k poloze budovy v rámci objektu 

a umístění zařízení, kde se zjišťují projevy vandalství a grafity sprayerů. Uvnitř haly jsou pak 

jednoznačně klíčová místa místnosti v suterénu haly, kde se odehrály zatím všechny incidenty 



 

45 

 

krádeží vloupáním s významnými škodami i pro majetek společnosti SAREZA. Také při 

masové účasti osob na veřejných akcích může docházet k nebezpečným situacím, 

nepředvídaným reakcím lidí v davu s nežádoucími důsledky na život a zdraví osob. Některé 

z nešvarů chování lidí v okolí objektu se podařilo autorovi zachytit na fotografiích, které jsou 

pro dokumentaci současné situace uvedeny níže na závěru této kapitoly jako obrázky 46, 47 

a 48 pořízené během přípravy.  

 

Obrázek 46: Grafity          Obrázek 47: Parkování  Obrázek 48: V protisměru 

U parkování je nutno podotknout, že místa na parkovišti v zadní části snímku byla volná 

a jedná se o prostor únikových východů z budovy haly v době konání hokejového tréninku.  
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8 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK  

 V okolí areálu objektu probíhá běžný městský provoz osob a vozidel i městské 

hromadné dopravy po ulici Porubská, Hlavní třída a na silnici ulice Opavská v době špiček. 

Zde se pohybuje značné množství osob a musí se s nimi počítat při hodnocení a snaze po 

snižování a eliminaci rizik. Konkrétní statistiky bezpečnostních incidentů v objektu uvádějí 

dle interní dokumentace za loňský rok celkem čtyři případy krádeží vloupáním a jeden případ 

vandalství s celkovou škodou pro společnost SAREZA přibližně 22.000,- Kč. Dále jsem ve 

své práci vycházel při popisu a vyhodnocování možných rizik z vlastních zkušeností 

a zkušeností zaměstnanců, kteří v objektu pracují. Za dobu provozu tohoto konkrétního 

objektu nedošlo k žádné závažné mimořádné události, smrtelnému úrazu či mimořádné škodě 

na majetku. Pro tuto analýzu rizik považuji za důležitá rizika a hrozící události ty, které 

mohou nastat v každém obdobném zařízení společnosti v obdobných podmínkách.  

 Metod analýz je celá řada a pro hodnocení rizika se používají i převzaté z jiných oborů 

lidské činnosti. Jde vlastně o identifikaci jednotlivých rizik rozborem všech možností 

nebezpečných situací známých a předpokládaných ohrožujících studovaný objekt, které je 

nutno hodnotit. Dále souhrně stanovit míru pravděpodobnosti a sílu jejich účinků 

a v porovnání s ostatními rozhodnout o jejich individuální závažnosti, tedy hranici jejich 

únosnosti akceptovatelnosti.  

 Jako nejvhodnější pro tento typ objektu byla na úvod zvolena grafická metoda 

identifikace všech možných reálně hrozících rizik s jejich příčinami. Dalším stupněm analýzy 

je hodnocení závažnosti a stanovení zranitelnosti objektu výpočtovou metodou. Nejprve 

z procesního hlediska, kde řadíme rizika zapříčiněna lidským faktorem, která jsou obecně 

nebezpečnější než ta později hodnocená z pohledu struktury objektu. Pro doplnění pohledu na 

možné nebezpečí plynoucí z rizik je na závěr analýzy zvolena metoda hodnotící jejich 

vzájemnou provázanost.  

 

8.1 Metoda Ishikawova diagramu 

 Svou analýzu rizik objektu zařízení společnosti SAREZA, střediska Zimní stadión 

Ostrava - Poruba jsem zahájil vypracováním seznamu všech závažných rizik pomocí 

diagramu příčin a důsledků, známým také pod názvem diagram rybí kosti, jehož výsledný tvar 

připomíná obraz větvících se kostí ryb, který popsal a zavedl Kaoru Ishikawa. Následující 

obrázek 49 obsahuje ten nejzávažnější hrozící důsledek, oblasti rizik a jejich příčiny.   



 

47 

 

 

Obrázek 49: Ishikawův diagram  
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 Jeden z možných seznamů rizik vygenerovaných z Ishikawova diagramu pak má 

následující podobu a obsahuje následující položky, tedy důsledky, oblasti rizik, a jejich 

příčiny: Ohrožení bezpečnosti objektu střediska Zimní stadión Ostrava - Poruba. 

Selhání technické ochrany: 

 - Selhání a nedostatky mechanických zábranných prostředků:  

  - Průnik perimetru:  

    - Překonání plotu a bran;  

    - Vniknutí na střechu;  

  - Průnik pláštěm:  

    - Překonání stavebních prvků a konstrukcí.  

    - Překonání vrat, dveří a otvorů;  

  - Průnik do prostoru:  

     - Vniknutí do budovy; 

     - Neoprávněný pohyb v budově;  

 - Selhání a nedostatky poplachového zabezpečovacího a tísňového systému: 

  - Plané poplachy:  

    - Chyba obsluhy při ovládání;  

    - Narušení nezpůsobilým pachatelem:  

     - Dezorientovaná osoba, nemocný, senior, dítě;  

     - Pohyb volných předmětů, zvěře, ptáků, hlodavců.  

  - Falešné poplachy:  

    - Závada na prvcích nebo při montáži systému;  

    - Nevhodně zvolené prvky systému.  

  - Pozdní reakce systému:  

    - Nevhodná návaznost prvků zabezpečení;  

    - Selhání částí systému mimo objekt (PCO, HZS, ZZS, PČR).  

Selhání a nedostatky ostrahy: 

 - Napadení ostrahy:  

   - Trestná činnost;  

   - Špatná organizace ostrahy, nedostatečná co do poču a vybavení.  

 - Chyba ostrahy:  

   - Nedostatek informací nebo zkušeností;  

   - Nedbalost a nepozornost.  
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 - Spolupráce s narušiteli:  

    - Špatný výběr a příprava členů;  

    - Přinucení ke spolupráci násilím nebo vydíráním.  

 - Podcenění rizikových situací:  

     - Nezvykle parkující vozidlo;  

     - Podezřelá přítomnost osob.  

Újma na aktivech: 

 - Úraz zaměstnance nebo návštěvníků:  

  - Nedostatečná odborná příprava:  

   - Kvalifikační předpoklady zaměstnanců;  

   - Školení, poučení a praxe zaměstnanců.  

  - Napadení;  

   - Trestná činnost;  

   - Panika:  

    - Provokace ze strany účastníků, nespokojených fanoušků;  

    - Chyba obsluhy při pyrotechnické, nebezpečné produkci;  

    - Hrozba umístěním a umístění NVS;  

        -Vhození nebezpečného předmětu;  

        - Vnesení nebezpečného předmětu.  

    - Šíření nepravdivé, nepříznivé informace;  

    - Šíření nepříznivé informace chybou ostrahy, personálu. 

    - Požár:  

     - Úmyslné zapálení;  

     - Závada na vybavení, zařízení;  

     - Chyba obsluhy při pyrotechnické produkci;  

     - Chyba obsluhy zařízení;  

     - Přenesení ohniska ze sousedních budov.  

 - Ztráta odcizením, poškozením nebo zničením:  

   - Neoprávněný vstup:  

      - Vydávání se za osobu oprávněnou;  

      - Spolupracující zaměstnanec; 

      - Chyba zaměstnance.  

 

   - Neoprávněný pohyb osob v objektu;  
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      - Nedostatky systému;  

      - Nevhodný typ prvků zabezpečení;  

      - Selhání systému.  

   - Poruchy a závady:  

      - Vliv vnějšího prostředí. 

      - Špatná údržba. 

   - Vyřazení z provozu:  

      - Sabotáž. 

      - Vliv extrémního počasí.  

 - Ohrožení nebezpečnou látkou:  

     - Havárie v dopravě; 

     - Havárie zařízení v objektu;  

     - Chyba obsluhy zařízení;  

     - Nedostatečná bezpečnostní opatření.  

 - Technická selhání: 

  - Výpadek inženýrských sítí:  

     - Přerušení dodávky elektrické energie; 

     - Přerušení komunikačních systémů.  

     - Přerušení dodávky vody; 

  - Porucha na vybavení:  

     - Neodborná manipulace. 

     - Úmyslné poškození, zničení.  

 

8.2 Analýza příčin poruch a jejich následků, metoda FMEA 

 Následná analýza popisuje riziko a dává mu číselnou hodnotu. Jejím základem je 

přiřazení indexů jednotlivým nedostatkům, chybám, selháním, závadám a poruchám, které 

mohou vést až k nežádoucím následkům. Jejich postupné seřazení podle vypočtených hodnot 

pomáhá určit ty potenciálně nejzávažnější. Analýza FMEA používá pro výpočty následující 

postup: 

 -  Dle univerzální modelové tabulky indexů na obrázku 50 jsem přiřadil hodnoty 

a vypočetl, dle vzorce 1, konečný index, výslednou míru rizika, přičemž platí, že čím vyšší 

číslo tím závažnější je riziko, větší jeho pravděpodobnost a hrozící důsledek. [27]  
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Obrázek 50: Tabulka indexů 

Vzorec pro výpočet hodnoty výsledné míry rizika: 

   R  =  P  ·  N  ·  H       (1) 

 R  -  MÍRA RIZIKA 

 P  -  PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RIZIKA 

 N  -  ZÁVAŽNOST NÁSLEDKŮ RIZIKA 

 H  -  ODHALITELNOST RIZIKA 

 -  Sestupným seřazením rizik se vytvoří pořadí závažnosti od největší po nejnižší úroveň 

a vyjádří se jejich index i s pomocí procentní míry jejich podílu na všech studovaných 

nežádoucích událostech. Paretův princip 80/20 spočívá v  obecném pravidlu, že osmdesát 

procent všech nepříznivých následků způsobuje jen dvacet procent ze všech poruchových 

událostí. Tedy rizika do kumulativní četnosti osmdesát procent jsou vyhodnocena jako 

nepřijatelná. [27] 

 Metodu FMEA jsem použil i s rozdělením rizik podle procesního a strukturálního 

hlediska, seřadil sestupně podle hodnoty indexu výsledné míry rizika, použil procentuální 
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vyjádření hodnoty R a vepsal do dvou tabulek na obrázcích 51 a 52. Na základě Paretova 

principu jsem provedl zvýraznění těch rizik, na která je nutno se zaměřit a věnovat jim nadále 

pozornost, protože tvoří dohromady osmdesát procent četností všech hodnot indexů. 

 

Obrázek 51: Tabulka hodnocení procesních rizik  
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Obrázek 52: Tabulka hodnocení strukturálních rizik  

 V objektu střediska jsem identifikoval do kategorie nepřijatelná rizika následující 

události ohrožující bezpečnost objektu: Úmyslné ničení vybavení působením vandalů; 

Možnost umístění nebo jen hrozby umístění NVS; Vnesení a přítomnost nebezpečných 

předmětů; Obecně působení škod; Odhození nedopalku cigaret, zápalky nebo odskok jiné 

žhavé částice; Možnost vzniku paniky mezi účastníky akce; Chyba obsluhy jakéhokoli 

zařízení; Napadení osob; Překonání zámků dveří, skříní, schránek; Nežádoucí pohyb osob 

v hale při hromadném vstupu nebo odchodu; Vniknutí neoprávněných osob; Škody na 

majetku účastníků akcí; Krádeže věcí z místností; Zanedbání plnění povinností zaměstnance; 

Dohodnutá spolupráce nespokojeného nespolehlivého zaměstnance; Chyba zaměstnance při 

výkonu povolání; Nezjištěná přítomnost cizích osob; Možnost šíření nepříznivé informace 

vyvolávající nežádoucí reakci; Možnost neodjištění dveří s panikovým kováním při nutnosti 

rychlé evakuace osob; Možnost havárie strojního zařízení; Možnost nepozorovaného založení 

požáru; Opomenutí uzamčení dveří, vrat; Nedostatečné zajištění ostrahy; Možnost maskované 

přítomnosti osob v zaparkovaném vozidle.  



 

54 

 

 Tato rizika byla vyhodnocena pomocí Paretova principu jako významná, důležitá, 

z obou pohledů na bezpečnost objektu, nepřijatelná, potenciálně nebezpečná a v poslední části 

této práce budou navržena řešení a opatření k jejich snížení. 

 

8.3 Analýza souvztažnosti 

 Dále pro vhodnost této metody a doplnění pohledu na situaci v bezpečnosti objektu 

střediska ZS SAREZA jsem pokračoval v analýze rizik další grafickou metodou. Tato analýza 

může poukázat na vzájemné propojení nejvýraznějších rizik v případě řešení otázky souběhu 

více jednotlivých událostí nebo jejich postupného řetězení. Výběr zdrojů potencionálního 

rizika jsem provedl z podkladů předchozí analýzy, upravený pro možné rizikové události 

související s konkrétní situací v místě provozování objektu a jeho charakterem.  

 Následující tabulka na obrázku 53 hodnotí celkem dvacet pět, z pohledu souvztažnosti 

nejvýznamnějších rizik, která v případě kladného vyhodnocení vzájemného vztahu nabývají 

hodnoty čísla jedna nebo nuly pokud zde zřejmý přímý vztah není. Četnosti kladných 

výsledků se sčítají v řádcích i sloupcích aby byl postižen vzájemný oboustranný vztah všech 

rizik s vyloučením vztahu se sebou samým. [27]  

 

Obrázek 53: Tabulka pro analýzu souvztažnosti 

 Určil jsem dále jednotlivé četnosti souvztažnosti v procentuálním vyjádření 

z celkového součtu všech možných vztahů, dle vzorce 2 a vepsal je do tabulky pro sestrojení 

bodového souřadnicového grafu. Tato tabulka výchozí pro sestrojení grafu souvztažnosti je 

níže na obrázku 54. 
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Vzorec pro výpočet hodnoty souvztažnosti rizik: 

   Kra, rb  =  [ ΣKra, rb / (x-1) ] · 100   [%]    (2) 

 Kra, rb    -  PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SOUVZTAŽNOSTI RIZIKA 

 ΣKra, rb  -  SOUČET VŠECH VZTAHŮ JEDNOTLIVÝCH RIZIK 

 x   -  POČET VŠECH HODNOCENÝCH RIZIK 

 

Obrázek 54: Tabulka souvztažnosti rizik 

 

 Pro grafické posouzení a hodnocení výsledků výpočtů jsem si zvolil optimální míru 

bezpečnosti v objektu střediska na hodnotu osmdesáti pěti procent a z toho vyplývá výpočet 

polohy os, podle vzorců 3 a 4, rozdělujících plochu budoucího grafu na kvadranty 

s rozdílnými stupni míry souvztažnosti rizik. Osa O1 bude rovnoběžkou s osou Y, osa O2 

bude rovnoběžná s osou X. Z předcházející tabulky jsem zjistil minimální a maximální 

hodnoty:      Kramin  =  4,2  [%];  Kramax  =  87,5  [%]; 

       Krbmin  =  16,7  [%];  Krbmax  =  75,0  [%]. 

Vzorce pro výpočet hodnoty polohy os: 

  O1 = 100 –[(Kramax – Kramin):100]·s   [%]    (3) 

  O2 = 100 –[(Krbmax – Krbmin):100]·s   [%]    (4) 

 O1  -  ROZDĚLUJÍCÍ OSA VE SVISLÉM SMĚRU 

 O2  -  ROZDĚLUJÍCÍ OSA VE VODOROVNÉM SMĚRU 

 s  -  OPTIMÁLNÍ MÍRA SPOLEHLIVOSTI 

Pro daný případ vyšly hodnoty vzdáleností polohy dělících os: 

 O1 = 100 – [(87,5 –   4,2) : 100] · 85 = 29,2       [%] 

 O2 = 100 – [(75,0 – 16,7) : 100] · 85 = 50,4       [%] 

 Všechna vypočtená data jsem vložil do grafu 4 a nyní jsem mohl provést vyhodnocení 

analýzy souvztažnosti podle polohy bodů jednotlivých rizik vůči dělícím osám rozdělující 
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plochu grafu na čtyři kvadranty. Každému kvadrantu je teoreticky přiřazena oblast vzájemně 

souvisejících rizik. Primární jsou vyvolávající, způsobující rizika a příčiny. Sekundární jsou 

následné, vyplývající a důsledky jiných analyzovaných rizik. Body umístěné případně přesně 

na dělící ose z bezpečnostního hlediska patří přiřadit k té horší možnosti umístění. [27]  

 

Graf 4: Souvztažnost rizik 

I. KVADRANT: 1, 3, 5, 6, 12  

II. KVADRANT: 8, 10, 13  

III. KVADRANT: 2, 4, 7, 9, 11,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25  

IV. KVADRANT: 23  

I.  Oblast primárně a sekundárně nebezpečných rizik: Poškození strojního zařízení, 

vzduchotechniky ventilace, chlazeni plochy; Chyby zaměstnanců; Zničení vybavení haly, 

osvětlení, sociálního vybavení šaten; Požár v objektu. 

II.  Oblast sekundárně nebezpečných rizik: Nedostatky v organizaci vybavenosti 

a početnosti ostrahy; Spolupracující osoba; Nedbalost zaměstnance.  
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III.  Oblast žádných primárně nebezpečných rizik: Panika; Neoprávněný vstup. Přelstění 

ostrahy. Nežádoucí pohyb osob; Šíření nepříznivých poplašných informací. Vandalství; 

Napadení. Provokace mezi účastníky. Umístění NVS. Pohyb žhavých částic. Nedostatek 

informací, Havárie na strojním zařízení. Krádeže všeho druhu. Nezjištěná přítomnost osob. 

Překonání zámků. Přerušení komunikace.  

IV.  Oblast relativní bezpečnosti obsahuje jediné z hodnocených rizik: Podezřele 

zaparkované vozidlo.  

 Téměř všechna nepřijatelná rizika stanovená analýzou FMEA se ukázala na grafu 

souvztažnosti v oblastech mimo oblast relativního bezpečí a tedy jako potencionální primární 

nebo sekundární rizika ohrožující bezpečnost objektu. Většina v oblasti sekundárně 

nebezpečných rizik a je pro ně tedy nezbytně nutné navrhnout další opatření a řešit jejich 

snížení na přijatelnou úroveň. Metoda souvztažnosti také potvrdila správnost použití 

předchozí analýzy FMEA. [27]  

 

8.4 Vyhodnocení analýz rizik 

 S pomocí Ishikawova diagramu, provedením analýzy FMEA s Paretovým principem 

a analýzy souvztažnosti, která potvrdila správnost postupu a výsledky hodnocení rizik je 

zřejmý fakt, že nejzávažnější rizika studovaného objektu jsou tato, seřazená do logicky 

navazujících scénářů možných průběhů událostí bezpečnostních incidentů.  

8.4.1 RIZIKA PERIMETRU A PLÁŠTĚ  

 Těžko odhalitelná, jednoduchá možnost proniknutí perimetrem k plášťi objektu má za 

přispění nedostatečně zajištěné ostrahy, nebo dohodnuté spolupráce nespolehlivého či 

nedbalého zaměstnance možný následek v podobě rizika nezjištěné přítomnosti cizích osob 

v blízkosti objektu třeba maskované v zaparkovaném vozidle. Tím připouští možnost pro 

působení rizik jako je úmyslné poškozování pláště budovy sprayery či dokonce ničení 

vybavení vandaly. Reálná je i možnost napadení kohokoli těmito osobami a vélmi nežádoucí 

je nebezpečí vhození předmětů včetně NVS do prostoru haly s možnosti pozdě 

zpozorovaného založení požáru. V tomto místě není zatím téměř žádné technické zabezpečení 

a současná stálá ostraha běžným postupem nemusí včas odhalit tato rizika.  



 

58 

 

8.4.2 RIZIKA VNITŘNÍCH PROSTORŮ  

 V prostoru uvnitř haly se mohou samozřejmě v alternativní podobě opakovat 

a variabilně působit stejná rizika jako v jejím okolí a proto budou v této části rozepsány do 

možných scénářů návaznosti rizik pouze ta specifická pro tuto kapitolu. Opomenutí uzamčení 

dveří může být zneužito k vniknutí a přítomnost cizích, neoprávněných osob dovnitř haly 

a znamenat obecně možnost působení škod úmyslným ničením vybavení nebo na majetku 

účastníků akcí, krádežemi věcí z místností po předchozím překonání zámků dveří a skříní. 

Chyba obsluhy či havárie jakéhokoli zařízení při produkci na pódiu u vystoupení se 

světelnými efekty vytvářenými pyrotechnikou mohou způsobit zranění nebo následný požár. 

Případný třeba jen provokační účinek zprávy, informace, nevhodného pokřiku fandů na 

účastníky sportovního utkání uvnitř může vyvolat nepokoje a způsobit nežádoucí reakci lidí 

a jejich pohyb i v panice při hromadném vstupu nebo odchodu z haly. Samotná pouhá hrozba 

umístěním nástražného výbušného systému, přítomnost nebezpečných předmětů, použití 

petard, světlic je schopno způsobit také paniku. Poslední dvě situace mohou nastat i záměrně 

aby odvedly pozornost osob a byly součástí přípravy na pozdější krádeže vloupáním do 

místností haly nebo napadení ostrahy, která musí reagovat a může i chybovat. Lidská chyba 

pak může vést k pozdnímu odjištění dveří nouzových východů při nutnosti rychlé evakuace 

haly. Nedostatečné zajištění ostrahy co se týče její organizace, početnosti, informovanosti 

a profesionality během pořádané větší akce je přímo rozhodující faktor úspěšnosti 

bezpečnostního systému haly.  

 Z charakteru objektu vyplývá nutnost klást důraz především na ochranu zdraví a života 

všech osob pohybujících se během masově navštěvovaných akcí v tomto středisku společnosti 

SAREZA. Všechny tyto poznatky z provedených analýz budou využity při navrhování 

opatření k minimalizaci rizik a snaze o otimalizaci především systému technické ochrany.  
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9 NÁVRH INOVATIVNÍHO ZABEZPEČENÍ  

 V budoucnu chce majitel společnosti Město Ostrava efektivně investovat ze svého 

rozpočtu do inovace zabezpečení svých objektů, ale hranice finančních nákladů je pevně 

stanovena schválením dotace. Zabezpečení osob a majetku v areálu multifunkčního 

sportovního centra není zřejmě jednoduché, jelikož jde o velmi rozsáhlou budovu, členitě 

rozdělenou a v provozní době může být zcela naplněna lidmi. Návštěvníci haly sebou mívají 

osobní věci a předměty vyšší ceny, odkládají je zde a ty jsou především terčem zájmu 

nenechavců po dobu konání aktivit. V průběhu konání veřejných akcí se pohybuje 

v prostorách haly a jejího okolí větší množství různých osob a oplocení celého objektu 

v těchto místech je nevhodné. Z uvedeného vyplývá nutnost přihlížet při navrhování opatření 

ke všem aspektům podmínek provozu. Obsahem této kapitoly diplomové práce bude obecný 

popis podmínek a variant řešení nedostatků v zabezpečení multifunkční haly objektu, výběr 

nejvhodnější varianty, která bude následně detailně rozpracována jako nejlépe vyhovující 

kriteriím zadavatele.  

 

9.1 Podmínky realizace a kritéria  

 Velmi důležité jsou podmínky zadavatele a informace zaměstnanců střediska limitující 

návrhy opatření bezpečnostního projektu. Při rozhovoru se členy vedení střediska vyplynula 

kritéria realizace projektu klíčová pro rozhodování majitele společnosti o provedení změn 

samozřejmě v dnešní době ekonomická. Jsou to tedy postupně nepřekročitelnost nákladů, 

stanovených jedním miliónem korun českých celkově vynaložených prostředků, nezvýšení 

dosavadních provozních nákladů střediska, nepřerušení a co nejmenší omezení provozu haly. 

Tyto podmínky budou při hledání nejlépe vyhovující varianty rozšířeny autorem o další 

důležitá kritéria z důvodu objektivity volby a jsou to konkrétně spolehlivost provozu systému, 

nároky na fyzickou ostrahu, nároky na obsluhu, pokrok vzhledem k životnosti, flexibilita, 

variabilnost a také působení změn na estetiku prostředí. Ředitelství společnosti s těmito 

dalšími kritérii předběžně souhlasilo a je ochotno projekt obhajovat při rozhodování na 

jednání zastupitelstva města. Kritérium úplného zastavení provozu víceúčelové haly je možno 

řešit realizací projektu v době její přirozené odstávky, během výroby nebo odstraňování 

ledové plochy probíhající až dvakrát ročně, při změně režimu provozu nebo přípravě na 

plánovanou akci. Doba realizace je tedy také dána provozním režimem haly, lze ji naplánovat 

tak aby vyhověla požadavkům zadavatele, a cena projekt limituje, ale nemůže rozhodovat 

o stavu bezpečnosti.  
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9.2 Navrhy variant  

 Budou tedy z důvodu objektivity možnosti rozhodování navrženy právě tři verze 

opatření, zaměřené na řešení problému jako varianty v rámci možností a požadavků 

zadavatele. 

Varianta A V první variantě půjde o zlepšení bezpečnosti haly především mechanickými 

prostředky s tím, že viditelnost těchto nových opatření a jejich funkce by měla odradit běžné 

zloděje, kteří jsou největší současný problém objektu. Tuto variantu je nejvhodnější aplikovat 

dle názoru zkušených zaměstnanců střediska vzhledem k tomu, že s těmito opatřeními už 

muselo být započato v rámci údržby z důvodu nastalé aktuální bezpečnostní situace v objektu. 

Jde o ostrahou zjištěné pokusy o proniknutí do místností haly násilným vyrážením dveří, které 

povolují buď ve slabém kování zámků nebo jako celek v nedostatečném ukotvení 

obložkových zárubní.  

Varianta B Ve druhé variantě se mají opatření zaměřit, dle názoru vedení společnosti na 

rozšíření možnosti použití především diskrétních technologií detekce čidel dle požadavků 

norem a zřízení systému kontroly vstupu, který by byl doplněním současného PZTS při řešení 

bezpečnostních problémů a nedostatků v hale.  

Varianta C Poslední varianta bude řešit bezpečnost haly z iniciativy autora pomocí 

vyspělých technologií, návrhem CCTV systému s využitím jeho možností, který je dle 

předběžného názoru všech zaměstnanců střediska však příliš drahý. Tento systém budou 

vhodně doplňovat navazující opatření MZS i dílčích prvků PZTS.  

 Bezpečnostní systém haly už obsahuje všechny základní složky popsané výše 

v diplomové práci aproto se budu snažit řešením vatiant na ně navázat s ohledem na kritéria 

a limit zadavatele, neumožňující vylepšit systém kompletní změnou ve všech složkách 

současně. Seřazení jednotlivých dílčích opatření, komponentů a prvků bude v každé variantě 

postupné podle možnosti přesného stanovení jejich pořizovacích nákladů. Nejprve jsou 

uváděna opatření, u kterých je cena přesně stanovená jejich výrobcem, rozsah jednoznačně 

dán podmínkami v objektu a později jsou uváděna ta, která umožňují operativní rozhodování. 

Možnosti konkrétně použít jiný materiál, levnější verze výrobků anebo jiný rozsah opatření 

jsou u těchto komponentů v současné nabídce široké, avšak důležitý je předpoklad zlepšení 

jejich celkové funkčnosti. Tento systém řazení bude u všech vatiant proveden stejně aby 

případná kalkulace nákladů mohla být flexibilně upravena vzhledem k limitu.  
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9.2.1 VARIANTA A  

Technická bezpečnost:  

 Turniketový systém vstupu tří vchodů do haly, které plní funkci při kontrole všech 

vcházejících osob. Jeden umístěný ve vrátnici recepce provozního vchodu a další dva ve 

vstupech diváků z ulic Čkalovova a Porubská.  

 Bezpečnostní nalepovací fólie do prosklených ploch pláště haly je nutno aplikovat 

a zvýšit ochranu izolačních dvojskel světlíků, oken, prosklených dveří a bran přístupných 

z okolí objektu, jejichž celková plocha je asi 100 m
2
.  

 Systém hlavního a generálního klíče aplikovatelný na zámky všech dveří, bran a vrat 

haly. Jde v podstatě o výměnu všech vložek zámků a klíčů objektu, která se nutně musí dělat 

v pravidelných intervalech životnosti jejich mechanismů. Umožňuje vydávat pouze jeden klíč 

od místností objektu návštěvám s omezeným přístupem do určených prostor haly s ochranou 

proti padělání a lepší odolností proti překonání.  

 Zámky ovládání nebo pojistky v kování všech oken v hale, které jsou u plastových 

výrobků podle zkušeností autora nutné k zamezení vymanipulování zvenčí nebo předchozího 

nepozorovaného odjištění pachatelem během provozu v hale při přípravě na pozdější útok.  

 Výměnu obložkových zárubní vnitřních dveří haly je nutné zajistit ve všech 

místnostech haly a především tam, kde se nacházejí osobní věci zákazníků, zaměstnanců.  

 Rekonstrukce oplocení východní části objektu je nutné provést jeho zvýšením 

a ochranou proti překonání stejně jako je už provedeno zatím pouze částečně u brány do 

technologického dvora.  

Ostraha:  

 Výkon ostrahy objektu zůstane stejný, dojde určitě k zlepšení bezpečnosti pracovních 

podmínek zaměstnanců při odbavování a kontrole osob vstupujících do haly i správní budovy.  

Režimová opatření:  

 Stávající opatření také nemusí být změněna, ale budou mnohem efektivnější při 

kontrole vstupu do haly a správní budovy.  

9.2.2 VARIANTA B  

Technická bezpečnost:  

 Magnetické detektory polohy křídel oken a dveří po obvodu pláště budovy vychází ze 

zařazení objektu do druhé kategorie bezpečnosti dle již výše v této práci uváděné normy.  
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 Čidla pohybu osob v určených místnostech plní také požadavek normy jako 

v předchozím odstavci u místností s otvory do pláště budovy haly.  

 Čidla detekce tříštění skla v místech prosklení pláště jako doplnění stávajících prvků, 

které jsou už v těchto místech, jak je uvedeno výše v diplomové práci. Zatím se jedná pouze 

o čidla pohybu osob uvnitř haly a prosklené plochy jsou místem častých útoků vandalů.  

 Čidla pohybu osob umístěná na plášti v místech brány a dveří do budovy 

z technologického dvora objektu.  

 Elektronický systém kontroly vstupu všech osob nainstalovaný v prostorách recepce 

provozního vchodu a případně také ve vstupních prostorech vchodů pro diváky na tribuny 

haly.  

Ostraha:  

 Po realizaci tohoto opatření dojde pravděpodobně k odlehčení zátěže zaměstnanců 

ostrahy v běžném provozu, odstranění nutnosti posilovat výkon této služby a v nočních 

hodinách je možné přejít i na provoz bez fyzické ostrahy pouze napojením objektu na PCO.  

Režimová opatření:  

 Velmi se zefektivní kontrola dodržování režimových opatření a přehled o pohybu osob 

v provozních hodinách objektu.  

9.2.3 VARIANTA C  

Technická bezpečnost:  

 Objekt bude osazen kamerovým systémem uzavřeného televizního okruhu všude tam, 

kde je potřeba mít přehled a provádět nepřetržitě sledování pohybu osob, vozidel a materiálu. 

Základní systém řízení bude umístěn v místnosti recepce hlavního provozního vchodu. 

Tvořen bude digitálními komponenty, připojenou sestavou kamer a záznamovým zařízením 

propojeným s PC, kde bude vyhodnocován obsluhou. Barevný obraz bude přenášen na 

monitor s možností i případného automatického záznamu ze všech kamer a střežení bude 

možné pomocí systému alarm vně i uvnitř haly. V režimu bez provádění záznamu, nepůjde 

o zpracování osobních údajů aproto nebude mít provozovatel oznamovací povinnost ze 

zákona vůči Úřadu na ochranu osobních údajů.  

 Systém hlavního a generálního klíče aplikovatelný na zámky všech dveří, bran a vrat 

haly, jak je uvedeno výše v této práci. 

 Turniketový systém vstupu provozního vchodu do haly, který plní funkci při kontrole 

všech vcházejících osob v běžném provozu objektu.  
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 Infrazávory na oplocení ve východní části objektu zajistí střežení části perimetru 

objektu v okolí technologického dvora a tím i budovy haly.  

Ostraha:  

 Bude vyžadovat minimální úpravy výkonu služby, jelikož i v současnosti obsluhuje 

zařízení napojené na PC, které využívá ke své práci. Zvýší se bezpečnost zaměstnanců ostrahy 

a sníží se na minimum jejich zátěž při obchůzkách. Umožní ostraze rychleji adekvátně řešit 

situace, provést prověření signálu vizuální kontrolou a reagovat okamžitě případným 

přivoláním složek IZS.  

Režimová opatření:  

 Velmi se zefektivní kontrola dodržování režimových opatření a přehled o pohybu osob 

i materiálu v objektu nepřetržitě. V případě výpadku funkce CCTV systému v provozní době 

provádí ostraha kontrolu vstupu osobně a ostrahu objektu nepravidelnými obchůzkami s tím, 

že informuje zaměstnance střediska o této události. Pokud k tomuto dojde v nočních hodinách 

a době bez provozu v hale ostraha předá informaci vedení střediska, provádí pravidelné 

obchůzky a postupuje obdobně jako před jeho zavedením.  

 

9.3 Posouzení variant metodou rozhodovací matice  

 Předchozí obecný popis variant je dle názoru autora dostatečný k vytvoření představy 

o rozsahu a funkčnosti systému a tvoří v současné fázi dostatečný podklad pro jejich 

posuzování. V této kapitole bude proveden pomocí multikriteriální metody výběr varianty, 

která se jeví podle všech stanovených kritérií nejlepší, bude konkretizována a v závěru 

doporučena k realizaci.  

 Nejprve bude tedy ohodnocena míra důležitosti jednotlivých vah kritérií samostatně 

v bodovém hodnocení stupnice od čísla jedna, což znamená nejnižší stupeň po číslo deset 

znamenající nejvyšší stupeň důležitosti. Dále bude následovat obdobné posouzení míry 

vyhovění varianty zadanému kritériu a vše bude přehledně vepsáno do tabulky níže na 

obrázku 55 a vyhodnoceno. [12]  

Zadaná kritéria: - k1 - provozní náklady,  

   - k2 - omezení provozu,  

   - k3 - spolehlivost provozu,  

   - k4 - nároky na obsluhu,  

   - k5 - nároky na ostrahu,  
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   - k6 - životnost a možnost rozvoje,  

   - k7 - variabilita systému,  

   - k8 - estetika prostředí.  

 

Obrázek 55: Tabulka rozhodovací matice  

 Jako nejlépe vyhovující varianta inovativního návrhu zlepšení stávajícího zabezpečení 

objektu zimního stadionu SAREZA byla vyhodnocena metodou multikriteriální rozhodovací 

matice varianta C, implementace kamerového systému a doplňujících opatření víceúčelové 

haly střediska  

 

9.4 Rozpracování varianty C  

 Náklady každé změny se musí vejít do stanovené částky, tedy rozsah této varianty je 

dán limitem nákladů na materiálové položky bezpečnostních opatření, který je dán 

zadavatelem na polovinu celkových nákladů opatření a tedy přesně 500.000,- Kč. Případné 

změny v technickém zabezpečení haly budou realizovány majitelem ve spolupráci 

s tradičními smluvními dodavateli společnosti SAREZA a jejich náklady se netýkají tohoto 

finančního limitu. Ceny jednotlivých komponentů budou tedy uváděny v orientačních výších, 

mohou se částečně lišit oproti reálné praxi a podrobnější parametry navrhovaných prvků jsou 

včetně fotografií volně dostupné na internetových stránkách jejich výrobců, dovozců 

a prodejců.  

9.4.1 ZÁKLADNÍ POPIS CCTV 

 Hlavním cílem provozování CCTV je tedy především prevence a zkvalitnění výkonu 

fyzické ostrahy objektu. Kamerový systém bude řešen podle požadavků prostředí montáží tří 

druhů kamer ve všech jednotlivých podlažích budovy haly.  
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 V prvním podlaží, označovaným dále 1. P, budou kamery vnějšího střežení 

venkovních prostorů perimetru a pláště haly objektu, vnitřního střežení vchodů a vjezdu do 

haly, chodeb s otvory v plášti stavby a dveřmi k důležitým místnostem z pohledu aktiv 

střediska.  

 Ve druhého podlaží haly, označovaným dále 2. P, budou umístěny kamery střežení 

vnitřních prostorů všech vstupů diváků, ochozů a chodeb ke schodištím mezi podlažími.  

 U stropu třetího podlaží haly, označovaným dále 3. P bude umístěna kamera pro 

možnost pořízení kamerového záznamu prostoru tribun ochozů a schodišť na tribunách haly.  

 Řídicí systém bude tvořen digitálními zařízeními multiplexer s možností pro připojení 

všech kamer, které obsahuje vstupy pro připojení monitorů. Záznamové zařízení bude 

doplněno o zálohu s dostatečnou kapacitou a bude propojeno s počítačem umístěným do 

speciálního rozvodového datového boxu, jenž bude umístěn v místnosti recepce objektu. Ten 

bude vybaven panely s porty, ze kterých budou napojeny jednotlivé signály z převodníků pro 

přenos videosignálu kabelem. Záložní zdroje budou napájet pouze bezpečnostní kamery, 

záznamové zařízení a počítačovou sestavu. Malý monitor bude umístěn na stole obsluhy 

systému včetně ovládacích klávesnic kamer a klávesnice počítače s myší. Velký monitor bude 

umístěn v horní části místnosti recepce, kde bude živě zobrazení ze všech kamer. Na malém 

monitoru bude obraz pro činnost obsluhy CCTV kamerového systému. Prostory střežené 

kamerami budou viditelně označeny na stěnách místností a plášti budovy sdělením o jejich 

přítomnosti a provádění střežení kamerovým systémem se záznamem.  

 Systém bude doplněn mechanickým turniketovým zařízením při kontrole vstupu tak 

aby se zpomalil pohyb osob do budovy a mohly být přesněji kontrolovány ostrahou, dále bude 

zaveden v objektu systém generálního klíče a použita infrazávora na úseku oplocení objektu.  

9.4.2 KAMERY VENKOVNÍ PEVNÉ  

 Navrhuji tedy osazení objektu pěti kusy barevných kompaktních kamer ve vyhřívaném 

krytu na držáku s kloubem pro venkovní použití pro střežení perimetru objektu a pláště haly, 

přičemž delší strana haly vyžaduje použití snímání dvou kamer současně naproti sobě. Tyto 

kamery budou umístěny na rozích budovy, kde se nachází konstrukční části stavby a jejího 

vybavení, dle nákresu N 1, který je součástí diplomové práce jako příloha 1. Ve všech třech 

přílohách půdorysů budou prvky označeny symbolem druhu, písmenem K, a číslovány 

postupně dle uváděného popisu. Následující fotografie komponentů a prvků jsou postupně na 

obrázcích 56 až 59 i s popisem. 
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 Obrázek 56: Kamera pevná   Obrázek 57: Objektiv 

Kamery budou typu VC57E vybaveny snímacím čipem 1/3" CCD Sony Double Scan EFFIO 

960H, funkci zobrazení detailních informací z tmavých částí obrazu WDR, automatický režim 

DEN/NOC při rozlišení 650/700 TV řádků, minimální citlivost 0.0001 Luxů s možností 

napájení DC 12V/260 mA, váhou 500 gramů a vlastním galvanicky odděleným převodníkem 

signálu. [6] Zvolený varifokální objektiv je typu CS možným spojením, parametry objektivu 

jsou 2,7 - 13,5 mm, s automatickým režimem DEN/NOC, s automatickou clonou DC 

asferické čočky, firmy FUJINON. [10] Další prvky na níže uvedených obrázcích 58 a 59 jsou 

fotografie zvoleného ochranného krytu a držáku. [31]  

    

 Obrázek 58: Vyhřívaný kryt   Obrázek 59: Držák kamery  

9.4.3 KAMERY VNITŘNÍ PEVNÉ  

 V projektu navrhuji celkem čtrnáct kusů pevných, barevných kamer pro střežení 

vnitřních prostor haly umístěných v prostorách všech vstupů osob a vjezdu údržby do budovy, 

na chodbách přístupu k šatnám, schodištím a nouzovým východům. Popis umístění 

jednotlivých zařízení bude postupovat podle podlaží budovy od 1. P, kde bude rozmístěno 

celkem osm kusů kamer z toho šest z nich u tří možných vstupů osob, jednoho vjezdu údržby 

a na dvou spojovacích chodbách šaten, dvě poslední v chodbách u dvou nouzových východů 

z prostoru haly. V následujícím 2. P budou tyto zařízení rozmístěna v počtu celkem šesti kusů, 

z toho dvě budou na spojovacích chodbách k uzavřeným schodištím v rozích budovy 

a poslední čtyři u možných vstupů do haly. Jedna kamera pokrývá vchod do haly ze sousední 

přilehlé správní budovy a tři jsou ve dvou hlavních vstupních prostorech diváků, z nichž ten 

http://www.penta.cz/cz/kryty-a-drzaky/48886-drzak-cctv-s-kloubem-pro-venkovni-kryt-h-18?utm_source=zbozi_cz&utm_medium=cpc&utm_content=Zabezpecovaciaprotipozarnitechnika-Kameryaprislusenstvi-Krytyadrzaky&utm_campaign=zbozi_cz-paid
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větší z ulice Čkalovova je tak široký že vyžaduje snímání dvou kamer současně vedle sebe. 

Tato všechna zařízení budou namontována na stropech místností přibližně v polohách, dle 

nákresů N 1 a N 2, ktré jsou součástí diplomové práce jako přílohy 1 a 2. Fotografie prvku 

a rozsahu jeho možností použití jsou na níže uváděných obrázcích 60 a 61. 

        

 Obrázek 60: Vnitřní kamera pevná  Obrázek 61: Rozsah nastavení 

Kamery budou typu VD 101 S-IR vybaveny 1/3 snímacím prvkem CCD s automatickým 

režimem DEN/NOC, rozlišení 600/450 TVř., minimální citlivost 0,2 Lux, funkci zobrazení 

detailních informací z tmavých částí obrazu WDR, varifokálním objektivem 2.8 - 12 mm 

s automatickou clonou s možností nasazení jiných objektivů v antivandal dome krytu a rovněž 

vlastním převodníkem signálu. [11]  

9.4.4 KAMERA VENKOVNÍ OTOČNÁ  

 Dále v projektu navrhuji poslední venkovní barevnou kameru SONY PTZ - dálkově 

ovládanou, pro střežení prostoru hrací plochy a tribun, umístěnou uprostřed nad hrací plochou 

na konstrukci pod střechou haly, dle nákresů N3, který je součástí diplomové práce jako 

příloha 3. Pro přenos obrazu všech použitých kamer v celém projektu navrhuji sady pro 

přenos videosignálu twist kabelem. Fotografie prvků jsou na následujících obrázcích 62 a 63. 

                   

 Obrázek 62: Vnější kamera otočná  Obrázek 63: Přenos videosignálu 

Tato kamera bude TS-PTZ10 vybavena 1/4 snímacím prvkem CCD a bude mít automatický 

režim DEN/NOC, rozlišení 530 TV řádků, minimální citlivost 0,005 Lux, funkci zobrazení 
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detailních informací z tmavých částí obrazu WDR, která má deseti násobný optický zoom 

s možností pohybu rychlosti 200
0
 za sekundu ve sto šedesáti čtyřech repozicích, funkci 

potlačení zašumění obrazu AGC, obvodem k eliminaci protisvětla BLC, automatickým 

vyvážením bílé barvy při jakýchkoliv změnách světelných podmínek ATW, doplňkovým 

OSD menu v antivandal dome krytu a převodníkem signálu. [31] Sady pro přenos 

videosignálu twist kabelem TW-500 obsahují aktivní přijímač i vysílač do 500 m s jemnou 

přepěťovou ochranou a jsou v provedení mini. [23]  

9.4.5 ŘÍDICÍ SYSTÉM CCTV 

 Systém kamer bude možno ovládat, obraz vyhodnocovat i uchovávat a střežit prostory 

haly i objektu pomocí dvou ovládacích klávesnic se dvěma převodníky signálu, dvou 

záznamových zařízení se zálohováním, propojených převodníkem se zobrazovacím 

monitorem a počítačovou sestavou PC s příslušenstvím. Fotografie prvků jsou včetně jejich 

základního popisu postupně uvedeny níže na obrázcích 64 až 71.  

       

 Obrázek 64: Ovládací jednotka          Obrázek 65: Převodník videosignálu 

Ovládací jednotka klávesnice SE-MK02, ovládání funkcí pro PTZ kamery ve třech osách 

s komunikací po RS-485, napájení 12 V stejnosměrného napětí. [31] Převodník typu SCB-

C08 z USB na RS-323, RS-422, RS-485. [8]  

       

 Obrázek 66: Záznamové zařízení      Obrázek 67: Zálohovací zařízení 

Záznamové zařízení AVTECH CPD-798ZD pro 16 kamer a možnostmi síťových funkcí, 

rozlišení 720 x 576 při záznamové rychlosti až 400 obrazů za sekundu, podporou CMS 



 

69 

 

detekce pohybu a alarmem, přenos v kvalitě H. 264 VIDEO i po síti LAN, grafické OSD 

menu v českém jazyce, včetně dálkového ovládače a myši s možností použití dvou hard disků. 

[3] Zálohovací zařízení HDD 1000 GB SATA. [11]  

     

 Obrázek 68: Převodník pro monitor   Obrázek 69: LCD monitor 

Převodník VIDEO/VGA - CPD-02 s podporou všech LCD PC monitorů, rozlišení 1024x768 

a 1280x1024 obrazových bodů, PAL, VIDEO vstup, provedení pro nonstop provoz, včetně 

zdroje 12V / 500mA / 2,5W. [26] Monitor LE 40B551 LCD TV 102 cm, Samsung, Full HD, 

1920x 1080 s držákem. [44]  

 

Obrázek 70: PC sestava 

PC sestava bude vsazená ve skříňi Cooler Master Elite 342, Mini ATX, 2x USB se 

vzduchovým tunelem; zdrojem Seasonic Energi Knight 350 W; základní deskou mATX, 

socket 775; procesorem Intel Celeron Dual-Core E3300; operační pamětí Kingston GB 

DDR2 800 MHz; pevným diskem 500 GB Samsung SATA 3 Gb/s., 16 MB. [2]  

 

Obrázek 71: Příslušenství 
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Dále čtečkou paměťových karet interní do 3.5“ pozice; DVD R/RW s mechanikou Samsung, 

SATA; integrovanou grafickou kartou Intel GMA X4500 (DX10); klávesnicí C-TECH 

KB8300; optickou myší A4TECH OP-620D; monitorem pro DVR 19“ LCD HP, rozlišením 

až 1280x1024 bodů při 60 Hz, kontrastem 1000:1 a rozhraním USB; operačním systémem 

firmy Microsoft Windows 7. [2,24]  

9.4.6 KOMPONENTY INSTALACE CCTV  

 Určené komponenty navrhuji umístit společně do instalační skříně stojanového 

rozvaděče typu U42 šířky 600 x 1000 mm., RAL 7035 + 5005 zcela vybavené příslušenstvím. 

[14] Všechny prvky instalace a vybavenost datového rozvaděče jsou na fotografiích níže 

v obrázcích 72 a 73 s následným popisem.  

 

 Obrázek 72: Skříň s příslušenstvím  Obrázek 73: Rozvody, zdroje a napájení  

Jsou zde tedy umístěny napájecí zdroje kamer; [32] rozvod kompaktními patchpanely; [14] 

příslušný jistič; [25] napájecí panely 8 x 230 V, s vypínačem přepěťovou a tepelnou 

ochranou; [32] a záložní zdroj celého systému Sweex UPS 1500VA (900W), který je 

vybavený komunikačním rozhraním USB 2.0, přepěťovou ochranou síťového kabelu, uvnitř 

zdroje jsou umístěny dvě záložní baterie s celkovou výdrží až 40 minut, rychlostí přepnutí na 

záložní zdroj je během 6 milisekund pro případ výpadku elektrické sítě. [9]  

9.4.7 DOPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ VARIANTY C 

 Následující opatření bezpečnostního projektu doplňují systém CCTV vhodnými MZS 

a příslušnými dalšími PZTS při jeho činnosti a pomáhají fyzické ostraze objektu při střežení 

v případě dlouhodobého výpadku systému nebo poruše.  
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Turnikety  

 V této variantě je provozní vchod vybaven turniketovým vstupem osob při dohledu 

ostrahy objektu. Navrhuji umístit do chodby vstupu za dveřmi dva turnikety se zábradlím. 

[20] Fotografie tohoto prvku zabezpečení je níže na obrázku 74.  

   

  Obrázek 74: Turniket  

Systém generálního klíče  

 Navrhuji vybavit objekt tímto systémem pro zvýšení ochrany osobních věcí 

návštěvníků, zaměstnanců a zjednodušení práce ostrahy při vydávání klíčů od místností. 

Výchozím předpokladem je vypracování seznamu všech dveří, přičemž do klíčového systému 

lze zahrnout i visací zámky a speciální vložky do nábytku. Stávající zámky objektu již jsou 

vložkové a každé dveře mají jen jednu vložku. Budova obsahuje asi osmdesát míst s nutností 

použití systému v přibližně šesti úrovních přístupu osob. [29] Informativní zjednodušené 

schéma tohoto systému je názorně na obrázku 75.  

          

 Obrázek 75: Schéma klíčového systému  

Infrazávora  

 Ve východní části objektu navrhuji ke střežení oplocení použít instalaci infračervené 

světelné závory pro vnější použití. Oplocení je zde v délce asi 40 metrů starší, nižšího 

standardu, ale v dobrém technickém stavu. Přímý rovný úsek plotu určený ke střežení začíná 

u zdi tréninkové haly a končí u nové části oplocení, nové brány vjezdu do technologického 

dvora. Použití MZS nového ostnatého či žiletkového drátu na vrchlících tohoto plotu by bylo 

nevhodné, především pro přítomnost dětského sportovního hřiště sousedního objektu základní 

školy. Tato IR světelná závora kontroluje oblast až do 60 metrů, je vybavena inteligentní 
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ochranou před sabotáží vysílače i přijímače [1] a bude napojena na stávající systém PZTS. 

Fotografie tohoto prvku zabezpečení je názorně na obrázku 76.  

     

 Obrázek 76: Infrazávora  

9.4.8 CENOVÁ KALKULACE VARIANTY C  

 V této kapitole budou konkrétně vyčísleny náklady finančních prostředků této varianty 

řešení zadání bezpečnostního projektu pro přehled zpracované do tabulky. Tabulka rozpočtu 

cen materiálu je uváděna níže jako obrázek 77.  

 

Obrázek 77: Tabulka materiálových nákladů varianty C  
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 Součtem položek byla vyčíslena hodnota materiálových nákladů této varianty 

a výslednou částkou byla tedy splněna podmínka zadavatele bezpečnostního projektu. Tato 

částka je dle názoru autora reálná i vzhledem k tomu, že některé koncové položky byly 

odhadovány, ale podmínky realizace se mohou i měnit v čase, který uplyne do jejího započetí.  
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10 ZÁVĚR  

 Z hlediska charakteru studovaného objektu se ukázalo jako nejvhodnější i přes 

nedůvěru zaměstnanců a přísný ekonomický limit, použití systému CCTV, přestože v jiném 

komerčním objektu, kde si majitel může nastavit přísnější pravidla režimu a ostrahy mohou 

být úspěšné MZS nebo úspěšnější klasické PZTS. Z hlediska potřebného režimu veřejného 

převážně sportovního centra jsou v místnostech haly čidla v provozní době nečinná, aktivně 

střežit mohou pouze v mimoprovozní době, avšak to už tu není přítomna významná část aktiv 

a jde pouze o ochranu stabilního vybavení před zničením. MZS potřebují určitě také řešit 

zlepšení svých parametrů, ale jejich možnosti jsou pouze ve zpomalení a ztížení útoku, 

kterému je však potřeba i v provozní době objektu, kdy je velmi přístupný, účinně a včas 

zabránit nebo identifikovat a případně zadržet jeho pachatele. V městském zažízení 

vyžadujícím co největší přístup a dostupnost služeb občanům je využití možností kamerového 

systému dostatečně odrazující pro nenechavce a lépe plnící funkci i při možných panikových 

dějích uvnitř haly. Navržený systém CCTV nepodléhá oznamovací povinnosti, je však třeba 

majitele objektu také upozornit na pravidla provozování kamerových systémů, které budou při 

prezentování projektu také objasněny autorem zadavateli.  

 Investicí do realizace tohoto bezpečnostního projektu v žádném případě nebude 

překročeno obecné ekonomické pravidlo ALARA a proto bude navrženo majiteli společnosti 

prostřednictvím vedení střediska pozdější zvážení rozpracování ostatních variant. Do 

budoucna je možné vzhledem k víceúčelovosti střediska, že bude zapotřebí některých dílčích 

opatření ostatních hodnocených variant, především co se týče nutnosti regulace kontroly 

hromadného vstupu osob do haly při veřejných akcích, kde se vzájemně doplňují oba systémy 

mechanický i elektronický. Po rozpracování těchto opatření je možné provést jejich realizaci 

v následujícím rozpočtovém období i po schválení nižší dotace. Návrh je možno zpracovat 

s výhledem pozdější realizace v průběhu dalších let, jelikož do té doby jsou už dostatečně 

minimalizována rizika objektu, funkcí a provozem realizovaných opatření bezpečnostního 

systému. Věřím, že splnění podmínek zadavatele je zárukou přínosu inovativních návrhů 

projektu pro argumentaci o potřebnosti a zdůvodnění nutnosti právě těchto opatření, pro 

jednání s majitelem na zastupitelstvu města, při řešení reálných problémů společnosti 

SAREZA.  
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PC  - personal computer (osobní počítač)  

PČR  - Policie České republiky  

PIR  - pasivní infračervený detektor  

PMR  - Personal Mobile Radio (osobní mobilní radiostanice)  

PZTS  - poplachový zabezpečovací a tísňový systém  

SAREZA - sportovní a rekreační zařízení  

s. r. o.  - společnost s ručením omezeným  

ZS  - zimní stadion  

ZZS  - zdravotnická záchranná služba  
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