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Anotace / Annotation 

STANĚK, Tomáš. Analýza možností zabezpečení zimního stadionu. Ostrava, 2014. 59 s. 

Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra 

bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Tomáš Bolek. 
 

Diplomová práce je zaměřena na možnosti zabezpečení Zimního stadionu Ivana 

Hlinky v Litvínově při hokejových utkáních i mimo ně. Práce obsahuje rozbor právního 

hlediska v souvislosti se zabezpečením objektu a poskytováním služeb soukromé 

bezpečnostní agentury a následně uvádí deskripci lokality s částečným zaměřením  

na historický vývoj budování stadionu. Popisná část diplomové práce formuje  

do příslušných celků aktuální stav fyzické ochrany objektu, které jsou v souvislostech 

podkladem pro zpracovanou analýzu rizik a nebezpečí z procesního i strukturálního 

hlediska. Poslední část diplomové práce se zabývá návrhem standardu pro zabezpečení 

zimních stadionů v České republice a na jeho základě variantními návrhy řešení 

odpovídajícími rizikům vyhodnoceným zpracovanou analýzou, včetně implementace 

inovativních technologií, a dále ekonomickou náročností těchto návrhů.  
 

Klíčová slova: zimní stadion, hokej, sportovní utkání, divácké násilí, Litvínov 

 

STANĚK, Tomáš. The analysis of possibility for secure the winter stadium. Ostrava, 2014. 

59 p. The diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra 

bezpečnostních služeb. Supervisor Ing. Tomáš Bolek. 
 

The diploma thesis is focused on the possibilities for secure the Winter stadium of Ivan 

Hlinka in Litvínov during ice-hockey matches and beyond them. The theses contains  

an analysis of the legal aspects related to security of object and the provision of services  

of a private security agency and then introduce the description of the locality with a partial 

focus on the historical development of building the stadium. The descriptive part of the 

thesis forms current condition of physical protection of object to the appropriate parts, 

which are in context the basis for the risk analysis of procedural and structural aspects.  

The last part of the thesis deals with the proposal of security standard for winter stadiums 

in the Czech Republic and based on it deals with the variant proposal of solutions 

appropriate to the risks assessed by analysis, including implementation of innovative 

technologies, and economic costs of these proposals. 
 

Keywords: winter stadium, hockey, sport game, spectator violence, Litvínov 
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1 Úvod 

Česká republika je odjakživa oprávněně nazývána „hokejovým národem“. Pokud 

pomineme problematiku nesprávného označení celého území republiky slovem národ, je 

nasnadě uvést, že v roce 2012 bylo v České republice provozováno celkem 152 zimních 

stadionů. Nejen tato skutečnost přispívá k výsostnému označení obyvatel České republiky 

jako opravdových mistrů v ledním hokeji, ale také řada úspěchů na mezinárodním poli 

nejrůznějších soutěží. Uvedené skutečnosti jsou ovšem ve spojení se současnými globálně 

ekonomickými a sociokulturními problémy příčinou určité frustrace jedinců i celých 

komunit, kteří pouhé povzbuzování oblíbených sportovních týmů přenášejí do zcela 

odvrácené dimenze sportovních utkání. Takovéto jevy spojené s násilnostmi a pácháním 

protiprávní činnosti jsou nejčastěji odborně označovány jako divácké násilí. [7] 

Bezpečnostní složky státu se zcela zjevně v posledních desetiletích věnují jevům 

spojeným s násilím při sportovních utkáních intenzivněji než dříve, nicméně zde je třeba si 

uvědomit samotnou podstatu fungování státu jako ochránce lidských práv a svobod 

v konexi s finanční i materiálně personální limitací jednotlivých složek bezpečnostního 

systému státu. Z těchto důvodů je určitá mezera bezpečnosti vyplněna komerčními 

bezpečnostními společnostmi neboli soukromými bezpečnostními službami. Ty jsou  

ve spojitosti s ostatními vhodně definovanými a logicky implementovanými prvky fyzické 

ochrany účelným řešením pro zabezpečení objektů a veřejných akcí a v určité míře 

nahrazují například policii v situacích nevyžadujících zvláštní oprávnění, vyplývající 

z příslušných zákonů pro příslušníky bezpečnostních sborů. 

Cílem mé diplomové práce je tedy zaměřit se zejména na zajištění bezpečnosti 

soukromými bezpečnostními službami a dalšími prvky fyzické ochrany při tolik 

problematických hokejových utkáních, ale také v době, kdy je vybraný zimní stadion volně 

přístupný veřejnosti nebo zcela uzavřen a rizika plynoucí pro vlastníka a provozovatele 

zimního stadionu jsou tak diametrálně odlišná, jak v přístupu k zajištění bezpečnosti 

důležitých technologií a majetku jako takového, tak při ochraně lidských životů a zdraví. 

Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově byl autorem práce vybrán pro jeho specifičnost 

v menších rozměrech v porovnání s jinými stadiony, a také z důvodu jeho proslavení mezi 

hokejovými kluby. 
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2 Rešerše 

Při zpracování problematiky možností zajištění bezpečnosti Zimního stadionu Ivana 

Hlinky při sportovních akcích i mimo ně jsem čerpal informace z velké části z níže 

uvedených zdrojů: 

 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti [online]. Ostrava: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

Katedra bezpečnostního managementu, Oddělení bezpečnosti osob a majetku, 2009, 115 s. 

[cit. 2014-02-15]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-

cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf 

Dokument zpracovaný panem doc. Ing. Mgr. Radomírem Ščurkem, Ph.D. rozpracovává 

pomocí celé řady analytických metod rizika protiprávních činů, plynoucí z provozování 

letiště, a to jak z pohledu strukturálního, tak i procesního. Pro tvorbu mé práce byl 

dokument stěžejním podkladem v částech zabývajících se analýzou rizik a nebezpečí. 

 

ONDŘEJ, Špaček. KPMG ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Zimní stadiony a multifunkční 

haly s ledovou plochou v ČR: Srovnávací analýza [online]. 2012 [cit. 2014-02-15]. 

Dostupné z: http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/54407DD0-FBE5-4397-95B9-

EDA6173DC745/0/Zimni_stadiony_20121.pdf  

Studie zabývající se srovnávací analýzou zimních stadionů a multifunkčních hal s ledovou 

plochou byla autorovi užitečným podkladem pro získání uceleného pohledu na stav těchto 

zařízení v České republice. 

 

MADENSEN, Tamara D. a John E. ECK. Spectator violence in stadiums [online]. 

Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing 

Services, 2008, 69 s. [cit. 2014-02-15]. ISBN 1-932582-89-4. Dostupné z: 

http://www.popcenter.org/problems/spectator_violence/  

Publikace od amerických autorů, komplexně se zabývající otázkami diváckého násilí  

na stadionech, rozpracovává jednotlivé faktory vedoucí k iniciaci tohoto druhu 

protiprávního jednání a slouží jako návod pro předcházení i zvládání situací násilného 

charakteru na stadionech, určený zejména pro policejní důstojníky a osoby zainteresované 

v bezpečnosti. Publikace mi byla cenným pomocníkem při zpracovávání částí, zabývající 

se právě problematikou ochrany osob a majetku při sportovních utkáních.  

http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf
http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/54407DD0-FBE5-4397-95B9-EDA6173DC745
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/54407DD0-FBE5-4397-95B9-EDA6173DC745
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3 Předpisy pro zajištění ochrany osob a majetku na zimních stadionech 

Prvním krokem při zajišťování bezpečnosti jakéhokoliv objektu v daném územním 

celku a spadajícího do určité kategorie, by mělo být uvědomění existence a platnosti 

příslušných právních direktiv, nařízení, norem a dalších předpisů platných v dané lokalitě - 

státu. Velmi dobře známé právní a technické předpisy z oblasti ochrany osob a majetku 

zařadil autor do přílohy č. I a v této kapitole uvádí pouze specifické předpisy  

pro hokejová utkání, které mají souvislost se zabezpečením zimního stadionu  

před protiprávním jednáním návštěvníků, ale i při předcházení sociálně patologickým 

jevům při provozu těchto zařízení. 

Mezi tyto předpisy autor práce zařadil dokument stanovující základní kritéria  

pro podobu zimního stadionu extraligového klubu, kterým HC VERVA Litvínov, a.s. je. 

Jako další dokument ošetřující průběh utkání včetně bezpečnosti, lze označit Soutěžní  

a disciplinární řád schválený konferencí Českého svazu ledního hokeje (dále jen ČSLH). 

Nutno konstatovat, že i přes celkovou návštěvnost extraligových utkání, která se 

pohybuje v obdobných, respektive vyšších hodnotách než návštěvnost fotbalové 

Gambrinus ligy (viz porovnání v tabulce č. 2), jež lze považovat za soutěž stejné úrovně, 

není pro nejvyšší hokejovou ligu vytvořen žádný bezpečnostní standard specifikující 

konkrétnější požadavky na bezpečnostní technologie a režimová opatření. Například 

Licenční manuál Českomoravského fotbalového svazu definuje pro 1. ligu povinnost 

opatřit stadion bezpečnostním kamerovým systémem, který monitoruje a zaznamenává 

dění ze všech diváckých sektorů, jejich okolí, okolí stadionů, vstupních a výstupních bran  

a všech ploch uvnitř i vně stadionu, výstup z těchto kamerových prvků musí být sveden  

na zvláštní stanoviště s barevnými monitory, umožňující celkový dohled nad situací. [3] 

 

Licenční řád pro účast v Extralize ledního hokeje 

Licenční řád je základním dokumentem, který stanovuje podmínky pro účast 

hokejového klubu v extraligové soutěži. Samotný licenční řád je členěn do devíti článků  

a současná podoba je účinná od 25. 2. 2013. 

Podmínky účasti v extraligové soutěži se týkají nejen klubu jako takového, ale i jejich 

domácího zimního stadionu. Licenční řád rozděluje tyto podmínky do třech kategorií – 

sportovní, ekonomické a vztahující se ke kvalitě zimního stadionu. Sportovní podmínky 

ošetřují přímo průběh hokejových utkání a záležitostí v souvislosti se samotným sportem, 
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podrobněji jsou rozebrány v předpisech a řádech ČSLH. Ekonomické podmínky se 

zaobírají finanční stránkou hokejových klubů a případnými sankcemi a konečně podmínky 

vztahující se ke kvalitě zimního stadionu jsou určující pro podobu objektů s ledovou 

plochou. Článek 4 v úvodní části uvádí, že každý klub je povinen zajistit, aby zimní 

stadion, na kterém příslušný klub hodlá hrát domácí soutěžní utkání extraligového hokeje, 

splní nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením prvního soutěžního utkání veškeré 

stanovené podmínky. Autor práce si v určité souvislosti s bezpečností osob a majetku 

dovoluje uvést stručný přehled několika významných podmínek: 

- hřiště musí splňovat podmínky stanovené Mezinárodní federací ledního hokeje, 

- zimní stadion musí mít minimální diváckou kapacitu 5000 míst, z toho alespoň  

3500 míst k sezení, 

- zimní stadion musí mít odpovídající VIP klub s tím, že každý klub musí vyčlenit  

pro členy orgánů ČSLH minimálně 2 VIP místa a pro zástupce hostujícího mužstva 

minimálně 5 VIP míst, 

- zimní stadion musí mít oddělený prostor pro přenosové vozy rozhlasu  

a televize, oddělený prostor pro kamery televize a dále oddělený prostor pro reportéry 

televize a rozhlasu, 

- zimní stadion musí mít ošetřovnu umístěnou mezi ledovou plochou a stanovištěm 

sanitky, 

- další podmínky týkající se rozměru šaten a vybavení šaten, osvětlení, evakuačního 

rozhlasu, vybavení přístroji k posilování, baleními pitné vody a podobně.            [4] 

 

Soutěžní a disciplinární řád 

Tento dokument vydaný ČSLH specifikuje povinnosti hokejových klubů v oblasti 

organizace soutěží, organizace utkání, dále definuje systém soutěží, rozpracovává 

disciplinární řízení a podobně. Z pohledu bezpečnostních standardů lze uvést články č. 315  

a č. 316, které se zabývají povinnostmi pořadatelské služby ve vztahu k ochraně osob  

a majetku. 

Články kodifikují v obecné rovině povinnost zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 

přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. Činnost pořadatelské služby řídí 

hlavní pořadatel utkání a zástupce hlavního pořadatele utkání, kteří musí být jednoznačně 

identifikovatelní v průběhu utkání, a také je stanovena povinnost, aby byli členy 
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pořádajícího klubu. Soutěžní a disciplinární řád v článku č. 316 stanovuje úkoly 

pořadatelské služby, které jsou zaměřeny zejména na pořádek na stadionu a bezpečnost 

účastníků utkání, plnění příkazů Policie ČR, rozhodčích a dalších řídících orgánů, zjištění 

jmen výtržníků, bezpečný odchod a odjezd členů sportovních družstev a podobně. [9] 

V porovnání s předpisy pro fotbalová utkání lze tedy říci, že bezpečnostní standarty  

pro lední hokej jsou značně obecné a svým způsobem benevolentní. Jak již bylo zmíněno, 

tato skutečnost je zarážející zejména v kontextu s porovnáním průměrné návštěvnosti  

na zápas (viz tabulka č. 1) i celkové návštěvnosti (viz tabulka č. 2) nejvyšších soutěží 

těchto dvou „národních sportů“, a také s přihlédnutím na neodmyslitelnou konstrukční 

vlastnost zimních stadionů – jedná se o uzavřené objekty, často s koncentrací většího 

množství nebezpečných chemických látek určených k chlazení ledové plochy a s velkou 

hustotou osob na tribunách, případně na jejich přístupových cestách. 

 

Tabulka č. 1: Přehled průměrné návštěvnosti na zápas nejvyšších fotbalových  

a hokejových soutěží v letech 2005 až 2013 [36, 43] 

Sezóna 
Průměrný počet návštěvníků na zápas 

Gambrinus liga (fotbal) Extraliga (hokej) 

2012/2013 4 797 5 169 

2011/2012 4 710 4 824 

2010/2011 4 473 4936 

2009/2010 4 924 5240 

2008/2009 4 664 4 902 

 

 

Tabulka č. 2: Přehled celkové návštěvnosti nejvyšších fotbalových a hokejových soutěží 

v letech 2005 až 2013 [36, 43] 

Sezóna 
Celkový počet návštěvníků 

Gambrinus liga (fotbal) Extraliga (hokej) 

2012/2013 1 151 464 1 881 518 

2011/2012 1 130 540 1 756 101 

2010/2011 1 073 690 1 796 672 

2009/2010 1 177 014 1 907 449 

2008/2009 1 119 410 1 784 338 
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4 Bezpečnost zimních stadionů 

V této části práce bych rád uvedl některá důležitá fakta a statistické údaje o kriminalitě 

v České republice, potažmo na Mostecku, kde se nachází vybraný zimní stadion  

a v souvislosti s diváckým násilím na zimních stadionech v České republice uvedl několik 

případů mimořádných událostí spojených s tímto sociálně patologickým jevem.  

Pro vytvoření ucelené představy o stavu zimních stadionů v České republice dále uvádím 

v příloze č. II nejrůznější statistické údaje o těchto zařízeních. 

 

4.1 Vývoj kriminality v České republice ve vztahu k zimním stadionům 

Z dostupných zdrojů na webových stránkách Policie ČR lze zjistit vývoj kriminality, 

respektive počet zjištěných jednotlivých druhů protiprávních činů v posledních letech. 

Údaje zpracovává Policejní prezidium a autor práce pro ilustraci stavu v České republice  

a stavu v okolí Mostu, kde je situováno město Litvínov a řešený zimní stadion, uvádí 

souhrnné tabulky č. 3 a č. 4 s druhy trestných činů souvisejících se zabezpečením zimního 

stadionu za poslední 4 roky. 

 

Tabulka č. 3: Vývoj kriminality v České republice v letech 2010 až 2013 [39] 

Druh trest. činu 

Česká republika 

2010 2011 2012 2013 
rozdíl 2010/2013 

[%] 

Násilné činy  18 073 19 409 18 358 18 689 3,41 

Krádeže vloupáním  58 758 59 672 55 554 62 384 6,17 

Krádeže prosté 126 311 124 274 119 367 125 573 -0,58 

Majetkové činy 203 717 203 675 194 970 209 351 2,77 

Celkem 406 859 407 030 388 249 415 997 2,25 

 

Tabulka č. 4: Vývoj kriminality na Mostecku v letech 2010 až 2013 [39] 

Druh trest. činu 

Mostecko 

2010 2011 2012 2013 
rozdíl 2010/2013 

[%] 

Násilné činy  300 300 316 286 -4,67 

Krádeže vloupáním  907 892 859 1 244 37,16 

Krádeže prosté 1 574 1 321 1 452 1 862 18,30 

Majetkové činy 2 745 2 490 2 617 3 547 29,22 

Celkem 5 526 5 003 5 244 6 939 25,57 
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Z výše uvedených statistických údajů lze vyvodit dílčí závěry pro bezpečnostní situaci 

v České republice. Jak můžeme vypozorovat z tabulky č. 1, globálně pro celou republiku 

narostla kriminální činnost v oblasti krádeží vloupáním o 6,17 %, což může být odrazem 

dlouhodobého trendu snižování stavu příslušníků bezpečnostních sborů v těchto letech. 

Menší nárůst byl zaznamenán mimo jiné u násilných či majetkových činů. Pozitivním 

hlediskem může být nepatrný pokles prostých krádeží, a to o 0,58 %. 

V samotné oblasti Mostecka je situace dle statistických údajů na diametrálně odlišné 

úrovni z hlediska vývoje. Z poskytnutých dat je zcela zřejmé, že bezpečnostní situace se  

ve zkoumaných letech rapidně zhoršuje. Například u krádeží vloupáním je detekován 

nárůst o 37,16 % a u majetkových činů o 29,22 %. Fakticky lze tento stav přisuzovat 

zejména špatné ekonomické situaci zdejších obyvatel a to v důsledku nejvyšší míry 

nezaměstnanosti v České republice, kde na jedno volné pracovní místo připadá  

18 uchazečů. [35] 

Zvláštní kapitolou protiprávního jednání při zajišťování bezpečnosti na zimních 

stadionech a sportovních utkáních je tzv. divácké násilí. Evropská úmluva o diváckém 

násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech 

definuje divácké násilí jako jednání osob v souvislosti se sportovní akcí, které může 

způsobit nebo působí fyzickou újmu osobám, škody na majetku nebo narušuje veřejný 

pořádek. Vládou České republiky schválený koncepční materiál k řešení této problematiky 

z této definice vychází a dále ji rozvádí, v tom smyslu, že takovéto jednání nemusí být 

uskutečněno pouze v prostorách stadionu, ale také v jeho okolí, případně při dopravě  

a přesunu fanoušků. [11] 

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky na žádost 

autora diplomové práce poskytlo údaj o počtech zásahů Policie ČR v souvislosti 

s diváckým násilím, respektive v souvislosti se sportovním utkáním. Dle zaslaných 

informací se počet zásahů pořádkových jednotek Policie ČR za rok 2013 vyšplhal  

na konečných 708 zásahů. Z výše uvedených skutečností a v kontextu s předloženými údaji 

o růstu kriminality v České republice a zvláště pak na Mostecku, je patrné, že význam 

soukromých bezpečnostních služeb v krátkodobém až střednědobém výhledu bude mít 

rostoucí tendenci, stejně tak rozsáhlejší využití bezpečnostních technologií k zajištění 

ochrany osob a majetku. Posilující trend přenášení částečné zodpovědnosti za zajištění 
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bezpečnosti na soukromé subjekty napomáhá také fakt, že náklady na zásah pořádkových 

jednotek Policie ČR se mohou vyšplhat do statisícových částek. 

 

4.2 Mimořádné události při hokejových utkáních 

Pro ilustraci situace v oblasti diváckého násilí na zimních stadionech při utkáních 

v ledním hokeji si autor dovoluje stručnou formou popsat několik incidentů z posledních 

let. Jedná se o mimořádné události vzniklé na zimních stadionech v České republice napříč 

všemi ligami. 

 

Šumperk, 6. 2. 2010 

Dne 6. 2. 2010 byla v Šumperku během zápasu prvoligových týmů iniciována potyčka 

mez fanoušky. Na konci první třetiny zápasu do budovy zimního stadionu vběhla skupina 

asi třiceti mladíků v kuklách a následně se vrhli na fanoušky hostujícího klubu 

z Olomouce. Během chvíle byli do rvačky zataženi obě fanouškovské strany, zakuklení 

mladíci naháněli olomoucké „fans“ po celé tribuně. Podle některých zdrojů se jednalo  

o tvrdé jádro fotbalového Baníku Ostrava, které si pozvali šumperští chuligáni. [52] 

 

Orlová, 25. 2. 2011 

Druholigový hokejový zápas skončil mezi fanoušky domácího klubu v Orlové  

a hostujícího hokejového klubu z Přerova násilnostmi. Příznivci přerovského týmu chtěli 

zaútočit na domácí fanoušky, ale překážkou jim byla pořadatelská služba s ostrahou. 

Přerovští „fans“ zaútočili tedy i na ostrahu a následně přes ochranné ohrazení a plexiskla 

na domácí fanoušky. V průběhu této události začala dopadat nejrůznější pyrotechnika  

i mezi klidné diváky, kteří se přišli skutečně podívat na hokejové utkání. Celou situaci 

musela uklidnit pořádková jednotka Policie ČR, která byla ovšem také jednotlivci 

napadena. V konečném důsledku policie zadržela 9 agresivních mladíků z Přerova ve věku 

17 až 22 let. [50] 

 

Přerov, 24. 11. 2012 

Během sobotního zápasu pronikli fanoušci hostujícího týmu ze Vsetína do sektoru 

domácích fanoušků, kde ukradli vlajku místního klubu. Tato činnost samozřejmě vyvolala 

potyčku, kterou ovšem fyzická ostraha zvládla uklidnit. Následně se ovšem zloději vlajky  
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ze Vsetína vrátili na přerovskou tribunu a vyprovokovali bitku, během které někdo použil 

dýmovnici. Dým zcela zahalil část prostor, což způsobilo další eskalaci násilí a přerušení 

zápasu. Celou situaci přijelo vyřešit několik příslušníků Městské policie Přerov, avšak 

členové ostrahy stadionu již byli v té době napadáni a řada z nich utrpěla zranění. [38] 

Po předčasném ukončení zápasu, kdy byla značná část vybavení stadionu poškozena, 

se vydali fanoušci klubu ze Vsetína zpět k vlakovému nádraží. V průběhu cesty demolovali 

různá stravovací zařízení, napadena byla i servírka jednoho přerovského baru a dále bylo 

poničeno dopravní značení a další vybavení ulic města Přerova. [38] 

 

Jihlava, 13. 11. 2013 

Prvoligové derby mezi hokejovým klubem Jihlavy a Třebíče se zvrhlo v přehlídku 

nejrůznějších pyrotechnických předmětů. I přes údajnou důkladnou kontrolu všech 

fanoušků z důvodu vyhodnocení zápasu jako rizikového bylo do prostor zimního stadionu 

proneseno větší množství pyrotechnických předmětů. Oslavy vítězného klubu z Třebíče 

byly doprovázeny vhazováním dýmovnic a dělbuchů a následným ničením vybavení 

zimního stadionu. Dle odhadů se škody pohybovaly v tisících Kč. [30] 

V návaznosti na tuto událost, ale také na události z jiných zápasů mezi zmíněnými 

kluby, uvažoval hlavní pořadatel p. Dušan Pařil o zavedení důkladnějších prohlídek, včetně 

zouvání obuvi a odložení svršků i za cenu zpomalení obsazení stadionu diváky. [49] 

 

Hradec Králové, 17. 1. 2014 

Netypickou potyčku mezi fanoušky jednoho klubu zažil královehradecký stadion. 

Jeden z mužů na tribuně byl slovně a poté fyzicky napaden jiným, podnapilým fanouškem, 

údajně bývalým hráčem hradeckého fotbalového klubu. Během chvilky se oba muži drželi 

za oděv, když náhle původně napadený muž dostal ránu od člena fyzické ostrahy stadionu.  

Dle dostupných zdrojů muž během okamžiku ležel na zemi, ostraha se jej snažila dostat 

z dosahu záběrů kamer a poté jej začala bít pěstmi i kopat, přičemž mu vyhrožovala smrtí. 

Muž s četnými zraněními skončil v nemocnici, v současné době běží trestní řízení s členy 

ostrahy, jelikož událost sledovalo mnoho lidí, kteří byli ochotni svědčit. Z důvodu užití 

nepřiměřených prostředků k zajištění bezpečnosti navíc udělil ČSLH hokejovému klubu 

z Hradce Králové pokutu ve výši 50 000 Kč. [33] 
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5 Deskripce objektu 

V této části diplomové práce popíši způsob zabezpečení, aktiva posuzovaného objektu 

stanovená ve spolupráci s osobami zodpovědnými za provoz Zimního stadionu Ivana 

Hlinky v Litvínově, a také jeho zařazení do kategorie A nebo B dle zákona o prevenci 

závažných havárií. Situování posuzovaného objektu v regionu, jeho provozním 

podmínkám, informacím o domácím hokejovém klubu a podobně, se detailněji věnuje 

příloha č. III. Podrobná fotodokumentace objektu pořízená v rámci obhlídky objektu je 

dále uvedena v příloze č. IV. 

 

5.1 Aktiva posuzovaného objektu 

Pro analyzování situace a možnosti zabezpečení stadionu je nutné nejprve stanovit 

aktiva, která mají být zajištěna fyzickou ochranou. Identifikace aktiv důležitých  

pro bezproblémový chod zimního stadionu a aktiv spojených se sportovními utkáními, 

proběhla ve spolupráci s odpovědnou osobou vlastníka, zástupcem HC VERVA Litvínov, 

a.s., techniky i manažerem soukromé bezpečnostní služby. Jako hlavní aktiva byly 

stanoveny prvky rozdělené do logických kategorií, jež jsou uvedené v tabulce č. 5. 

Hodnoty některých aktiv nejsou přesněji specifikovány, jelikož je zahrnuje celková 

hodnota stadionu. Zvláštní kapitolu tvoří ochrana sportovního utkání, jehož narušení 

například vhozením pyrotechniky na ledovou plochu, je dle disciplinárního řádu 

sankcionováno. Pro analytické potřeby bude toto aktivum vnímáno jako součást ochrany 

ledové plochy. 
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Tabulka č. 5: Přehled aktiv a jejich hodnota [autor] 

Aktiva Hodnota Popis/poznámka 

Budova Zimního stadionu 

Ivana Hlinky 
158 729 501 Kč 

Hodnota zahrnuje budovu s vybavením, 

bez osob, vybavení hráčů, restaurace  

a dalších soukromých subjektů. 

Životy a zdraví návštěvníků - Hodnotu nelze jednoznačně specifikovat. 

Životy a zdraví členů 

hokejových klubů 
- Hodnotu nelze jednoznačně specifikovat. 

Životy a zdraví obsluhy, 

pořadatelů a dalších subjektů 
- Hodnotu nelze jednoznačně specifikovat. 

Technologie chlazení 50 000 000 Kč 
Hodnota zahrnuta do celkové hodnoty 

zimního stadionu 

Ledová plocha 500 000 Kč Vytvoření nové ledové plochy. 

Rolba 4 000 000 Kč Pořizovací hodnota. 

Ostatní vybavení zimního 

stadionu (sedadla, přenosové 

a další technologie, kabina 

médií, posilovací stroje, 

atd.) 

- Zahrnuto do celkové hodnoty objektu. 

Vybavení/zařízení ostatních 

subjektů (fitness, restaurace, 

hotel, vybavení hráčů, 

fanshop, atd.) 

20 000 000 Kč Odhadovaná hodnota. 

Vozidla na parkovišti 5 000 000 Kč Odhadovaná hodnota. 
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5.2 Fyzická ochrana objektu 

Fyzickou ochranu posuzovaného objektu se autor rozhodl rozdělit do tří logických 

kategorií, které v komplexním pojetí vytváří známou pyramidu bezpečnosti. Jedná se  

o režimová opatření, fyzickou ostrahu a využití technických prostředků k ochraně objektu, 

zahrnující jak mechanické zábranné prostředky, tak zabezpečovací elektrotechniku. 

 

5.2.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana zahrnuje soustavu opatření k zajištění základních podmínek vstupu  

a vjezdu do objektu, manipulace s přístupovými kartami, využívání klíčů a podobně. 

Režimová opatření v podmínkách Zimního stadionu Ivana Hlinky by bylo možné obecně 

rozdělit do třech částí dle typu provozu – veřejné akce/neveřejné akce/uzavřeno – nicméně 

pro potřeby definování jednotlivých režimů autor zvolil rozdělení dle typu vstupujícího 

subjektu a dle užití přístupových prostředků. 

 

Režim vstupu veřejnosti  

Veřejnost má vstup do budovy zimního stadionu umožněn pouze při akcích 

pořádaných hokejovým klubem, občanským sdružením, městem Litvínov či jiným 

subjektem, který si zimní stadion pronajal. Nejčastěji se tedy jedná o zápasy hokejových 

týmů, které jsou v dikci HC VERVA Litvínov, a.s., nebo o veřejné bruslení organizované 

městem, které je stanoveno pevně na určité hodiny v týdnu, pokud nenastane situace, kdy 

se přihlásí některý ze subjektů se zájmem o pronajmutí stadionu v tomto čase. Za zmínku 

stojí také informace, že pronájem ledové plochy je stanoven na 1 600 Kč za hodinu. Zimní 

stadion je v průběhu dne v provozu od 6:00 hod. do večerních 22:00 hod., po tuto dobu je 

tedy možné ledovou plochu využívat. Zvláštní kapitolou je vstup do restaurace a fitness 

centra, který je omezen otvírací dobou těchto zařízení a dále vstup do hotelu, který je 

neomezený.  

 

Režim vstupu hráčů hokejových klubů  

Domácí hráči klubu HC VERVA Litvínov, a.s. mohou oficiálně do objektu vstupovat 

v době konání tréninků či zápasů, nicméně jejich vstup do objektu není v praktické rovině 

omezen. Členové hostujícího klubu mohou do objektu vstoupit pouze v případě, že se koná 

utkání, přičemž do objektu vchází bočním vchodem vedoucím přímo do šaten. 
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Režim vstupu zaměstnanců města a nájemců 

Reálně není nikterak ošetřen, do objektu a příslušných pronajatých částí mohou tyto 

subjekty vstupovat dle svého uvážení. 

 

Režim vstupu návštěv  

Při příchodu návštěvy do objektu, která má v úmyslu navštívit někoho ze zaměstnanců 

města či nájemců, by měla být tato osoba zaznamenána alespoň pracovníkem  

na vrátnici. Nicméně vzhledem k celkové otevřenosti objektu není tato skutečnost 

naplňována. 

 

Režim vstupu zástupců médií  

Novináři a další zástupci médií mají možnost do objektu vstupovat na základě splnění 

akreditace u odpovědné osoby provozovatele. Po jejím splnění je zaměstnanci médií vydán 

speciální průkaz a při pořádaných akcích na stadionu zvláštní reflexní vesta identifikující 

účel osoby. Takto označená osoba se může pohybovat v průběhu utkání téměř kdekoliv, 

nicméně jako hlavní zázemí a stanoviště jsou vyhrazeny chráněné prostory na východní 

tribuně. 

 

Režim vjezdu vozidel 

Vozidla mohou na přilehlých parkovištích v době mimo konané akce parkovat  

bez jakéhokoliv omezení. Při hokejových utkáních v rámci Extraligy je umožněno 

parkování pouze držitelům zvláštních parkovacích karet vydaných HC VERVA Litvínov, 

a.s., jelikož po tuto dobu má hokejový klub parkoviště pronajaté. Na tuto skutečnost 

upozorňuje i dopravní značení vyobrazené na obrázku č. 8/IV v příloze č. IV.  

Při soukromých akcích je vjezdu vozidel do areálu otázkou nájemní smlouvy s vlastníkem 

stadionu, tedy městem Litvínov. 

 

Režim transportu finanční hotovosti  

Finanční hotovost ve vztahu k hokejovému utkání se hromadí v pokladnách 

situovaných na severní straně od stadionu. Nepsaný režim je nastaven na částku  

cca 100 000 Kč, při dosažení tohoto limitu je pokladní doprovázena členem fyzické 

ostrahy soukromé bezpečnostní služby při odnosu hotovosti do trezoru umístěného 
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v kancelářských prostorách HC VERVA Litvínov, a.s. Odtud jsou peníze odváženy během 

dalších dnů po utkání odpovědnými zaměstnanci klubu. Zde bylo při studiu instrukcí  

pro fyzickou ostrahu zjištěno, že činnost doprovodu není ve Směrnici pro výkon služby 

nijak ošetřena. 

 

Klíčový režim 

Kritickým bodem fyzické ochrany řešeného objektu je klíčový režim. Fyzická ostraha 

v podobě pracovníka vrátnice má na svém stanovišti k dispozici řadu klíčů, včetně klíčů  

od hotelu, zavěšených na tabuli s háčky a jejich vydání eviduje do knihy výdeje klíčů. 

K těmto klíčům ovšem není zpracován ucelený seznam s oprávněním k vyzvednutí 

jednotlivých klíčů a ani nejsou stanoveny instrukce k jejich výdeji. Jako naprosto zásadní 

nedostatek klíčového režimu se jeví skutečnost, kdy dle výpovědi odpovědných zástupců 

města jsou různé klíče zcela nekontrolovaně rozšířeny mezi techniky, zaměstnanci, 

nájemci, hráči, bývalými hráči a pravděpodobně i spřízněnou veřejností na základě 

přátelských vazeb mezi jedinci. 

 

Režimové opatření vyplývající z povinnosti zveřejnění návštěvního řádu v souladu 

s ustanovením zákona o podpoře sportu je sice na objektu zavedeno, nicméně u hlavního 

vchodu s vrátnicí, kde je předpokládán nejpravděpodobnější vstup osob, návštěvní řád 

vyvěšen není. Otázka udělení sankce dle zákona ve výši až 100 000 Kč je tedy 

diskutabilní, nicméně vcelku zbytečná vzhledem k jednoduchosti provedení nápravy. 

Návštěvní řád omezující pronášení specifických předmětů do prostor stadionu je v textové 

podobě uveden příloze č. V této práce. 

Celkové nastavení režimových opatření v objektu je na velmi slabé úrovni. V rámci 

absolvovaných prohlídek zimního stadionu bylo detekováno neuzamčení většiny dveří 

vedoucích do vnitřních prostor objektu a možnost proniknout až k ledové ploše nebyla 

nijak komplikovaná. Jakékoliv osobě je umožněno proniknout až na tribuny  

i před samotným započetím pořádané akce a při dobrém ukrytí v některých částech 

stadionu (například v nevyužívaných místnostech pod západními tribunami) lze takto 

uniknout i kontrole pořadatelské služby či fyzické ostrahy, která má za úkol  

před zahájením akce a vpuštěním veřejnosti osoby nacházející se již na tribunách 

zkontrolovat, zejména z důvodu vlastnění platné vstupenky.  
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Při další obhlídce Zimního stadionu Ivana Hlinky bylo zpozorováno větší množství 

osob volně se pohybujících po objektu a v souvislosti s neuzamčením dveří nutné zmínit 

skutečnost, kdy prostory pronajaté HC VERVA Litvínov, a.s. a HC Litvínov, o.s. byly 

nalezeny z jedné strany zabezpečeny dveřmi s kováním v knoflíkovém provedení  

a napojené na intercom, nicméně z druhé, západní části byly dveře zcela odemčené a VIP 

prostory s kancelářemi a trezorem na finanční hotovost tak volně přístupné. 

 

5.2.2 Fyzická ostraha 

Pomyslnou páteří fyzické ochrany objektu při sportovních akcích je fyzické ostraha. 

Její působení v objektu je komplikovanější, jelikož je zde využíváno dvou subjektů. 

Prvním z nich je soukromá bezpečnostní služba objednávaná vždy na 1 rok čistě 

společností HC VERVA Litvínov, a.s. a druhý subjekt fyzické ostrahy tvoří samotní 

zaměstnanci města. Režim působení fyzické ostrahy v objektu lze rozdělit následovně: 

 

Stálá fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu objektu zajišťuje nepřetržitě jeden zaměstnanec města se stanovištěm 

na vrátnici. Úkolem tohoto vrátného je monitoring výstupů ze systému CCTV, elektrické 

požární signalizace (dále jen EPS), poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

(dále jen PZTS), zajišťovat klíčový režim, podávat informace návštěvám a celkově 

zajišťovat vnitřní bezpečnost objektu.  

Pracovník ostrahy má na stanovišti k dispozici lékárničku, značně prošlý obranný 

sprej, dále dřevěnou hůl a kus silnějšího kabelu evidentně nahrazující obranný prostředek 

v podobě obušku. Pracovník byl oděn v civilním oblečení a při obhlídce sledoval televizor, 

umístěný také v prostoru vrátnice. Instrukce pro činnost tohoto vrátného mu nebyla v době 

obhlídky k dispozici, vrátný není držitelem platné profesní kvalifikace 68-008-E Strážný  

a zaškolení k obsluze svěřených systémů také nebylo prokázáno. Nutno konstatovat, že  

i přes skutečnost, že vrátnice je stanovena místní ohlašovnou požáru, vrátný toto stanoviště 

v průběhu obhlídky opustil. 

 

Fyzická ostraha při akcích (mimo Extraligu) 

Při konání nejrůznějších akcí pořádaných městem či občanským sdružením je kromě 

ostrahy na vrátnici využíváno dalších zaměstnanců města, vykonávajících službu  
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na základě dohody o pracovní činnosti. Tyto osoby odbavují návštěvníky akce kontrolou 

platnosti vstupenek, střeží přístupy na jednotlivé tribuny a případně monitorují situaci  

na přilehlých parkovištích. V době obhlídky byla tato forma ostrahy rozlišena pouze 

reflexními vestami, nevybavena žádnými obrannými prostředky a ani instrukcemi 

v podobě směrnic pro výkon služby. Z výpovědi odpovědných osob vyplynulo, že se často 

jedná o bývalé hráče místního klubu bez platné profesní kvalifikace 68-008-E Strážný. 

 

Fyzická ostraha při Extraligových utkáních 

Fyzická ostraha při zápasech v rámci Extraligy bývá oproti předchozímu odstavci 

rozšířena ještě o členy soukromé bezpečnostní služby. Ty si na základě rámcové 

jednoroční smlouvy najímá hokejový klub HC VERVA Litvínov, a.s. a přesný počet se 

odvíjí od jednotlivých objednávek před samotným utkáním. Základní počet členů ostrahy 

soukromé bezpečnostní služby při zápasech je 25, při očekávaném rizikovém utkání  

(tzn. utkání s vytipovanými rizikovými kluby jako např. HC Škoda Plzeň, Piráti Chomutov 

a podobně) se objednávka na fyzickou ostrahu rozšiřuje zpravidla až na 40 strážných,  

a to po konzultaci se zástupci policie. Působnost veškeré přítomné fyzické ostrahy  

při Extraligových utkáních lze rozlišit následovně níže uvedeným způsobem. 

 

Fyzická ostraha na vstupech  

Je zajišťována soukromou bezpečnostní službou, na každém vstupu cca 5 až  

6 strážných, cílem je kontrola oprávněnosti vstupu na základě platné vstupenky aplikované 

na turniketech, dohled nad bezpečností a její udržování, zamezení pronášení nepovolených 

předmětů dle návštěvního řádu (viz příloha č. V), které probíhá pozorováním a následným 

zabavením nebo vytipováním podezřelých osob a jejích prohlídkou. Prohlédnuti jsou také 

všichni fanoušci hostujícího klubu – ti bývají zpravidla velmi dobře rozlišitelní na základě 

odlišných barev dresů a doplňků. 

 

Fyzická ostraha vrátnice  

Ostraha vrátnice má neměnné úkoly oproti dříve uvedeným informacím, případně 

vypomáhá dle nastalé situace. 
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Fyzická ostraha parkoviště a vstupů na tribuny  

Zajišťována již zmíněnými zaměstnanci města, úkoly neměnné oproti uvedeným 

informacím, případná výpomoc dle nastalé situace. 

 

Fyzická ostraha v hale při utkání  

Při zahájení hokejového utkání je část fyzické ostrahy soukromé bezpečnostní služby 

přesunuta od vstupů do objektu na halu s ledovou plochou, a to zejména k tribuně 

s fanoušky hostujícího týmu (v době obhlídky zde monitorovalo dění na tribuně  

cca 10 členů ostrahy). Zbylá ostraha byla rozprostřena v okolí kluziště, u prostor s rolbou  

a samozřejmě v oslabeném počtu na vstupech do objektu. V průběhu přestávek dochází 

k přeskupení ostrahy, a to opětovným posílením strážných na vstupech do objektu a dále 

probíhá monitoring dění v částech s občerstvením a restaurací. Přesný počet členů fyzické 

ostrahy na určených stanovištích v průběhu utkání lze definovat pouze s obtížemi, jelikož 

počet strážných je na základě objednávky na jednotlivé akce proměnný a v průběhu zápasů 

dochází k jejich přeskupování dle aktuálního vývoje bezpečnostní situace. 

 

O připravenosti členů soukromé bezpečnostní služby lze hovořit pozitivněji, než  

u ostrahy zaměstnávané městem Litvínov. Soukromá bezpečnostní služba své zaměstnance 

školí dle instrukcí stanovených ve směrnici pro výkon služby a strážní seznámení s těmito 

instrukcemi stvrzují svým podpisem. Důležité je poznamenat skutečnost, že soukromá 

agentura podmiňuje zaměstnání svých lidí (případně využitých od subdodavatele) 

prokázáním platného osvědčení o splnění podmínek profesní kvalifikace 68-008-E Strážný. 

Na druhé straně stejně jako ostraha zajišťovaná městem jsou pracovníci ostrahy soukromé 

bezpečnostní služby ustrojeni v civilním oblečení s rozlišením pouze pomocí reflexních 

vest, obranné prostředky užívají pouze své, což může mít v kritických situacích  

bez proškolení k užívání nedozírné následky. Několik členů fyzické ostrahy je navíc 

vybaveno radiostanicemi pro koordinování své činnosti. Z pohledu ustrojení veškeré 

fyzické ostrahy nejsou také zcela dodrženy podmínky zákoníku práce v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Zcela evidentní je riziko uklouznutí v případě 

pohybu v okolí kluziště nebo při kritické situaci s nutností zásahu i přímo na ledové ploše, 

nicméně v rámci obhlídky nebyla fyzická ostraha vybavena příslušnou protiskluzovou 

obuví. V této návaznosti nebyl doložen ani dokument s vyhodnocením rizik na pracovišti. 
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Konfliktní situace většího rozsahu nejsou při sportovních utkáních obecně nic 

neobvyklého. O této skutečnosti vypovídá již zmíněné číslo o počtu zásahů pořádkových 

jednotek Policie ČR poskytnuté z Policejního prezidia. Konfliktní situace méně závažného 

charakteru, kdy dochází pouze ke slovním potyčkám, případně k lehkému „strkání“  

mezi diváky, se snaží vyřešit přímo fyzická ostraha. Pokud ovšem násilí eskaluje, či zcela 

evidentně bezprostředně bude násilí vyvoláno, je pro zvládnutí situace povolána Policie 

ČR nebo Městská policie a ostraha pouze asistuje a řeší související činnosti. V případě 

utkání nerizikového charakteru je v prostorách zimního stadionu z nekomerčních 

bezpečnostních složek přítomen pouze technik Městské policie Litvínov, který monitoruje 

výstup z kamerového systému a při zpozorování rizikové situace telefonicky informuje 

členy ostrahy o tomto dění. Pokud dochází k dalšímu růstu násilí a bezpečnostní situace se 

zhoršuje, povolává tento technik na pomoc pořádkovou jednotku Městské policie, případně 

i Polici ČR. 

Vysoce riziková utkání s hokejovými kluby, které jsou tradičními rivaly HC VERVA 

Litvínov, a.s., alespoň v úrovni fanoušků, jsou doplněna pořádkovými jednotkami Městské 

policie (většinou okolo 20 příslušníků) i Policie ČR (většinou okolo 40 příslušníků) přímo 

v objektu stadionu, případně v zásahových vozidlech na parkovišti. Takovýchto zápasů 

bývá vytipováno zhruba 6 během jednoho roku. Bezpečnost osob a majetku není řešena 

ovšem pouze represivními úkony. Dle vyjádření odpovědných osob vlastníka  

a provozovatele stadionu se mezi tvrdým jádrem fanoušků často pohybují i tzv. spotteři. 

Spotteři jsou policejní specialisté na divácké násilí z řad kriminální policie. Hrají důležitou 

roli z toho důvodu, že se v civilním oblečení pohybují mezi fanoušky a mají tak nemalý 

preventivní charakter. Základem jejich činnosti je monitoring rizikových fanoušků  

a doprovázení těchto osob při zápasech. Preventivní charakter činnosti spočívá právě  

v osobní znalosti fanoušků, kdy spotteři s nimi dokáží určité postupy nejen předem 

konzultovat a usměrňovat je, ale také odhadovat jejich chování a tím celý vývoj situace 

ovlivňovat. Celkově lze z bezpečnostního hlediska hodnotit počet členů i rozmístění 

fyzické ostrahy i státních složek v průběhu namátkově navštívených utkání vcelku 

pozitivně. [5] 
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5.2.3 Technické prostředky 

Prostředky fyzické ochrany technického charakteru lze rozdělit pro přehlednost  

na PZTS, CCTV, systém kontroly vstupu (dále jen SKV) a mechanické zábranné 

prostředky. Z pohledu zadání diplomové práce se dále v nezbytném rozsahu věnuji také 

požárně bezpečnostním zařízením a systémem detekce unikajícího čpavku, který byl již 

popsán v kapitole zabývající se technologiemi chlazení. 

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Tento systém pro podporu fyzické ochrany jako celku je v Zimním stadionu Ivana 

Hlinky instalován značně nekoncepčně a obdobně je i provozován. V zásadě jej lze rozdělit 

na tři autonomní části, které popisu níže. 

 

PZTS fitness centra  

Instalován v podobě magnetických kontaktů na vstupech a únikových východech 

z fitness centra, výstup sveden pouze k obsluze sportovního zařízení prostřednictvím 

malorozměrové grafické nástavby, kdy při rozpojení magnetického kontaktu otevřením 

dveří má být spuštěn akustický signál. V rámci obhlídky prostor bylo vyzkoušeno otevření 

únikového východu z dámských šaten na chodbu, žádný poplachový signál spuštěn nebyl. 

 

PZTS oddělené kanceláře HC Litvínov, o.s. 

V rámci obhlídky posuzovaného stadionu nebyla kancelář zpřístupněna, byla podána 

pouze informace o svedení výstupu z autonomního PZTS na pult centralizované ochrany 

(dále jen PCO) Městské policie Litvínov. 

 

PZTS pronajatých prostor  

Čidla prostorové ochrany na principu pasivního infračerveného záření (dále jen PIR) 

jsou instalována v kancelářských prostorách v 2. NP, pronajatých klubem HC VERVA 

Litvínov, a.s. a občanským sdružením HC Litvínov, o.s. Do tohoto systému jsou dále 

napojeny PIR detektory instalované ve vyhrazené kabině pro média, kde se nachází 

elektrotechnika a další zařízení potřebná pro audiovizuální přenos. Ústředna tohoto 

systému je situována značně nevhodně, v rozporu s doporučením technických norem,  

a to v malé místnosti na dámských toaletách nacházejících se vedle vrátnice (obrázek  
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č. 1). Odtud jsou pomocí kabelu přenášeny informace o stavu systému na klávesnici 

s obrazovkou, která je instalována na vrátnici stálé fyzické ostrahy. Zastřežení a odstřežení 

chráněných prostor probíhá z tohoto stanoviště, režimová pravidla nejsou jasně 

protokolárně stanovena. 

 

 

Obrázek č. 1: Umístění ústředny PZTS na dámských toaletách [autor] 

 

Kamerový systém 

Systém CCTV instalovaný v objektu je obdobně fragmentován jako PZTS. Celkově jej 

lze rozdělit do 4 částí. Nutno uvést také zjištění, že ani u jednoho z níže uvedených 

kamerových systému nebyla v době obhlídky splněna zákonná oznamovací povinnost. 

Informační povinnost částečně splněna byla vyvěšením cedulek upozorňujících  

na monitorování objektu kamerovým systémem (obrázek č. 2), nicméně nebyly zde 

uvedeny veškeré zákonem stanovené údaje a cedulky se většinou nacházely  

až v monitorovaných částech objektu. Instalované kamerové systémy v objektu: 

 

CCTV fitness centra  

V prostorech jsou instalovány digitální kamerové prvky, stejně tak i na přilehlých 

chodbách, kde jednotlivé kamery snímají všechny 4 únikové východy z fitness centra.  
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Pod systém CCTV fitness centra celkově spadá 16 kamer. Veškeré výstupy z tohoto 

systému CCTV jsou svedeny na monitor obsluhy fitness centra. 

 

CCTV tělocvičny  

Tělocvična situovaná nad fitness centrem, tedy v 3. NP, je taktéž monitorována 

kamerovými prvky. Výstup z těchto kamer je údajně sveden do oddělené kanceláře  

HC Litvínov, o.s., která nebyla v rámci obhlídek zpřístupněna. 

 

CCTV pláště budovy  

Celkem je v rámci tohoto systému CCTV instalováno 8 analogových kamer, z toho  

7 z nich je s černobílým zobrazením snímané oblasti a 1 kamera je otočná s barevným 

výstupem. Kamerové prvky jsou instalovány tak, aby snímaly prostory severního 

parkoviště, kde se shromažďují osoby u pokladen a u vstupů (včetně otočné barevné 

kamery, která může snímat také západní plášť budovy), dále východní plášť objektu 

s prosklenou plochou, včetně přilehlé ulice, jižní plášť s vraty a vstupem do strojovny 

chladících technologií a dále je několik kamer instalováno ve vnitřních prostorách, a to  

za účelem monitoringu chodby mezi šatnami (2 kamery) a také při vstupu a vjezdu  

u stanoviště rolby vedoucí přímo k ledové ploše z východní strany objektu. Výstup 

z tohoto systému je sveden na malý monitor klasické konstrukce na vrátnici, záznam je 

ukládán na zařízení umístěné také na stanovišti vrátného, který ovšem do něj nemá přístup. 

Celkově lze kamerový systém vyhodnotit jako zastaralý (dle výpovědi technika Městské 

policie Litvínov je systém CCTV starý přibližně 10 let), obraz zejména ve večerních 

hodinách nekvalitní, výrobce prvků není znám, žádná dokumentace k tomuto CCTV 

nebyla doložena. 

 

CCTV Městské policie Litvínov  

Jedná se o specificky rozšířený předchozí systém CCTV, jelikož technik Městské 

policie Litvínov má výstup z kamerového systému pláště budovy sveden také na své 

stanoviště v zimním stadionu, avšak výstup z tohoto systému má doplněn ještě o 2 otočné 

barevné kamery pro monitorování fanoušků hostujícího klubu, statickou kameru  

pro monitorování dění na hlavní chodbě a dále 2 statické kamery pro sledování dění 

v prostorách občerstvení. Výstup ze všech kamerových prvků svedených na stanoviště 
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Městské policie Litvínov je digitalizován a ukládán na pevný disk v PC s dobou záznamu  

1 měsíc a to pouze při sportovních utkáních. Výstupy z kamerových prvků snímajících tyto 

specifické prostory nejsou svedeny na stanoviště ostrahy právě z důvodu dodržování 

zákonných podmínek o zákazu monitorování veřejných prostor, kterým se v případě 

sportovních utkání zimní stadion stává. Tyto výstupy je údajně možné také sledovat 

dálkově prostřednictvím internetu v budově radnice města. 

 

 

Obrázek č. 2: Informační cedulka o monitorování objektu na rámu vstupních dveří [autor] 

 

Systém kontroly vstupu 

SKV je v objektu implementován následujícím způsobem: 

 

SKV prostor šaten hráčů 

Systém je instalován v podobě elektromechanických zámků ve dveřních křídlech  

na vstupech do šatny domácího hokejového klubu, které jsou propojeny s klávesnicemi  

na zdi a takto zajištěny číselným kódem. Systém v této podobě byl zaveden do praxe  

pro zabezpečení šatny klubu a z důvodu nahrazení značně nekonformního otevírání dveří 

klíči, které hráči mohou ztratit nebo zapomenout. 
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SKV kancelářských prostor 

Druhým SKV v objektu je již zmíněný přístup do kancelářských prostor pronajatých 

HC VERVA Litvínov, a.s. a HC Litvínov, o.s., kdy návštěva musí pomocí intercomu 

(telefonu) informovat příslušného zaměstnance o své přítomnosti a ten musí danou osobu 

dovnitř vpustit mechanickým otevřením vstupních dveří (obrázek č. 3).  

 

SKV fitness centra 

Obdobným způsobem je také ošetřen přístup do fitness centra. Při vstupu  

do zařízení je nezbytné zazvonit pomocí tlačítka vedle dveří a následně vyčkat do otevření 

dveří obsluhou fitness centra. Ta osobu může identifikovat, respektive posoudit její 

oprávněnost k vstupu prostřednictvím kamery monitorující prostor před vstupními dveřmi. 

 

SKV pro hokejová utkání 

Jako zvláštní SKV lze taktéž považovat systém přístupu přes turnikety pomocí 

vstupenek na hokejová utkání a VIP vstupenek v podobě přístupových karet. Oba druhy 

vstupenek jsou plně v kompetenci HC VERVA Litvínov, a.s., která je vlastníkem turniketů 

a která si na externě dodané lístky tiskne příslušné čárové kódy a následně hotové 

vstupenky poskytuje do prodeje. Obdobně VIP karty jsou předány pouze vybraným 

sponzorům či konkrétním významným osobám. Výstup z turniketů, které filtrují oprávněné 

návštěvníky od neoprávněných osob, je sveden k zodpovědné osobě za tuto problematiku 

na PC v pronajatých prostorách. Z předložených záznamů v rámci obhlídky bylo zjištěno, 

že v průběhu jediné akce se počet pokusů o neoprávněný vstup vyšplhá na 200 až 600. 

Fakticky je nutné mezi tyto neoprávněné vstupy začlenit také chybně vložené či poškozené 

vstupenky do čtecího zařízení turniketů. Za zmínku také stojí informace, že turnikety 

instalované na jižních vstupech do objektu jsou k SKV napojeny prostřednictvím sítě 

internet. 



24 
 

 

Obrázek č. 3: Vstupní dveře do prostor pronajatých HC VERVA Litvínov, a.s.  

a HC Litvínov, o.s.  [autor] 

 

Požárně bezpečnostní zařízení 

Instalovaný systém EPS má sveden výstup z kouřových čidel na ústřednu umístěnou  

na vrátnici. Čidla jsou instalována v prostorech tribun, u vstupů do objektu,  

ve schodišťových traktech a dále v místech s občerstvením. Systém EPS byl v době 

obhlídky objektu deaktivován, jelikož často hlásí plané poplachy způsobené přípravou 

stravy v občerstvení, při opravách stadionu a podobně. Technikem zimního stadionu bylo 

konstatováno, že v instalovaném systému EPS není využito logické funkce „AND“, nýbrž 

v tomto případě nevhodné funkce „OR“, která je sice citlivější k detekci požáru, ovšem 

právě náchylnější k planým poplachům. Z pohledu represe vůči případnému požáru byla 

autorovi ukázána zánovní soustava potrubních rozvodů k hydrantům. Jelikož potrubní 

systém nebyl zaizolován a ani jiným speciálním způsobem v něm nebyla udržována 

konstantní teplota, bylo potrubí vlivem provozu zimního stadionu mrznoucí vodou značně 

poškozeno a v době obhlídky probíhala rozsáhlá oprava tohoto nefunkčního systému.  
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Mechanické zábranné prostředky 

Klasická ochrana je pomyslným základním stavebním kamenem fyzické ochrany 

objektu. V posuzovaném zimním stadionu tomu není jinak, autor opět rozděluje 

mechanické zábranné prostředky do několika kategorií vzhledem k jejich vztahu k dané 

části objektu. 

 

Plášťová klasická ochrana stadionu  

Pokud pomineme již popsané tripodové turnikety, určené zejména k filtraci osob  

a fragmentaci davu, jsou vstupy do objektu osazeny prosklenými dvoukřídlými dveřmi,  

a to vždy v počtu třech kusů na každém ze čtyř vstupů do objektu. Soustavu dveří  

i s turnikety ilustruje obrázek č. 4. Uzamykací systém je osazen klasickou cylindrickou 

vložkou a kováním v provedení madlo-madlo. Další vstup do objektu, jako vstup k ledové 

ploše z východní strany, je osazen plechovými dveřmi se stavebním kováním v provedení 

knoflík-knoflík a s klasickou cylindrickou vložkou. Vstup do šatny hostujícího týmu je 

tvořen dveřním křídlem osazeným kováním knoflík-klika také s klasickou cylindrickou 

vložkou. Ve stejném provedení jsou i nepoužívané plastové prosklené dveře do prostor 

šaten, které jsou navíc doplněny spolu s dveřmi do masážního salónu o mřížové křídlo 

v provedení klika-klika s klasickou cylindrickou vložkou. Dvoukřídlé plastové dveře 

sloužící k přístupu do budovy z nákladní rampy v jižní části objektu jsou v provedení 

klika-klika s klasickou cylindrickou vložkou, vedle nich se nacházejí vstupní prosklené 

dveře do prostor strojovny chladících technologií s kováním knoflík-klika a opět klasickou 

cylindrickou vložkou. Posledním vchodem do objektu je skrze zasklenou terasu restaurace, 

kde je dveřní křídlo s kováním klika-klika opatřeno pouze klasickou cylindrickou vložkou. 

Všechny vjezdy do zimního stadionu jsou osazeny roletovými vraty s možností ovládání 

z vnitřní strany pomocí tlačítek nebo vnější strany pomocí příslušného klíče. Okenní 

výplně jsou pomocí mechanických zábranných prostředků zabezpečeny pouze na východní 

straně objektu (obrázek č. 7/IV v příloze č. IV), a to mřížemi a kovovými sítěmi na oknech 

šaten a dále na severní straně objektu jsou okna do PP pod terasou restaurace opatřena 

taktéž mřížemi. 
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Obrázek č. 4: Vstupní dveře s turnikety [autor] 

 

Plášťová ochrana trafostanice  

Trafostanice je opatřena celkem pěti vstupy, které jsou osazeny dvoukřídlými  

a v jednom případě jednokřídlými plechovými dveřmi se stavebním kováním v provedení 

knoflík-klika (celkem 4x) a klika-klika (celkem 1x). U všech vrat je použita klasická 

cylindrická vložka. Plášť budovy trafostanice je částečně tvořen tzv. luxfery a lištovým 

odvětrávacím průduchem, podrobněji ilustruje přiložený obrázek č. 5. 

 

 

Obrázek č. 5: Část vstupů do budovy trafostanice [autor] 
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Plášťová ochrana dalších objektů  

Do této kategorie lze zařadit budovu pokladen s fanshopem a skladu nepoužívaného 

materiálu. Sklad materiálu je na všech třech vstupech opatřen dvoukřídlými plechovými 

dveřmi se stavebním kováním v provedení knoflík-klika, vstupy do pokladen z ulice jsou 

opatřeny mřížemi s cylindrickou vložkou. Další vstupy z parkoviště do budovy 

s pokladnami jsou osazeny standardními jednokřídlými dveřmi s kováním v provedení 

knoflík-klika s cylindrickou vložkou, vstup do fanshopu pak plastovými prosklenými 

dveřmi v provedení klika-klika s klasickou cylindrickou vložkou. Okna do tohoto objektu 

nejsou nijak zabezpečena mechanickými zábrannými prostředky. 

 

Klasická ochrana dalších vybraných prostor  

Sem autor řadí prostory fitness centra, kancelářských prostor pronajatých HC VERVA 

Litvínov, a.s. a HC Litvínov, o.s., kabiny pro média, místnosti s ústřednou PZTS, a také 

šatny hráčů. Vstupní dveře do fitness centra jsou stejně jako do kancelářských prostor 

hliníkové prosklené konstrukce s bezpečnostním kováním v provedení knoflík-klika  

s klasickými cylindrickými vložkami. Výjimku tvoří druhé, již dříve popsané dveře  

do kancelářských prostor, které jsou osazeny kováním klika-klika a byly v době obhlídky 

odemčeny (obrázek č. 6). Dveře do šaten hráčů jsou klasické konstrukce se stavebním 

kováním v provedení knoflík-klika s cylindrickou vložkou, doplněné o SKV. Kabina  

pro média je dřevěné konstrukce v kombinací se skleněnými výplněmi, vstupní dveře 

kabiny mají stavební plastové kování v provedení klika-klika s klasickou cylindrickou 

vložkou (obrázek č. 7). Poslední autorem vybraný prostor k popisu mechanických 

zábranných prostředků je malá místnost s ústřednou PZTS. Přístup do místnosti je skrze 

dámské toalety a samotné dveřní křídlo místnosti je osazeno stavebním kováním 

v provedení klika-klika s klasickou cylindrickou vložkou (obrázek č. 1). 
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Obrázek č. 6: Druhý vstup do kancelářských prostor [autor] 

 

 
Obrázek č. 7: Dřevěná kabina pro média [autor] 

 

Perimetrická ochrana 

V případě posuzovaného zimního stadionu se perimetrická ochrana definuje obtížně, 

jelikož betonové oplocení vymezující parkoviště je značně nekompletní, nástavba 

z ostnatého drátu u kondenzačního zařízení je v havarijním stavu (obrázek č. 13/IV 
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v příloze č. IV), závoru na vjezdu severního parkoviště lze bez problémů obejít a budovy 

na perimetru (trafostanice, pokladny, sklad materiálu, fanshop) také nelze považovat  

za zábrany proniknutí k objektu. 

 

5.3 Zimní stadion z pohledu prevence závažných havárií 

Vzhledem ke skutečnosti, že v posuzovaném zimním stadionu jsou uloženy 

nebezpečné chemické látky, může mít jejich skladování a užívání přímý dopad na řízení 

bezpečnosti objektu v souvislosti s povinností vypracování a udržování příslušné 

dokumentace a z ní vyplývajících opatření. Z pohledu zařazení objektu do kategorie  

A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 

některých souvisejících zákonů, který při splnění stanovených podmínek klade důraz  

na vypracování bezpečnostní dokumentace, je třeba určit množství a druh nebezpečných 

látek v objektu. Autor práce provedl příslušný výpočet, který je podrobně uveden v příloze 

č. IX a z něhož je patrné, že posuzovaný stadion spadá do kategorie subjektů, které musí 

zpracovat protokol o nezařazení a poskytnout ho krajskému úřadu. V rámci posouzení 

Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově nebylo od odpovědné osoby za provoz 

zjištěno, jestli vlastník, respektive provozovatel tuto povinnost skutečně splnil. 
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6 Analýza rizik Zimního stadionu Ivana Hlinky 

Pro identifikaci a hodnocení rizik posuzovaného objektu využil autor diplomové práce 

metodu modelování pomocí Ishikawova diagramu, následně aplikoval upravenou 

kvalitativní analytickou metodu HVE pro stanovení míry rizik a zranitelnosti jednotlivých 

aktiv a pro hodnocení rizik kvantitativní metodou zpracoval analýzu způsobů, důsledků  

a kritičnosti poruch FMECA. V rámci aplikace analytických metod bylo zohledněno 

procesní i strukturální hledisko rizik. Z hlediska procesního se jedná o rizika v souvislosti 

se selháním lidského faktoru, z pohledu strukturálních rizik se jedná o rizika spojená  

s nespolehlivostí systému a techniky. Pro názornost kritičnosti situace v případě havárie 

spojené s únikem čpavku autor využil také modelovací software ALOHA, jehož výsledky, 

aplikované na mapové podklady zobrazující zónu zasažení uniklým amoniakem, jsou 

uvedeny na obrázku č. 8, konkrétní postup s grafickým výstupem z programu ALOHA je 

popsán v příloze č. VI. 

 

 

Obrázek č. 8: Grafický výstup z modelovacího programu ALOHA aplikovaný na mapový 

podklad [autor, 63] 
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6.1 Identifikace nebezpečí a rizik při provozování zimního stadionu 

Pro identifikaci nebezpečí a rizik hrozící posuzovanému objektu autor využil metody 

modelování pomocí diagramu příčin a následků, neboli Ishikawův diagram. Jeho typický 

vzhled rybí kosti přehledně zobrazuje pravděpodobné příčiny posuzovaného jevu, které 

jsou rozpracovány brainstormingem až po zcela elementární faktory. Výstup z  modelování 

rizik metodou Ishikawova diagramu je uveden jak z procesního, tak ze strukturálního 

hlediska na obrázku č. 9 na následující samostatné straně. [10]  
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Obrázek č. 9: Ishikawův diagram [autor] 
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6.2 Stanovení míry závažnosti rizik metodou HVE 

Z vymodelovaného Ishikawova diagramu využil autor identifikovaná rizika jako 

podklad pro stanovení míry jejich závažnosti z hlediska dopadu na chráněná aktiva 

posuzovaného objektu. Pro tento úkon byla využita metoda HVE (analýza rizik  

a zranitelnosti), která je původem z provincie Macerata v Itálii a byla vybrána jako 

nejvhodnější pro společné, jednotné a efektivní mapování rizik v rámci projektu SIPROCI, 

financovaného z fondů Evropské unie. Vzhledem k odlišné problematice, která je řešena 

v této diplomové práci, byla původní podoba a účel metody autorem z velké části 

přepracován a upraven do struktury uvedené v příloze č. VII, která obsahuje celý postup 

této metody, včetně kompletních výsledků. [6] 

V níže uvedené tabulce č. 6 jsou zobrazeny identifikovaná procesní a strukturální 

rizika s výslednými hodnotami R s nejvyšší závažností – ukazatel R3 a R4. Výstup této 

kvalitativní metody bude následně porovnáván s výstupy z další analytické metody.  

 

Tabulka č. 6: Procesní a strukturální rizika s ukazateli R3 a R4 dle metody HVE [autor] 

č. Procesní rizika R 

1 CCTV - poškození systému R3 

4 PZTS - poškození systému R3 

10 PBZ - chybná obsluha R4 

14 Odcizení vybavení nájemníků R3 

17 Poškození vybavení objektu R3 

20 Poškození kondenzátoru R3 

24 Ukrytí před akcí na stadionu R3 

25 Poškození zaparkovaných vozidel R3 

27 Neuzamykání a nezavírání prostor R4 

29 Nejednotnost ostrahy R3 

30 Absence profesní kvalifikace R3 

32 Napadení ostrahy R3 

33 Neplnění povinností ostrahou R3 

34 Nepřítomnost na stanovišti R4 

35 Pronesení zakázaných předmětů R4 

38 Rozbití skleněné výplně pláště R3 

 

č. Strukturální rizika R 

1 CCTV - nesplnění zák. povinností R4 

3 CCTV - nevhodné rozmístění kamer R3 

5 CCTV - nevhodná ergonomie R3 

7 PZTS - nekoncepční instalace R3 

13 PBZ - nevhodná instalace EPS R3 

14 PBZ - nevhodná instalace hydrantů R4 

18 Nesplnění zákonných povinností R3 

19 Neexistence bezp. standardů R4 

21 Absence návštěvního řádu u vchodu R3 

22 Volný vstup a pohyb osob R4 

23 Nekontrolované rozšíření klíčů R3 

24 Absence pevných pravidel výdeje kl. R3 

25 Neproškolení ostrahy R4 

26 Absence pokynů pro některá stanov. R3 

28 Absence OOPP R3 

29 Nevybavenost obrannými prostředky R3 

33 Překonání uzamykacího systému R3 
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6.3 Analýza FMEA 

Druhou aplikovanou analýzou je kvantitativní metoda FMEA (z anglického Failture 

Mode and Effects Analysis) dle normy EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti 

systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch. Celý postup aplikované analytické 

metody je přehledně zobrazen v příloze č. VIII. 

Pro správné vyhodnocení analýzy, respektive stanovení míry tolerance pro identifikaci 

hranice přijatelnosti rizika, bylo použito Paretova principu „80/20“ v návaznosti  

na Lorenzovu křivku sestavenou na základě míry rizik a relativní kumulativní četnosti 

všech rizik. Výsledné grafické zobrazení je uvedeno v podobě grafu č. 1 pro procesní 

hledisko a grafu č. 2 pro strukturální hledisko. Z výsledků analýzy metodou FMEA 

s následnou aplikací Paretova principu s Lorenzovou křivkou lze vyhodnotit nejzávažnější 

rizika, která jsou seřazena v tabulkách č. 7/VIII a č. 8/VIII uvedených v příloze č. VIII  

a zvýrazněna červenou barvou. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Paretova analýza s Lorenzovou křivkou – procesní hledisko [autor] 
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Graf č. 2: Paretova analýza s Lorenzovou křivkou – strukturální hledisko [autor] 

 

6.4 Vyhodnocení aplikovaných analytických metod 

Pro vyhodnocení výsledků analytických metod provedl autor práce komparaci 

výsledků z realizované analýzy metodou HVE s výsledky analytické metody FMEA 

s aplikovaným Paretovým principem a Lorenzovou křivkou (komparace vyhodnocených 

rizik s ukazatelem R3 a R4 v tabulce č. 6 u metody HVE a červeně zvýrazněná rizika 

analyzovaná metodou FMEA v tabulce č. 7/VIII a č. 8/VIII). 

Při použití průniku množiny všech rizik označených ukazatelem R3 a R4 v rámci 

metody HVE, které lze považovat za závažná z hlediska jejich dopadu na chráněná aktiva  

a množiny rizik vyhodnocených pomocí metody FMEA s Paretovým principem  

a Lorenzovou křivkou, lze pro procesní hledisko označit rizika s čísly: 1, 4, 10, 14, 17, 20, 

24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35 a 38. Nutno konstatovat, že neuzamykání a neuzavírání 

příslušných prostor (č. 27), chybná obsluha požárně bezpečnostního zařízení (č. 10)  

a pronesení zakázaných předmětů (č. 35) obě analytické metody vyobrazují jako 

nejzávažnější rizika a je tedy nezbytné hledat řešení pro implementaci opatření, která 

budou snižovat míru právě takto identifikovaných rizik.  

Při aplikaci stejného postupu pro strukturální hledisko byla jako výsledná 

vyhodnocena rizika s čísly: 1, 3, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 a 33. 

Nejzávažnějšími riziky bylo shledáno nesplnění zákonných povinností u CCTV (č. 1), 

volný vstup a pohyb osob (č. 22) a neproškolení ostrahy (č. 25). Stejně jako u procesního 

hlediska, by měla být navrhovaná opatření odpovědí zejména na tato rizika. 
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7 Návrh řešení 

Na základě realizované analýzy bezpečnostních rizik budou v následující kapitole 

navrhnuta účelná opatření, která by měla být odpovědí na nejzávažnější identifikované 

hrozby. V kapitole bude nejprve nastíněn návrh bezpečnostního standardu pro zimní 

stadiony, který by se v ideálním případě implementoval do podmínek licenčních řádů  

pro nejvyšší hokejové soutěže, a na jeho základě budou navrhnuta opatření, jejichž 

realizace je autorem doporučena pro splnění navrhovaných podmínek bezpečnostního 

standardu, a také opatření, řešící nejzávažnější rizika identifikovaná analytickými 

metodami. První část návrhů je obecného charakteru v souvislosti s režimovými opatřeními 

a opatřeními ve vztahu k řízení bezpečnosti pro všechny zimní stadiony v České republice 

a druhá část navrhovaných řešení navíc ošetřuje konkrétní identifikované hrozby 

vybraného Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. I přes toto logické rozdělení 

existuje značná provázanost jednotlivých opatření, a proto autor doporučuje zavedení 

těchto opatření ve vzájemné součinnosti. V následující kapitole budou zpracována  

a analyzována variantní řešení zabezpečení Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově 

technickými prostředky.  

Pro tvorbu optimálního návrhu zabezpečení zimního stadionu a analyzování možnosti 

co nejefektivnějšího řešení je nezbytné stanovit si investiční limit pro zajištění bezpečnosti. 

Tento úkon vychází z principu ALARA, tedy snižování rizika až na takovou úroveň, kdy 

jeho další minimalizace je finančně neúměrně nákladná celkovému přínosu ke zvýšení 

bezpečnosti. Jako maximální hranice byla autorem stanovena úroveň dosahující  

10 % celkové hodnoty aktiv. Při součtu hodnoty aktiv mimo hokejová utkání či jiné akce, 

tedy v době kdy se v objektu nachází minimální počet osob, se dobereme k částce 

184 229 501 Kč. Desetiprocentní limit tak dosahuje částky 18 422 950 Kč. Návrhy řešení 

obecné povahy i variantní řešení zabezpečení budou cíleně limitovány touto sumou, 

nicméně při konzultaci se zástupcem města Litvínov v rámci obhlídky objektu bylo 

zjištěno, že ekonomická situace v současné době neumožňuje investovat finanční 

prostředky v takové výši. Při zhodnocení navrhovaných řešení bude ekonomická náročnost 

jedním z hlavních kriteriálních ukazatelů. 

 

7.1 Řízení bezpečnosti na zimních stadionech 

První část navrhovaných opatření má dopady na řízení bezpečnosti na zimních 

stadionech v České republice. Návrh bezpečnostního standardu definuje kritéria pro plnění 
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extraligovými kluby a v souvislosti s provozem zimního stadionu je doplněn návrhem 

zavedení principu neustálého zlepšování, který je blíže popsán v příloze č. X. Uvedené 

návrhy obecného charakteru průřezově zasahují také do problematiky režimové ochrany  

a fyzické ostrahy objektu. 

Po vzoru Licenčního manuálu Českomoravského fotbalového svazu navrhuje autor 

práce implementaci obdobných bezpečnostních požadavků na systém ochrany osob  

a majetku do Licenčního řádu pro účast v Extralize ledního hokeje a tímto krokem vytvořit 

určitý bezpečnostní standard pro nejvyšší hokejovou soutěž. Tento úkon je nezbytné 

zejména v kontextu s porovnáním celkové a průměrné návštěvnosti nejvyšších fotbalových  

a hokejových soutěží (uvedeno v první části práce v tabulce č. 1 a č. 2). Autor také 

doporučuje zavést další dílčí požadavky, které specifikuje níže. Pravidla pro zajištění 

bezpečnosti zimního stadionu by byla řízena ČSLH ve spolupráci s Asociací 

profesionálních klubů ledního hokeje a vydávána formou nařízení v příslušném licenčním 

řádu. S přihlédnutím na možnou rozsáhlost přestavby celého systému CCTV na některých 

extraligových stadionech doporučuji zavést závazné podmínky do řádu až od sezóny 

2015/2016.  

 

Navrhované požadavky na řízení bezpečnosti jsou následující: 

- ustanovení bezpečnostního manažera sportovního klubu, 

- ustanovení bezpečnostní skupiny (provozovatel stadionu, bezpečnostní manažer klubu, 

zástupci policejních sborů, zástupce soukromé bezpečnostní služby), 

- pravidelné zasedání bezpečnostní skupiny s cílem zavedení procesního přístupu 

(cyklus PDCA), 

- plnění zákonných povinností domácího zimního stadionu, zejména v oblasti ochrany 

osobních údajů, prevenci závažných havárií, výkonu služby fyzické ostrahy, 

dodržování podmínek zákona o podpoře sportu apod., splnění všech zákonných 

náležitostí musí být protokolárně doloženo před zahájením licenčního řízení 

 

Navrhované požadavky na kamerový systém jsou následující: 

- monitoring všech diváckých sektorů a jejich okolí, 

- monitoring vstupních a výstupních bran, 

- monitoring prostor pokladen, 
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- monitoring rizikových prostor uvnitř i v přilehlém okolí stadionu (např. parkoviště), 

- celý bezpečnostní systém CCTV musí být oddělen od kamerového systému  

pro soutěžní účely, 

- ze všech kamerových prvků pořizován záznam s archivací po dobu 1 měsíce  

(v kompetenci policejních orgánů), 

- dostatečné rozlišení snímaného obrazu použitelné k identifikaci subjektu údajů, 

- využití digitálního kamerového systému s možností přísvitu v prostorech 

s potenciálem po výskyt ztížených světelných podmínek, 

- záložní napájení celého systému CCTV, 

- pro obsluhu kamerového systému zřídit pracoviště o minimální rozloze 16 m
2
 

s monitory, PC a vhodným nábytkem, ze kterého bude umožněn přímý výhled na hrací 

plochu, 

- splnění zákonných požadavků k provozování CCTV. 

 

Navrhované požadavky v oblasti režimových opatření jsou následující: 

- nastavení režimu vstupu při přípravě na sportovní utkání pouze pro oprávněné osoby, 

včetně užití mechanických zábranných prostředků, 

- nastavení režimu vstupu před, při a po sportovním utkání pro kontrolovatelný pohyb 

osoby, včetně užití mechanických zábranných prostředků, 

- dostatečný počet členů fyzické ostrahy na vchodech do stadionu a u tribun s diváky 

pro zajištění bezpečnosti osob a majetku, 

- namátková kontrola osob pro zamezení vnesení zbraní, pyrotechniky a předmětů zcela 

evidentně umožňujících ohrožení životů, zdraví a majetku, 

- realizace namátkových pyrotechnických prohlídek ve spolupráci s bezpečnostními 

složkami, 

- zamezení vstupu osob podnapilých či osob pod vlivem omamných a psychotropních 

látek. 

 

Navrhované požadavky na dodavatele bezpečnostních služeb jsou následující: 

- jednotný dodavatel fyzické ostrahy,  

- jednotný dodavatel technologií pro domácí stadion a dalších souvisejících služeb, 

- jednotná uniformita ostrahy, vybavení příslušnými OOPP a obrannými prostředky, 
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- požadavek na zkušenosti se zajišťováním bezpečnosti při veřejných akcích minimálně 

po dobu 2 let, 

- minimální výše pojištění dodavatele 100 mil. Kč, 

- držitel certifikátu ISO 9001 a OHSAS 18001. 

 

V souladu s výše uvedenými požadavky na zabezpečení extraligové soutěže navrhne 

autor dílčí opatření pro vybraný Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově a následně 

variantní řešení technického zabezpečení stadionu v předposlední kapitole. Ta bude dále 

podkladem pro zhodnocení ekonomické náročnosti a výběr nejvhodnější varianty. 

 

7.2 Návrhy opatření pro Zimní stadion Ivana Hlinky 

Návrhy opatření v této kapitole ošetřují konkrétní identifikované hrozby Zimního 

stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. V návaznosti na doporučená obecná opatření v oblasti 

řízení bezpečnosti zde autor uvádí návrhy pro jejich aplikaci na podmínky posuzovaného 

stadionu, a to z pohledu technických opatření, zahrnujících stavební úpravy, zefektivnění 

klasické ochrany, úpravu elektronického zabezpečení, ale i z pohledu režimových opatření, 

provázaných také s působením fyzické ostrahy v objektu.  

 

7.2.1 Integrace bezpečnostních služeb 

V souladu s filosofií využití tzv. „best practise“ navrhuje autor diplomové práce 

integrovat bezpečnostní služby pod jednoho dodavatele. Současný stav ochrany osob  

a objektu, skládající se z dodavatele fyzické ostrahy pro hokejová utkání, vlastní ostrahy 

města u tribun i vrátného u hlavního vchodu, jiného dodavatele technologií pro fitness, 

kancelář neziskové organizace a zbytek stadionu, neefektivní instalace požárně 

bezpečnostních zařízení, ale i zcela zjevně ne ideálně nastavených režimů, může sám  

o sobě generovat bezpečnostní rizika plynoucí z nejednotnosti využívaných prvků fyzické 

ochrany. Pro maximální využití synergií mezi prvky fyzické ochrany navrhuji veškeré 

bezpečnostní služby související s procesy posuzovaného objektu integrovat pod jednoho 

dodavatele těchto služeb. Samotný vlastník – provozovatel stadionu by poskytovatele 

bezpečnostních služeb komplexně využíval jako partnera pro zajištění ochrany osob  

a majetku při konaných akcích i mimo ně, nájemci stadionu či některých jeho prostor by 

tak vlastníkovi – provozovateli stadionu platili paušální částku za veškeré služby 

související s nájmem prostor, tedy i jejich bezpečnost. Zvláště pak domácí hokejový klub 
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HC Verva Litvínov, a.s. by tímto krokem zjednodušil administrativu s úhradou pronájmu 

stadionu u města Litvínov a úhradou za objednání fyzické ostrahy. Celý proces integrace  

a následného využívání služeb uvádím na obrázku č. 10.  

 

 

 
 

Obrázek č. 10: Schéma návrhu integrace a poskytování bezpečnostních služeb. [autor] 

 

Integrátor bezpečnostních služeb by zajišťoval níže uvedené činnosti a zároveň tak 

sjednal nápravu v rizicích identifikovaných analytickými metodami. Požadavky  

na dodavatele služeb by měly být dle analýzy, respektive navrhovaného bezpečnostního 

standardu následující: 
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- návrh, instalace a následná údržba veškerých instalovaných systémů, 

- obsluha veškerých bezpečnostních technologií instalovaných v objektu svedením 

jejich výstupů na vrátnici s trvalým obsazením ostrahou, 

- možnost připojení na PCO se zásahovou jednotkou, 

- nastavení všech režimových opatření v součinnosti s vlastníkem zimního stadionu  

a případně jeho nájemci,  

- zajišťování veškeré fyzické ostrahy objektu při všech událostech, 

- vybavení členů ostrahy odpovídajícími obrannými prostředky (obranné spreje, 

teleskopické obušky), komunikačními prvky, OOPP a jednotnou uniformou  

pro demonstrování síly a jednotnosti, 

- garantovat splnění profesní kvalifikace u členů ostrahy, provádět pravidelná 

proškolení z oblasti ochrany osob a majetku, požární ochrany ve vztahu k objektu, 

první pomoci, případně další specifická školení (typing a profilace potencionálních 

pachatelů – výtržníků, teroristů apod.), 

- vytvoření a udržování směrnic pro výkon služby fyzické ostrahy, 

- nastavení systému kontrolní obchůzkové činnosti ostrahy vrátnice, 

- ve spolupráci s policií provádět namátkové bezpečnostní pyrotechnické prohlídky 

stadionu, 

- poskytování bezpečnostního poradenství pro zajištění bezpečnosti objektu a nastavení 

příslušných procesů. 

 

Dodavatel bezpečnostních služeb by v rámci uzavřené smlouvy s vlastníkem zimního 

stadionu garantoval kvalitu poskytovaných služeb na základě sjednaného sankčního řádu, 

který by se uplatňoval v rámci vyspecifikovaných porušení dohodnutých služeb. Finanční 

náklady spojené s integrací dodavatele služeb nelze blíže specifikovat. 

 

7.2.2 Splnění zákonných povinností 

V rámci posouzení objektu Zimního stadionu Ivana Hlinky byly identifikovány určité 

nedostatky z hlediska plnění zákonných požadavků. Jedná se o oblast ochrany osobních 

údajů, oblast prevence závažných havárií a dále splnění požadavků zákona o podpoře 

sportu. Výše celkového součtu všech potenciálních sankcí, vyplývajících z nesplnění 

uvedených povinností, se může vyšplhat až na 10 000 000 Kč. Absolvování zákonem 

vyžadovaných certifikovaných zkoušek pro získání profesní kvalifikace 68-008-E Strážný 



42 
 

a prokazatelné seznámení s obsluhou instalovaných technologií jednotlivými pracovníky 

ostrahy je nezbytné vyžadovat od jednotného dodavatele bezpečnostních služeb. Níže autor 

práce uvádí rámcová doporučení pro splnění všech požadavků v jednotlivých řešených 

oblastech. 

 

Ochrana osobních údajů 

Provozované kamerové systémy nebyly v době obhlídky objektu řádně registrovány  

u ÚOOÚ. Registraci je možné provést elektronicky prostřednictvím webového formuláře, 

autor doporučuje využít zkušeností dodavatele bezpečnostních služeb při tomto úkonu. 

Provedením registrace bude naplněna tzv. oznamovací povinnost. 

Informační povinnost subjektů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, je vhodné 

splnit prostřednictvím instalace informačních cedulí, které by měly obsahovat informace  

o zpracovateli osobních údajů, účelu a způsobu zpracování, a také kontakt na zpracovatele. 

Důležité je také zajistit informování subjektů ještě před samotným vstupem  

do monitorovaných prostor, informační cedule je nezbytné situovat s ohledem na nastavení 

snímané oblasti kamerovými prvky. V současné době se štítky s motivem kamery  

a částečnými informacemi nacházejí až v monitorované oblasti. Jako příklad autor uvádí  

na obrázku č. 11 informační ceduli ÚOOÚ. 

 

 

Obrázek č. 11: Příklad informační cedule k systému CCTV. [autor] 

 

Uvedené zákonné požadavky je nezbytné naplnit z důvodu skutečnosti, že je  

na objektu a v přilehlé ulici prováděn záznam pořizovaných záběrů, které mohou sloužit 

k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním a k těmto záznamům mohou 

přistupovat prostřednictvím internetu také jiné osoby z radnice města, než zaměstnanci 
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Městské policie Litvínov. Navíc zaměstnanci města, kteří mohou sledovat archivované 

záznamy, musí mít omezený přístup pouze k těm záznamům, které nepochází z veřejně 

přístupných míst, v tomto případě tedy z vnitřních prostor stadionu při pořádaných akcích  

a přilehlé ulice u stadionu. Při využití odborné konzultace se specialisty z bezpečnostních 

služeb byly celkové náklady stanoveny na cca 50 000 Kč. 

 

Prevence závažných havárií 

Na základě výpočtu o zařazení objektu do kategorie A nebo B dle příslušného zákona 

bylo zjištěno, že pro posuzovaný zimní stadion musí být vytvořen protokol o nezařazení, 

který je následně nezbytné zaslat na krajský úřad. Vytvoření protokolu s přesným 

výpočtem a všemi náležitostmi lze nechat odborně zpracovat za částku nepřesahující  

5 000 Kč. Protokol o nezařazení, zpracovaný v souladu se zákonem, má tyto náležitosti: 

- identifikační údaje objektu nebo zařízení,  

- prohlášení o nezařazení,  

- seznam nebezpečných látek a jejich množství a  

- místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby. 

 

Návštěvní řád zimního stadionu 

Pro eliminaci možných sporů o nezveřejnění vydaného návštěvního řádu v souladu se 

zákonem o podpoře sportu doporučuje autor instalaci cedule s návštěvním řádem 

k hlavnímu vchodu s vrátnicí. U ostatních hlavních vchodů do objektu jsou cedule s řádem 

vyvěšeny, dle výpovědi zaměstnanců stadionu existuje cedule i pro inkriminovaný hlavní 

vchod, nicméně z neznámých důvodů byla v době obhlídky budovy odstraněna. 

Odhadované náklady na instalaci by neměly přesáhnout 1 000 Kč. 

 

7.2.3 Rekonstrukce hlavního vstupu do objektu 

Pro zvýšení úrovně zabezpečení objektu a omezení rizika vstupu neoprávněných osob  

do vybraných částí doporučuje autor práce realizovat stavební úpravu hlavního vstupu 

s vrátnicí a vstupu do restaurace.  

V současné době je umožněn vstup do objektu prakticky kterýmkoliv vchodem,  

a to zejména z důvodu nedodržování elementárních pravidel klíčového režimu. Po rozsáhlé 

revizi klíčového režimu by stále existovalo určité riziko neoprávněného pohybu osob  
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po objektu prostřednictvím návštěvy restaurace, ať již skutečné nebo pouze pod záminkou 

proniknutí do dalších prostor zimního stadionu. Aktuálně je vstup do restaurace umožněn 

buď skrze venkovní dveře v plášti budovy (terasy – viz obrázek č. 12) nebo průchodem 

přes hlavní vstupní dveře u vrátnice a následně skrze prosklené hlavní dveře do restaurace 

z vestibulu s občerstvením - viz obrázek č. 13.  
 

 
Obrázek č. 12: Vstup do restaurace přes terasu. [autor] 

 

 
Obrázek č. 13: Hlavní vstup do restaurace z vestibulu. [autor] 
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V případě, kdy je ostraha vrátnice zaneprázdněna další činností nebo se dokonce  

na svém stanovišti nenachází, existuje možnost vzniku již zmíněného rizika proniknutí 

neoprávněných osob do nitra stadionu pod původní záminkou návštěvy restaurace. Jako 

odpověď na takovéto bezpečnostní riziko autor doporučuje stavební úpravu vstupů  

do restaurace v následujícím rozsahu: 

- přestavba vchodu přes terasu restaurace do reprezentativnější podoby, který by byl 

využíván jako hlavní vstup do restaurace, 

- trvalé uzamčení či zrušení současného hlavního vchodu z vestibulu stavební úpravou. 

 

Takováto stavební úprava či trvalé uzamčení dveří by měla pozitivní vliv  

na bezpečnost objektu, zejména z důvodu přímého oddělení restaurace od prostor zimního 

stadionu. Určitým faktorem ovlivňujícím chod restaurace je možnost navštívit toto zařízení 

i při sportovních utkáních, kdy by potencionální zákazníci – diváci museli objekt stadionu 

nekonformně opustit a vstoupit do restaurace skrze nový vchod terasou. Lze tedy aplikovat 

i variantu trvalého uzamčení vchodu z vestibulu s možností jeho zpřístupnění pouze  

po dobu sportovních utkání, kdy se v objektu nachází ostraha ve větším počtu.  

Pro dokonalejší kontrolu osob vstupujících do objektu dále autor práce navrhuje 

přebudování vrátnice a hlavního vchodu. Rekonstrukce by měla přímý dopad na režim 

vstupu do objektu zimního stadionu a skládala by se z těchto částí: 

- přesun vrátnice ze současného umístění do prostor vedle turniketů  

na severovýchodním vstupu – viz obrázek č. 14, 

- mimo hokejová utkání trvalé uzamčení všech vchodových dveří kromě 

severovýchodních u řešené vrátnice a po otvírací dobu fitness centra také 

jihozápadních, 

- přidělení vstupních karet pro stálé zaměstnance subjektů působících v budově 

stadionu, případně pro další VIP osoby pro průchod skrze turnikety. 
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Obrázek č. 14: Návrh nového umístění vrátnice u hlavního vstupu. [autor] 

 

I přes značnou rozsáhlost výše navrhovaných opatření by tímto způsobem došlo  

ke kontrolovatelnému režimu vstupu osob. Vstup do objektu mimo hokejová utkání by byl 

umožněn pouze přes instalované turnikety u vrátnice a dále po otevírací dobu fitness centra 

jihozápadním vchodem (při dodržení revidovaného klíčového režimu by byl vstup tímto 

vchodem umožněn skutečně pouze do fitness centra). Přístupové karty jsou v současné 

době v podobě VIP vstupenek, jejich modifikace by neměla být nikterak komplikovaná. 

Nezbytné by bylo definovat oprávnění vstupu pro některé VIP osoby - diváky, jejichž 

přítomnost v budově zimního stadionu je žádoucí pouze při hokejových utkáních. Ostraha 

vrátnice by měla k dispozici samozřejmě další přístupové karty pro návštěvy, které by 

vydávala na základě registrace do SKV. Důležitým obchodně-majetkovým aktem by byl 

odkup turniketů a příslušného SKV vlastníkem a provozovatelem zimního stadionu  

od současného majitele HC VERVA Litvínov, a.s. a instalace ovládacího zařízení k SKV 

na nově zbudovanou vrátnici. Společnost HC Verva Litvínov, a.s. by nadále měla do SKV 

přístup, ovšem pouze v rámci oprávnění pro tvorbu a přípravu klasických vstupenek  

na hokejová utkání. VIP vstupenky v podobě přístupových karet by vzhledem k malému 

množství byly řešeny individuálně s pracovníkem ostrahy. Otázkou nesouvisející zcela 

s bezpečností zůstává také možné využití vstupenkového SKV vlastníkem  
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a provozovatelem zimního stadionu, tedy městem Litvínov, při pořádání vlastních akcí 

mimo společnost HC Verva Litvínov, a.s., kdy jsou v současnosti používány klasické 

papírové vstupenky, při vstupu návštěvníka ručně označované (bez užití turniketů) 

ostrahou - zaměstnancem města. 

V rámci navrhovaných úprav vstupních prostor je nezbytné uvažovat také reinstalaci 

bezpečnostních technologií, respektive jejich výstupů na novou vrátnici. Nicméně v rámci 

uvažovaných opatření lze mimo jiné také zvážit mírné snížení počtu členů ostrahy  

na vstupech při hokejových utkáních v důsledku vyplnění prostoru mezi vstupními 

turnikety a zdí nově zbudovanou vrátnicí, a také snížení počtu ostrahy při akcích města 

Litvínov v důsledku přechodu na vstupenkový SKV pomocí turniketů. Tímto způsobem lze 

předpokládat generování určité finanční úspory za fyzickou ostrahu, bez rozlišení 

objednatele ostrahy. Ekonomická náročnost tohoto návrhu není nikterak malá, expertním 

odhadem byla stanovena na částku 300 000 Kč. Vzhledem ke komplikovanější povaze 

návrhu a provázaností s dalšími opatřeními navrhuje autor diplomové práce realizaci 

tohoto opatření ve střednědobém až dlouhodobém výhledu. 

 

7.2.4 Revize klíčového režimu 

Vzhledem k současnému kritickému stavu klíčového režimu, kdy není zcela jasné, 

které osoby vlastní kopie klíčů od jednotlivých dveří v objektu, doporučuje autor provést 

komplexní revizi klíčového režimu. Samotná revize by měla proběhnout v několika fázích: 

- vydefinování oprávnění vstupu do jednotlivých částí objektu pro každý působící 

subjekt se zohledněním na potřebný počet klíčů, 

- shromáždění všech klíčů užívaných v současné době (s ohledem na udržitelnost 

provozu objektu), posouzení jejich využitelnosti ve vztahu k zajištění bezpečnosti 

objektu, 

- výměna stávajících cylindrických vložek za nové, splňující bezpečnostní standardy  

dle platných norem, 

- výdej klíčů pro stálé užívání pouze nezbytnému okruhu osob (havarijní klíče  

od trafostanice pro techniky, klíče od kanceláře a vstupů pro odpovědnou osobu 

vlastníka a provozovatele a podobně), 
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- ostatní klíče uloženy na vrátnici u hlavního vstupu do objektu, vydávány osobám 

pouze na základě zpracovaného seznamu klíčů s příslušným oprávněním pro výdej, 

samotný výdej vždy zaznamenán ostrahou do Knihy výdeje klíčů, 

- vydání příslušného režimového opatření v podobě směrnice, která by byla závazná  

pro všechny subjekty působící v objektu, stanovující povinnost uzamykat veškeré 

vstupní dveře do budovy, k jednotlivým tribunám a další dveře související s činností 

subjektů, mimo dobu hokejových utkání či jiných akcí. Jedinou výjimku tvoří 

odemčení severovýchodních dveří u vrátnice a jihozápadních vchodových dveří 

objektu pro umožnění přístupu do fitness centra, a to pouze v provozní dobu. 

 

Celá revize klíčového režimu by měla probíhat v režii vlastníka a provozovatele 

zimního stadionu v koordinaci s bezpečnostní skupinou uvedenou v předcházejících 

kapitolách, pravděpodobně bez nutné účasti zástupců policie.  

V návaznosti na revizi klíčového režimu navrhuji výměnu stavebního dveřního kování, 

které je ve velké míře v objektu zastoupeno, za bezpečnostní kování třídy 3, splňující 

podmínky technických norem. Finanční náročnost výše popsaného opatření byla expertně  

po konzultaci s odborníky odhadnuta na 80 000 Kč. 

 

7.2.5 Další technická opatření 

Před uvedením variantních návrhů technických opatření, která budou sestavena  

na základě navrhovaného bezpečnostního standardu, doporučuji aplikovat níže uvedené 

dílčí opravy či doplnění technických prvků ochrany. Tyto opravy a doplnění je nezbytné 

realizovat pro zachování základních principů bezpečnosti osob a majetku. 

 

Opticko-akustická signalizace úniku amoniaku 

Vzhledem k současnému stavu, kdy je v případě úniku amoniaku v menším množství 

aktivován 1. stupeň poplachu s akustickou signalizací pouze na velín techniků a opticky 

velmi malým blikačem signalizován na ledovou plochu, doporučuji instalaci opticko-

akustické sirény do prostor s ledovou plochou. V případě údržby kluziště technikem  

s pomocí rolby by tak mělo dojít ke značnému snížení rizika přehlédnutí signalizovaného 

úniku čpavku již při 1. stupni poplachu a zamezení vzniku rozsáhlejších škod s tím 

spojených. Jako příklad vhodného prvku autor uvádí sirénu OS-365A od společnosti 
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Jablotron (viz obrázek č. 15), která je zálohována akumulátorem i pro případy výpadku 

dodávky elektrické energie a zodolněna proti venkovním vlivům, což při užití v prostorech 

ledové plochy má své opodstatnění. Odhadovaná cena prvku včetně instalace a připojení 

k systému detekce amoniaku byla stanovena na 4 500 Kč. 

 

Obrázek č. 15: Příklad opticko-akustické sirény od firmy Jablotron [71] 

 

Mechanická zábrana u kondenzátoru amoniaku 

Odpověď na bezpečnostní riziko plynoucí z poškozeného oplocení s vrcholovou 

nástavbou z ostnatého drátu u kondenzátoru amoniaku „Baltimor“ a možné hrozby 

vyřazení zařízení z provozu, je zcela jednoznačná. Provést opravu plechového oplocení  

a využít instalace spirálové nástavby s žiletkovým drátem. I přes vyšší cenu žiletkového 

drátu je doporučení odpovídající úrovni hrozby vzniku havárie při poškození 

kondenzátoru, navíc se jedná o vcelku krátký úsek oplocení a žiletkový drát má do jisté 

míry také preventivní účinek. Expertně odhadovaná cena opravy oplocení a instalace  

cca 27 m žiletkového drátu je 12 000 Kč. 

 

Požárně bezpečnostní zařízení 

Celkově autor práce navrhuje provést několik úprav na technologiích souvisejících 

s požární bezpečností objektu: 

- implementace logické vyhodnocovací funkce „AND“ namísto funkce „OR“ pro čidla 

EPS v jednotlivých požárních úsecích k zamezení současného kritického stavu s velmi 

častým vyhlašováním planých poplachů a následnou deaktivací celého systému 

z konformních důvodů, 
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- přemostění výstupu z ústředny EPS komunikačním GSM modulem na mobilní telefon 

fyzické ostrahy vrátnice pro případy opuštění svého stanoviště, které je stanoveno jako 

ohlašovna požárů, 

- tepelná izolace potrubí a armatur k instalovaným požárním hydrantům v hale 

s ledovou plochou pro zamezení jejich poškození mrznoucí vodou v potrubním 

systému. 

 

Výše navrhovaná opatření jsou již v současné době částečně naplňována, zejména tedy 

tepelná izolace potrubních rozvodů vody k požárním hydrantům. Implementace logické 

funkce pro detekci požáru a instalace komunikačního modulu GSM pro systém EPS by 

z ekonomického hlediska neměla být přílišnou finanční zátěží, cena byla stanovena  

na 10 000 Kč. 

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Pro splnění požadavku vyplývajícího z doporučení technické normy ČSN CLC/TS 

50131-7 navrhuje autor reinstalaci ústředny PZTS. Aktuální situování ústředny v „komoře“ 

na veřejných dámských toaletách odporuje doporučením technické normy a vytváří tak 

prostor pro bezpečnostní riziko plynoucí z možné sabotáže systému. Ústřednu PZTS autor 

navrhuje instalovat na trvale obsazené stanoviště vrátnice, které může být doplněno  

o prvek prostorové ochrany (např. PIR detektor) pro případné opuštění ostrahou z důvodu 

prověření místa s detekovaným požárním poplachem či realizací obchůzkové činnosti, 

nebo do jiného vhodného místa bez přístupu veřejnosti, které bude opatřeno prvkem 

s prostorovou detekcí pohybu. Ovládací klávesnice nebo grafická nástavba na PC by měla 

být v tomto případě samozřejmě svedena na stanoviště vrátnice. Náklady na realizaci 

uvedeného návrhu s reinstalací ústředny PZTS na vrátnici autor odhaduje zhruba  

na 15 000 Kč.  
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8 Variantní řešení zabezpečení Zimního stadionu Ivana Hlinky  

v Litvínově 

V této kapitole uvedu tři varianty návrhů technických opatření k zajištění bezpečnosti 

na zimním stadionu v souladu s navrhovaným bezpečnostním standardem pro Licenční řád 

pro účast v Extralize ledního hokeje. Varianty jsou uvedeny vzestupně dle ekonomické 

náročnosti při jejich aplikaci, ale zároveň také dle navyšující se úrovně zabezpečení 

objektu. Konkrétní technické prostředky užité ve variantních návrzích včetně jejich ceny 

autor uvádí v příloze č. XI. 

 

8.1 Varianta I 

V návaznosti na implementaci předchozích opatření, zahrnující mimo jiné integraci 

dodavatele bezpečnostních služeb, vytvoření funkce bezpečnostního manažera, zavedení 

principu neustálého zlepšování a podobně, navrhuji instalovat a využít následující 

technické prostředky. Nejméně nákladná varianta pokrývá základní bezpečnostní potřeby, 

vyplývající z navrhovaného standardu pro Licenční manuál a z dalších identifikovaných 

rizik pro vybraný zimní stadion. 

 

Kamerový systém 

Vzhledem k zastaralému systému CCTV v objektu navrhuji výměnu všech 

kamerových prvků mimo CCTV fitness centra a CCTV tělocvičny, které lze považovat  

za dostačující. Pro úplné splnění podmínek navrhovaného standardu doporučuji doplnit 

statické kamery na zbývající tři hlavní vchody do objektu, současně umístěnou kameru  

u jednoho vchodu reinstalovat do pozice se záběrem na vstup v oblasti turniketů, doplnit 

statickou kameru na každý z osmi vstupů z chodby na tribuny a konečně doplnit v hale 

s ledovou plochou vždy tři statické kamery se záběrem na dlouhou východní a západní 

tribunu a dále vždy tři statické kamery na krátké severní a jižní tribuny, přičemž rohové 

prostranství tribun pokryjí krajní kamery z těchto krátkých stran. Pro detailní vyhledání 

potencionálního výtržníka v současné době slouží otočná kamera na severní straně haly  

u sektoru hostí, v rámci splnění podmínek standardu autor navrhuje doplnit tento typ 

kamery také na jižní stranu haly. 

V souvislosti s výše uvedeným řešením je nezbytné zajistit další navazující technická 

opatření, zahrnující svedení výstupů z CCTV na velkoplošné LCD monitory (předpoklad  
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2 ks pro vrátnici a 2 ks pro technika městské policie) a připojit sofistikovanější ovládací 

panel a v souladu s navrhovaným standardem zabezpečit záložní napájení kamerového 

systému. Autor mimo jiné doporučuje, aby ostraze vrátnice bylo umožněno nahlížení  

do záznamu těch kamer, které nemonitorují prostranství chráněná zákonem, a dále  

pro efektivní poskytnutí bezpečnostních služeb všem nájemníkům v objektu umožnit 

přístup do CCTV fitness centra a tělocvičny. 

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém na plášti budovy 

Pro dokonalé zabezpečení objektu a snížení rizika neoprávněného vniknutí osoby  

do budovy zimního stadionu navrhuji rozšířit stávající PZTS o magnetické kontakty  

na všechny vstupy a okna do objektu, které nejsou trvale znepřístupněny např. 

zamřížováním. Vstupy s prosklenými dveřními křídly a dále části pláště objektu tvořené 

skleněnými výplněmi doporučuji chránit detektory tříštění skla. Plášťovou ochranu v této 

podobě doporučuji aplikovat také na budovu trafostanice a budovu pokladen s fanshopem 

a skladištěm nepotřebného materiálu. PZTS pláště budovy by měl být aktivován zejména 

v nočních hodinách, a také v době, kdy se na stadionu nekoná žádná akce. Instalace musí 

zohledňovat potřeby vstupu do fitness centra a umožnění vstupu do budovy hlavním 

vchodem u vrátnice, tyto části PZTS tedy musí být zapojeny v samostatné smyčce/čidla 

individuálně adresovatelná. 

 

Technické prostředky fyzické ostrahy 

Mimo standardní vybavení fyzické ostrahy v podobě obranných sprejů, teleskopických 

obušků, případně doplněných o svítilny, balíčky první pomoci a další podpůrné vybavení 

navrhuji vybavit fyzickou ostrahu při akcích na stadionu ručním detektorem kovu  

na každém hlavním vstupu do objektu. Namátková kontrola vytipovaných osob ručním 

detektorem kovu může do značné míry urychlit vstupní kontrolu a mimo jiné snížit 

pravděpodobnost pronesení zbraní, pyrotechniky s kovovými částmi či dalších 

nežádoucích předmětů do prostor stadionu. Vedlejším pozitivním efektem je nekonfliktní 

způsob kontroly ve srovnání s prověřením osoby hmatem.  

Druhým navrhovaným prostředkem je kontrolní obchůzkový systém (dále jen KOS) 

pro ostrahu vrátnice. Kontrolní body obchůzkového systému navrhuji rozmístit  

na kritických místech pláště budovy (vstup do strojovny chladících technologií, vstup  
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do šaten hostujících hráčů apod.), u kondenzátoru amoniaku a budovy trafostanice a dále  

u budovy pokladen. Vnitřní obchůzková trasa by měla svým zaměřením podpořit kontrolu 

uzamčení kancelářských prostor, zajištění pořádku v hotelovém patře, eliminovat 

dlouhodobější únik vody či zbytečné zapnutí osvětlení a podobně. I přes skutečnost, že 

některé z uvedených prostor jsou monitorovány systémem CCTV, doporučuji 

nepodceňovat účinek obchůzkového systému, jelikož při konání akcí s větším počtem 

osob, nemusí být s pomocí kamerového systému zcela jistě odhaleno poškození některého 

z chráněných zájmů. Ostraha vrátnice při kontrolní obchůzkové činnosti ve večerních 

hodinách po ukončení akce může s velkou pravděpodobností případné riziko odhalit  

a aktivně reagovat. Kontrolní obchůzkovou činnost navrhuji zavést v pravidelných 

hodinových intervalech v nočních hodinách, kdy ostraha uzamkne vstup u vrátnice  

a provede obchůzku (případní hosté hotelu budou mít k dispozici na hlavních dveřích 

telefonní kontakt na ostrahu). Systém KOS navíc umožňuje kontrolovat činnost ostrahy 

vrátnice a na základě vyhodnocení načtených kontrolních bodů případně sankcionovat 

dodavatele bezpečnostních služeb. 

Nezbytným krokem při zavedení KOS je vybavení ostrahy vrátnice mobilním 

telefonem pro svedení výstupů z EPS a PZTS, jelikož stanoviště vrátnice je určeno jako 

ohlašovna požáru – musí být zajištěna trvalá obsluha systému EPS. Svedení výstupů 

z PZTS je nezbytné při prověřování signalizovaného narušení pláště a zajištění tak 

kontinuity obsluhy systému. 

 

8.2 Varianta II 

Druhá navrhovaná varianta navazuje na předchozí variantu, nicméně je doplněna  

o další sofistikovanější prvky zabezpečení, které zvyšují úroveň fyzické ochrany objektu. 

Účelem této varianty je navrhnout minimalizaci hrozeb plynoucích z analyzovaných rizik 

 a to při zachování středně vysokých ekonomických nákladů (v porovnání s dalšími 

variantami). Uvedené technické prostředky navíc umožňují lepší kontrolu výkonu fyzické 

ostrahy, odstraňují značnou část rizika plynoucího z nekoncepční instalace a svedení 

výstupů z technologií, a také podporuje činnost ostrahy pro odhalení ukryté výbušniny. 

 

Kamerový systém 

Návrh kamerového systému pro variantu II vychází z návrhu pro variantu I. Autor dále 

doporučuje pro zvýšení ochrany technologie chlazení doplnit na jižní plášť budovy 
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statickou kameru monitorující kondenzátor amoniaku „Baltimor“ s odhalenými potrubními 

přívody a dále nahradit otočnou kameru na severozápadním rohu objektu dvěma statickými 

kamerami – jednu pro monitoring západního pláště objektu u fotbalového stadionu a jednu 

pro snímání dění na severozápadní části parkoviště.  

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém na plášti budovy 

Tato část návrhu je shodná s návrhem pro variantu I, nicméně zvýšení efektivity 

zabezpečovacího systému a jako podporu stále fyzické ostrahy, navrhuji svedení výstupů 

z PZTS také na přijímací poplachové centrum (dále jen PPC) bezpečnostní služby, který by 

při narušení pláště telefonicky kontaktovalo ostrahu vrátnice a v případě potvrzení 

poplachu ostrahou nebo při nemožnosti navázání spojení by vyslalo k prověření situace 

zásahovou jednotku (dále jen ZJ) soukromé bezpečnostní služby. 

 

Integrace bezpečnostních systémů 

Moderním trendem v posledních letech v oblasti obsluhy bezpečnostních systémů  

a dalších technologií budov je jejich integrace do grafického prostředí softwaru 

s intuitivním ovládáním. Tato technická úprava ovládání systémů umožňuje ostraze plně se 

věnovat svým úkolům a výstupy ze všech instalovaných technologií mít přehledně 

zobrazeny na jednom monitoru PC. Integrace do jednoho softwaru také snižuje riziko 

přehlédnutí některého ze signalizovaných poplachových či výstražných stavů. V případě 

posuzovaného zimního stadionu by ostraha vrátnice obsluhovala pomocí jednoho  

PC systém EPS, PZTS, CCTV i SKV. 

 

Technické prostředky fyzické ostrahy 

Oproti variantě II navrhuji fyzickou ostrahu vrátnice vybavit on-line obchůzkovým 

systémem namísto navrhovaného KOS. On-line obchůzkový systém umožňuje nadřízeným 

pracovníkům, ale zejména objednateli bezpečnostních služeb provádět průběžnou kontrolu 

činnosti ostrahy při obchůzkové činnosti prostřednictvím webové aplikace. Přístroj 

k načítání kontrolních bodů může být zároveň tísňovým tlačítkem pro přivolání pomoci, 

mobilním telefonem, a také může nahradit fotoaparát pro dokumentování odhalených rizik. 

Sofistikovanější systémy mezinárodních bezpečnostních agentur navíc umožňují například 

svázání kontrolních bodů s předem definovanými úkoly, které se zobrazují v seznamu 
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těchto bodů v přístroji a také napojení na vlastní dispečink, který je připraven reagovat  

na vzniklé události. 

Druhým prvkem doplněným oproti variantě I je ruční detektor výbušnin.  

Pro minimalizaci rizika pronesení výbušnin nebo i určitých druhů pyrotechniky doporučuji 

vybavit ostrahu stadionu ručním detektorem výbušnin. Jeho využití spatřuji zejména  

při přípravě fyzické ostrahy před hokejovým utkáním, kdy ostraha provede prohlídku 

rizikových prostor, kde je předpokládána vyšší koncentrace osob a v případě nálezu 

podezřelého předmětu může s určitou pravděpodobností určit, zdali se nejedná o nástražný 

výbušný systém. Vzhledem k rychlosti detekce současných detektorů výbušnin je 

umožněna již při vstupu do stadionu také průběžná kontrola vytipovaných osob, u kterých 

existuje podezření důkladného uschování výbušných předmětů např. do podšívky zimní 

bundy, příručního zavazadla a podobně. Z finančních důvodů doporučuji pořízení pouze 

jednoho přístroje, který by se v případě podezření k danému hlavnímu vstupu dopravil. 

 

8.3 Varianta III 

Maximální úroveň zabezpečení je filozofií třetí navrhované varianty. Určitou daní  

za užití inovativních technologií při zabezpečení stadionu je vysoká pořizovací cena 

jednotlivých prvků. Vzhledem ke skutečnosti, že varianta III vychází kompletně z varianty 

II, uvádí níže autor pouze rámcový popis zapojení inovativních technologií  

do navrhovaného řešení. 

 

Kamerový systém 

V této variantě autor navrhuje nahradit veškeré kamerové prvky v hale s ledovou 

plochou multifokálním senzorovým systémem, speciálně navrženým pro komplexní video 

dohled rozlehlých oblastí, jako jsou sportoviště, stadiony, velké parkovací plochy  

a podobně. V podmínkách řešeného zimního stadionu by postačovala instalace pouze  

4 těchto prvků – každý na monitoring jedné z tribun. Nespornou výhodou systému je 

umožnění sledování celkového širokého prostoru, a to při velmi vysokém rozlišení. 

V takovém systému lze přiblížit obraz na monitoru do velkého detailu, ideálního  

pro identifikaci osob, a to bez použití mechanických částí – navrhovaný systém je 

kompletně statický bez pohyblivých součástek. Mezi další výhody systému  
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oproti klasickým kamerám je neustálé pořizování záznamu bez ohledu na to, kterou část 

obrazu si právě obsluha systému prohlíží. [45] 

 

Biometrický systém kontroly vstupu 

Minimalizaci rizika vstupu neoprávněných osob do chráněných prostor lze ošetřit 

mnoha způsoby. Autor navrhuje současný přístupový systém do šatny domácích hráčů 

v podobě ochrany číselným kódem, zadávaným skrze klávesnice nahradit biometrickou 

čtečkou otisku prstu. Takovéto opatření eliminuje možnost vyzrazení číselného 

přístupového kódu do šatny či jeho zpozorování při zadávání během hokejových utkání, 

kdy může být na chodbě u šaten koncentrace osob vyšší. Drobnou nevýhodou je nácvik 

obsluhy čtecího zařízení a nutnost sundání ochranných pomůcek z rukou, což ovšem  

při zadávání kódu na klávesnici bylo ve většině případů také nezbytné. 

Biometrickou čtečku otisku prstů dále navrhuji instalovat na přístupové dveře  

do strojovny s technologiemi chlazení, které jsou kritickým místem zimního stadionu. 

Přístup do strojovny by byl umožněn pouze příslušným technikům, oprávněné osobě 

provozovatele – vlastníka stadionu a dále fyzické ostraze objektu. 

 

Radarový skener 

Jako výhledové opatření navrhuji opatřit prostory hlavních vstupů do objektu 

radarovými skenery na principu milimetrových vln. Tyto high-tech radary mohou 

automaticky upozornit ostrahu – operátora systému na přítomnost zbraně, výbušniny  

či jiného obdobného předmětu u kontrolované osoby. Přístroje na rozdíl od letištních 

skenerů nevytváří žádné obrazy lidí, pouze vyhodnocují odražené milimetrové vlny, které 

dosahují energie asi desetkrát menší, než současné mobilní telefony. Výhodou je jejich 

sofistikovaný vyhodnocovací software, který ve velice krátkém časovém úseku vyhodnotí 

odražené vlny i u procházejících osob, lze jej tedy použít i pro dav lidí, a to až  

na vzdálenost 25 metrů. Vzhledem k současnému stavu vývoje a zavádění do prodeje 

těchto skenerů nelze přesněji specifikovat cenu a další okolnosti. Faktem ale zůstává, že 

zařízení tohoto typu by nejen nadprůměrně zvýšilo bezpečnost chráněných prostor, ale 

umožnilo by urychlit práci ostrahy na vstupech do stadionu, potažmo snížit jejich počty 

 díky minimalizaci potřeby provádění pohmatových prohlídek vytipovaných osob. [46] 
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9 Zhodnocení navrhovaných řešení 

Návrhy opatření obecného charakteru, respektive jejich celkovou finanční náročnost 

uvádím v přehledové tabulce č. 7. Z uvedeného součtu je patrné, že při implementaci všech 

navrhovaných obecných opatření se investice vyšplhají na 477 500 Kč. 

 
Tabulka č. 7: Souhrn nákladů na navrhovaná obecná opatření [autor] 

Navrhovaná opatření Odhadované náklady 

Revize klíčového režimu 80 000 Kč 

Rekonstrukce hlavního vstupu do objektu 300 000 Kč 

Ochrana osobních údajů 50 000 Kč 

Prevence závažných havárií 5 000 Kč 

Návštěvní řád zimního stadionu 1 000 Kč 

Opticko-akustická signalizace úniku amoniaku 4 500 Kč 

Mechanická zábrana u kondenzátoru amoniaku 12 000 Kč 

Požárně bezpečnostní zařízení 10 000 Kč 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 15 000 Kč 

Celkem 477 500 Kč 

 
Pro posouzení jednotlivých navrhovaných variantních řešení z hlediska jejich 

vhodnosti pro realizaci na daném objektu autor využil metodu rozhodovací matice, 

založenou na stanovení hodnotících kritérií a jejich váze, a to pomocí metody 

„Brainstorming“. Samotný postup metody je podrobněji uveden v příloze č. XII. 

Z výsledků posouzení metodou rozhodovací matice vyplývá, že jako nejvhodnější 

návrh se jeví varianta II, která aplikovanou metodou získala nejvyšší bodové hodnocení. 

Autor diplomové práce na základě těchto výsledků doporučuje realizovat navrhovaná 

opatření vyplývající z varianty II, která zahrnuje kompletní obměnu systému CCTV 

s doplněním dalších kamer do haly s ledovou plochou pro splnění podmínek navrhovaného 

bezpečnostního standardu a také doplnění kamery pro monitorování dění u kondenzátoru 

amoniaku. Pro podporu ochrany objektu v době nekonání žádné akce obsahuje varianta II 

sérii opatření, mezi něž autor práce řadí PZTS v podobě magnetických kontaktů  

a detektorů tříštění skla, vybavenost ostrahy vrátnice moderními technickými prostředky  

a on-line obchůzkovým systémem a také integraci instalovaných systémů pomocí softwaru 

do PC přiděleného na vrátnici. Varianta II také předpokládá svedení výstupů z PZTS  

na PPC dodavatele bezpečnostních služeb. Varianta II se tedy jeví jako nejvhodnější  
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pro aplikaci na zvolený zimní stadion, jelikož je společně s obecnými návrhy opatření 

efektivní odpovědí na identifikovaná rizika pomocí realizovaných analytických metod  

a to při ekonomické náročnosti zdaleka nedosahující výše limitu investic dle metody 

ALARA. Přesná ekonomická náročnost varianty II je 1 521 515 Kč a při sečtení 

s obecnými návrhy opatření dosáhnou doporučené investice do zabezpečení objektu 

celkem 1 999 015 Kč. 

Autor práce doporučuje rozložit investice do zavádění všech navrhovaných opatření 

tak, aby nejkritičtější rizika byla minimalizována v krátkodobém výhledu a naopak 

opatření pro rizika s nižší prioritou byla implementována ve střednědobém až 

dlouhodobém výhledu, v souladu s přesnějším vyhodnocením a plánováním v rámci 

principu neustálého zlepšování.   
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10 Závěr 

V této práci jsem se zabýval možnostmi zabezpečení zimního stadionu při konání 

veřejných akcí i v době mimo ně. První část práce jsem zaměřil na rozbor příslušných 

právních a technických předpisů a dále předpisů přímo souvisejících s pořádáním 

hokejových zápasů. V návaznosti na podmínky pořádání hokejových zápasů jsem rozebral 

současný stav zimních stadionů v České republice a nastínil vývoj kriminální činnosti 

spojené s diváckým násilím. Vybraný Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově jsem  

na základě několika obhlídek a konzultací se zástupci provozovatele – vlastníka objektu 

v další části práce komplexně popsal, a to z pohledu konstrukčního řešení, chráněných 

aktiv, nastavení bezpečnostních režimů, stavu fyzické ochrany jako celku, ale i z pohledu 

bezpečnosti proslaveného domácího klubu HC Verva Litvínov, a.s.  

Zjištěné skutečnosti mi byly podkladem pro identifikaci nebezpečí a rizik a následnou 

aplikaci analytických metod z procesního i strukturálního hlediska. Pro ucelenější 

představu o nebezpečí plynoucích z provozování zimního stadionu jsem také provedl 

simulaci úniku amoniaku ze zásobníků chladících technologií, a to pomocí programu 

ALOHA. Výstup z analytické části práce vydefinoval směřování návrhů řešení, které jsem 

rozdělil do kategorie organizačně – režimových opatření a opatření technického 

charakteru. Technické řešení zabezpečení bylo také navrhnuto ve třech různě ekonomicky 

náročných variantách a na základě rozhodovací matice byla zvolena nejvhodnější varianta. 

Cíle mé diplomové práce bylo úspěšně dosaženo, jelikož identifikována rizika byla  

po provedené analýze zhodnocena a stala se podkladem pro vytvoření konceptu 

bezpečnostního standardu, na jehož základě bylo navrhnuto zabezpečení vybraného 

zimního stadionu. Takto nastavený bezpečnostní standard by mohl být v budoucnu velkým 

přínosem při zvyšování úrovně ochrany životů, zdraví a majetku při hokejových utkáních, 

které jsou v České republice neméně populární, než fotbalová utkání, která mají určitá 

bezpečnostní pravidla pro nejvyšší soutěže již několik let stanovena. Důležitým faktorem 

pro efektivní poskytování ochrany osob a majetku při hokejových zápasech je mimo jiné 

sjednocení dodavatele bezpečnostních služeb, neboť pouze takto lze zaručit využití 

synergických efektů mezi moderními zabezpečovacími technologiemi, fyzickou ostrahou  

i režimy nastavenými profesionály v oboru soukromé bezpečnosti. 
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