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1 Úvod 

Dostihové závody koní přitahují pozornost široké veřejnosti, zejména pak nejznámější 

dostih konaný v  České republice, Velká pardubická, který se běží na podzim  

na dostihovém závodišti Pardubice v období podzimu. Vzhledem k velkému počtu osob, 

které dostih navštíví, je kladen velký důraz na bezpečnost všech zúčastněných v průběhu 

celého dostihového dne.  

Tato diplomová práce se bude zabývat identifikací rizik, která by mohla vést 

k ohrožení návštěvníků při konkrétním dostihovém dni, a to dni, kdy je pořádána výše 

uvedená Velká pardubická. Cílem práce je tedy provést komplexní bezpečnostní studii  

při konání konkrétních dostihových závodů se zaměřením na inovaci aktuálního 

bezpečnostního řešení. 

První a druhý oddíl diplomové práce bude věnován právním předpisům  

a technickým normám vztahujícím se k probírané tematice. 

V teoretické části bude základně popsán celý objekt a zároveň budou definovány 

jednotlivé prvky fyzické ochrany, mezi které patří klasická ochrana, fyzická ostraha, 

režimová ochrana a systémy technické ochrany. 

Cílem mé diplomové práce je identifikace procesních a strukturálních rizik užitím 

Ishikawova diagramu. Získaná rizika budou podrobena analýze CARVER a Kittsově 

metodě, takto budou získána rizika, která jsou pro danou studii nejvýznamnější. Dále 

budou zhodnocena aktiva předmětu bezpečnostní studie a následně budou vypracovány 

variantní inovativní návrhy komplexního zabezpečení. 

Závěrečný díl bude obsahovat hodnotící metodu pro výběr nejvhodnějšího 

inovativního řešení, které je základním výstupem této diplomové práce. 
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2 Rešerše 

Zdroje, které jsou uvedeny níže, byly použity pro získání základních informací,  

které sloužily pro zpracování této diplomové práce. 

 

ŠČUREK, Radomír. Ochrana objektu - Základní právní normy upravující ochranu 

objektů. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 37 str. Skriptum je určeno  

pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství a základní právní normy upravující 

ochran objektu. 

 

LAMBERSKÝ, Tomáš. SECURITAS ČR S.R.O. Směrnice pro výkon služby. 1. 2. 2014. 

Hradec Králové, 2014, 38 s. Tento dokument popisuje základní povinnosti fyzické ostrahy 

v areálu dostihového závodiště Pardubice a definuje procesy, ke kterým v areálu dochází. 

 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava: Ostrava 2009, 115 s. Dílo je určeno pro studenty Fakulty bezpečnostního 

inženýrství a obsahuje základní informace o způsobech analýzy identifikovaných rizik. 

 

BRABEC, František. Hlídací služby. Praha: EUROUNION PRAHA S.R.O., 1995, 260 s. 

ISBN 80-85858-12-6. Kniha pojednává o postavení bezpečnostních agentur na českém 

trhu. Popisuje činnosti bezpečnostní organizace a definuje pracovní náplň bezpečnostních 

pracovníků. 

 

Ke zpracování této diplomové práce byla použita také jiná literatura.  

Avšak zdroje uvedené výše lze považovat za stěžejní pilíře práce, bez nichž by dílo 

nemohlo být vytvořeno. 
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3 Právní předpisy a technické normy 

V této kapitole jsou uvedeny právní předpisy a technické normy, které se vztahují  

k fyzické ochraně. Ze strany Jockey clubu České republiky, nejsou nijak stanoveny 

požadavky na fyzickou ochranu při pořádání dostihových dní. 

 

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

Ústavní zákon je nejvýše postavený zákon České republiky. Tento zákon byl přijat 

Českou národní radou 16. prosince 1992. Účinnosti nabyl 1. ledna 1993. Text je rozdělen 

na Preambuli a osm hlav, právní normy, základní práva občanů a demokratické principy 

České republiky. [17] 

 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů 

Deklaruje základní lidská práva a svobody. Obsah Listiny základních práv a svobod je 

odvozen z přirozeného práva, a proto ji nelze zrušit zákonem. [18] 

 

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

Občanský zákoník upravuje soukromá práva a majetkové vztahy mezi fyzickými  

a právnickými osobami. Nově stanovuje, že zvíře již není bráno jako věc, ale jakožto živé 

stvoření, což zvyšuje trestní odpovědnost při útoku na zvíře. [19] 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Cílem tohoto zákoníku je řešení pracovně právních vztahů mezi zaměstnanci  

a zaměstnavateli. Stanovuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Specifikuje práva  

a povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců. Povinností zaměstnavatelů je zajištění 

bezpečných podmínek pro výkon pracovní činnosti a vyhledávání možných rizik. 

Zaměstnavatel je povinen učinit taková opatření, aby byla identifikovaná rizika 

minimalizována. [20] 

  

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem trestního zákoníku je chránit oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, 

zájmy ústavního zřízení České republiky a její společnosti. V rámci problematiky ochrany 
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majetku je nutno zmínit existenci tzv. okolností vylučujících protiprávnost,  

do kterých například řadíme: 

 

Odvrací-li někdo nebezpečí hrozící zájmu, který je chráněn trestním zákonem, je tento čin 

jako trestný vyloučen a daná situace je posuzována jako krajní nouze. Krajní nouze  

se vylučuje, pokud je následek odvrácení nebezpečí ve stejné výši nebo ještě vyšší.(§28) 

 

Činem trestným není čin, kterým někdo odvrací přímý útok nebo útok trvající na zájem 

chráněný trestním zákonem. Jedná-li se tedy o obranu přiměřenou danému útoku, je tento 

čin považován za nutnou obranu. (§30)[21] 

 

Zákon č. 179/2006 Sb., Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem tohoto zákona je stanovení jednotného standardu na profesní kvalifikaci 

strážný (68-008-E), která jej opravňuje k vykonávání technické ochrany osob  

a majetku.[22] 

 

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

předpisů 

Tento zákon stanovuje základní požadavky, náležitosti a povinnosti při zpracovávání 

osobních údajů například bezpečnostními technologiemi (kamerovým systémem).[23] 

 

Tyto technické normy slouží pro zkvalitnění budované ochrany. Tvoří jakýsi soubor 

zásad, při jejichž dodržování lze docílit optimálního řešení.  

 

ČSN EN 50131 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – tato norma specifikuje 

základní systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [3] 

 

ČSN EN 50132 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích, v normě jsou uvedeny požadavky na specifikaci a testování 

kamer, dále pak obsahuje doporučení a postupy pro instalaci, obsluhu, údržbu, obsluhování  

a přenos videosignálu. [4]  



5 

 

4 Dostihové závody 

Dostihový sport má již letitou tradici na celém světě. Pakliže se zaměřím na Českou 

republiku, není tomu jinak. V České republice je aktivních celkem 11 dostihových 

závodišť, kde se pořádají rovinné nebo překážkové dostihy.  

 

Jsou to tato dostihová závodiště: 

 Karlovy Vary 

 Hipodrom Most 

 Netolice 

 Velká Chuchle 

 Benešov 

 Lysá nad Labem 

 Kolesa 

 Pardubice 

 Brno 

 Světlá Hora 

 Slušovice 

 

V průběhu celého roku je pořádáno mnoho dostihových závodů na výše zmíněných 

dostihových závodištích. Pro představu uvádím v tabulce číslo 4.1 souhrn počtu 

pořádaných dostihových dní, počet samotných dostihů a počty koní, kteří se těchto dostihů 

zúčastní. 

 

Tabulka 4.1 – Statistika dostihů 2013 [7] 

Statistika dostihů 2013 

Počet závodišť 11 

Počet dostihových dnů 61 

Počet dostihů celkem 479 

Počet startujících dostihových koní 1255 
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4.1 Dostihové závodiště Pardubice 

V úvodu této práce jsem si určil, že předmětem bezpečnostní studie bude konkrétní 

dostihová událost a to, dostih s názvem Velká pardubická s Českou pojišťovnou (dále jen 

VP). VP je pořádána majitelem dostihového závodiště, Dostihovým spolkem a.s. Historie 

samotného závodiště sahá do roku 1856. Avšak VP se začala pořádat až od roku 1874. 

Postupem času až do dob nynějších se dostih stal celoevropsky uznávaným dostihem,  

který je také považován za jeden z nejnáročnějších. V návaznosti na svou obtížnost se 

dostih stal uznávaným a širokou veřejností sledovaným závodem, který na 123. ročník VP 

pořádaný 13. října 2013 přilákal cca 23 tisíc diváků. VP však není jediný dostih, který se 

během dostihového dne běží. Celkově se koná 8 velkých dostihů v průběhu celého dne 

s tím, že VP je zlatým hřebem celého dostihového dne. Vzhledem k enormnímu počtu 

návštěvníku, je zapotřebí realizovat adekvátní bezpečnostní opatření. Vzhledem ke stáří 

areálu je při jeho návštěvě znatelné, že stavební konstrukce jednotlivých tribun jsou již 

nedostatečné a že jsou veškeré prostory z důvodu kapacitního omezení pod velkým 

náporem návštěvníků. [17] 

4.2 Charakteristika a popis areálu 

Areál závodiště je situován na jihozápadním okraji města Pardubice. Severní stranu 

dostihového závodiště obklopuje silnice Pražská a částečně areál továrny Paramo a.s. Jižní 

a západní strana je ohraničena vojenským prostorem a Letištěm Pardubice. Východ areálu 

obepíná železniční trať, na které se také nachází vlaková stanice Pardubice závodiště.  

Celkový areál dostihového závodiště v  Pardubicích má rozlohu cca 490 tis. m2. 

Ohraničení areálu je znázorněno na obrázku 4.1, na kterém je také červeným kruhem 

vyznačen hlavní vstup. 
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Obrázek 4.1 – Hranice areálu [28, autor] 

 

Celkově se v areálu nachází 9 tribun a tiskové středisko, z nichž každá má jiné 

využití. V prvním nadzemním patře tribuny A se nachází kanceláře pro zaměstnance 

Dostihového spolku a.s., pokladna, archiv, serverovna a uzávěr kanalizace. Tyto prostory 

nejsou přístupny pro veřejnost. Dále však tribuna A obsahuje prostory pro sledování 

dostihů a Taxis bar, které se nacházejí ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním patře. 

Tribuna B obsahuje kromě druhého, třetího a čtvrtého patra, které jsou určeny  

pro sledování dostihů, také sklad, rozvodnu a prostory sázkové kanceláře Betino. Ta se 

nachází v prvním patře. Tribuna C poskytuje kromě zázemí pro sledování dostihů také 

stánky s občerstvením. Největší z tribun, hlavní tribuna D, má celkem 5 nadzemních 

podlaží, z nichž první patro slouží jako zázemí pro správce budov a ošetřovna, druhé patro 

je tvořeno restaurací s kuchyní, třetí a čtvrté patro je rozděleno do osmi lóží a kuchyně  

a v pátém patře je velký prostor s barovým vybavením. Tribuna E slouží jako televizní  

a hlasatelská věž, jsou zde stánky s občerstvením a také místo pro sledování dostihů. 

Tribuny F, G, H a I jsou montované konstrukce bez vnitřních prostor a jsou určeny pouze 

pro sledování dostihů. Dále bychom zde mohli zařadit tiskové středisko,  

které je v provozu pouze v dostihové sezoně a které slouží jako výčep a také  

pro sledování dostihových závodů. 
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V areálu se dále nacházejí koňské stáje s přiléhající vážnicí, ošetřovnou, buňkami 

pro veterináře, zázemím pro žokeje a skladem sena a krmiva. V areálu se také nachází 

parkoviště pro motorová vozidla, travnaté a pískové kolbiště pro koně. Mezi hlavní 

tribunou a stájemi je umístěn tzv. vyhlašovací paddock, kde probíhá oceňování vítězů 

dostihů. U vrátnice je umístěno palivové hospodářství s kapacitou 1 800 l nafty.  

V průběhu tak velkého závodu jako je VP je hlavní ulice zastavěna stánky  

s občerstvením a party stany, pro parkování jsou využívané travnaté plochy. Ve východní 

části je umístěna hlavní elektrická rozvodna. Stěžejní části areálu (kromě tribun) jsou 

znázorněny na obrázku číslo 4.2, který je uveden níže. 

 

 

Obrázek 4.2 – Stěžejní části areálu [28, autor] 

  

Závodiště pokrývá plochu o rozloze cca 250 tis. m2. Celá závodní dráha je v okolí 

tribun oddělena nízkým drátěným oplocením. Hlavní dostih VP obsahuje celkem 55 skoků 

a překážek, jejichž pořadí určuje trasu dostihu. Kromě překážek a skoků jsou na závodní 

ploše určena místa, kde se smí shromažďovat fotografové a novináři. Toto rozdělení 

podléhá do kompetence Dostihového spolku a.s. Vjezd vozidel, např. rychlé záchranné 

služby je možný branou, která je umístěna mezi tribunami A a H. Mezi nejznámější, 

nejrizikovější a nejvíce sledované skoky a překážky patří následující: Taxisův příkop, irská 

lavice, francouzský skok, anglický skok, velký vodní příkop, malé a velké zahrádky  

a steeplechase skok. Situační schéma závodiště (mapa dostihového závodiště) a rozmístění 

skoků a překážek je znázorněno na obrázku číslo 4.3 níže. Obrázek je z důvodu své 

velikosti umístěn na samostatné straně. Detailní obrazová dokumentace částí areálu je 

uvedena v příloze. 
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Obrázek 4.3 – Mapa dostihového závodiště [26] 
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4.3 Současný stav fyzické ochrany při pořádání VP 

Bezpečnostní studie se bude vztahovat na posouzení konkrétních bezpečnostních 

opatření při pořádání největšího dostihu sezóny VP tak, jak jsme si určili v úvodu této 

práce. Samozřejmě však vycházíme ze stávajících bezpečnostních opatření, která jsou 

realizována v průběhu celého roku. Na zajištění celkové bezpečnosti se podílí v případě VP 

více subjektů (Městská policie, Bezpečnostní agentura, Policie České republiky, Hasičský 

záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba), což bude zohledněno v  následujících 

čtyřech podkapitolách klasická ochrana, fyzická ostraha, systémy technické ochrany  

a režimová ochrana.[8] 

 

4.3.1 Klasická ochrana 

V kapitole klasická ochrana se budeme v našem případě zaobírat perimetrickou 

(obvodovou) a plášťovou ochranou. Předmětová ochrana není zákazníkem v rámci 

pořádání VP řešena. Perimetr areálu je po celé délce (cca 2,7 km) tvořen střídavě zděným 

oplocením (výška 1,6 m), vlnitým plechem (výška 1,8 m), mřížovitým oplocením (výška 

1,8 m), drátěným oplocením (výška 1,6 m) a dvěma mřížovýma bránami. Na obrázku 4.4 

uvedeném níže je znatelné, že některé části oplocení jsou již zastaralé a nevyhovující. 

Oplocení je v některých místech také pokryto hustou vegetací. 

 

 

 

Obrázek 4.4 – Typy oplocení [autor] 
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 Na některých částech oplocení je instalována nástavba v podobě ostnatého drátu, 

který je však znatelně zkorodovaný a místy zpřetrhaný. Velkým problémem je časté 

pokrytí tohoto drátu bujnou vegetací, která eliminuje funkčnost a efektivitu tohoto typu 

plotové nástavby. Obrázek číslo 4.5 pod textem zobrazuje zmiňovaný typ instalované 

nástavby. 

 

Obrázek 4.5 – Plotová nástavba [autor] 

 

 Další části perimetru tvoří popkovická brána a hlavní brána. Hlavní brána je 

umístěna v jihovýchodní části areálu a slouží jak pro vstup osob tak i vjezd osobních 

vozidel. U brány je umístěna vrátnice, kde sídlí fyzická ostraha. Vrátnice fyzické ostrahy 

má podobu unimobuňky, kterou lze považovat za nevyhovující. Samotná brána je tvořena 

dvěma křídly, je uzamykatelná a není opatřena vrcholovou nástavbou například v podobě 

ostnatého drátu. Popkovická brána se nachází v severozápadní části areálu směrem k silnici 

Pražská. Jedná se o stejný typ brány jako u hlavního vstupu/vjezdu s tím rozdílem,  

že je opatřena nástavbou v podobě ostnatého drátu. Popkovická brána slouží pouze  

pro vjezd vozidel, které navážejí závodní koně do stájí. Obě tyto brány jsou zobrazeny  

na obrázku číslo 4.6, který je uveden níže. 

 

 

Obrázek 4.6 – Zleva: Popkovická brána, Hlavní brána [autor] 
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4.3.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu zajišťuje pro Dostihový spolek a.s. soukromá bezpečnostní 

agentura SECURITAS ČR s.r.o. (dále jen SČR). Dostihový spolek využívá SČR jak  

pro celoroční fyzickou ostrahu, tak pro ostrahu při pořádání dostihových dní. Stěžejním 

dokumentem, kterým se řídí fyzická ostraha, je směrnice pro výkon služby.  

Tento dokument je však zpracován pouze pro ostrahu mimo dobu pořádání dostihů.  

Pro účely stanovení jednotlivých odpovědností a seznámení bezpečnostních pracovníků 

s bezpečnostním režimem při pořádání dostihových dní není zpracována žádná 

dokumentace.  

V den konání VP je v areálu přítomno 121 bezpečnostních pracovníků v době  

od 06:00 hod. do 18:00 hod. Ti zajišťují plynulý průběh celého dostihového dne.   

Mezi jejich povinnosti patří zejména kontrola vstupujících osob do areálu a do konkrétních 

prostor (tribuny, stáje apod.), střežení rizikových prostor areálu, kontrolní obchůzková 

činnost a pořadatelská činnost (řízení parkování vozidel). Vybraní bezpečnostní pracovníci 

vykonávají funkci osobní ochrany pro určené VIP osoby. Bezpečnostní pracovníci SČR 

jsou držiteli tzv. dílčí kvalifikace 68-008-E a jsou proškoleni z právního minima, zejména 

na užití nutné obrany a krajní nouze. Dále jsou proškoleni pro zvládání krizových situací  

a poskytování první pomoci. Všichni zaměstnanci SČR jsou pro účel rozeznání označeni 

reflexní vestou s logem SČR.  

Mezi celkový počet bezpečnostních pracovníků spadají také vedoucí týmů,  

kteří jsou odpovědni za organizaci určitého počtu bezpečnostních pracovníků, který je 

předem rozdělen. Vedoucí týmů jsou následně koordinováni tzv. řídícím akce, který dané 

osoby průběžně vyrozumívá o aktuálním stavu v areálu. Tím se také dostáváme k vybavení 

bezpečnostních pracovníků. Vedoucí týmu a řídící akce jsou vybaveni mobilními telefony 

a radiostanicemi pro potřeby vzájemné komunikace. Bezpečnostní pracovníci, kteří jsou 

přítomni u hlavní brány, jsou navíc vybaveni ručními detektory kovu, pouty, slzotvorným 

prostředkem a teleskopickým obuškem. Kontrole detektorem kovu je podroben náhodný 

návštěvník, který je určen bezpečnostním pracovníkem. Vzhledem k počtu 3 ks ručních 

detektorů kovu a množství návštěvníků VP lze považovat namátkové kontroly  

za nedostatečné. Rozmístění jednotlivých pracovníků dle pozic je uvedeno v tabulce číslo 

4.2 níže. [8] 
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Tabulka 4.2 – Počty bezpečnostních pracovníků na jednotlivých pozicích [autor] 

Stanoviště bezpečnostního 

pracovníka / název pozice 
Hlavní odpovědnost 

Počet 

bezpečnostních 

pracovníků 

Řídící akce Koordinace vedoucích skupin 1 

Vedoucí skupiny Řízení přidělených skupin 5 

Tribuna A Kontrola oprávnění vstupu osob 8 

Tribuna B Kontrola oprávnění vstupu osob 3 

Tribuna D Kontrola oprávnění vstupu osob 7 

Česká pojišťovna – vstup Kontrola oprávnění vstupu osob 1 

Stáje Kontrola oprávnění vstupu osob 7 

Popkovická brána Kontrola oprávnění vjezdu vozidel 4 

Les na závodní ploše Střežení daného prostoru 8 

Parkoviště a příjezdové komunikace Koordinace parkujících vozidel 26 

Venkovní tribuny 

Preventivní ochrana proti vniknutí 

na závodní plochu 26 

Oplocení areálu Střežení perimetru 7 

Taxisův skok Střežení prostoru 5 

Tiskové centrum Střežení daných prostor 1 

Zázemí Dostihového spolku a.s. Střežení daných prostor 1 

Tribuna rozhodčí Střežení daných prostor 1 

Vstup do areálu, hlavní brána Kontrola oprávnění vstupu osob 10 

Celkový počet bezpečnostních pracovníků 121 

 

Nutno také zmínit, že SČR díky letitým zkušenostem při pořádání VP spolupracuje 

na vysoké úrovni s Policí České republiky a městskou policií, což díky vzájemné synergii 

zaručuje vysokou reakce schopnost při řešení mimořádné události. Co se týče samotných 

příprav na dostihový den a konání VP, dochází k pravidelným schůzkám organizačních 

složek (bezpečností agentura, městská policie, Policie České republiky, zaměstnanci 

Dostihového spolku), na kterých je domlouvána spolupráce a kde jsou stanoveny základní 

organizační postupy. V rámci příprav se počet fyzické ostrahy navyšuje již v dnech 

blízkých samotnému dostihovému dni. Při běžném provozu dostihového závodiště 

Pardubice je v areálu přítomen ve dne jeden bezpečnostní pracovník a v noci dva. Již tři 

dny před konáním VP je tento počet navýšen na pět bezpečnostních pracovníků ve dne  

i v noci. Tento počet je nezbytný v souvislosti s hromadnými přípravami jak samotné 

dostihové dráhy, tak stavění stánků s občerstvením. Povinností fyzické ostrahy je také 

každý den pečlivě kontrolovat veškeré střežené prostory (tribuny, stáje atd.). V rámci 

spolupráce SČR s Policií České republiky provádějí policisté, vždy po pravidelné kontrole 
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tribun a dalšího zázemí kontrolu s policejním psem zaměřenou na detekci výbušnin.  

Tyto kontroly jsou v době příprav prováděny pravidelně, naposledy však v den konání VP,  

před vpuštěním prvních návštěvníků do areálu. 

 

4.3.3 Systémy technické ochrany 

Vzhledem k povaze střeženého objektu bych předpokládal, že se zde setkám 

s velkým množstvím instalované bezpečnostní techniky. Opak je pravdou. Na hlavní bráně 

je instalována automatická závora, která je však využívána mimo dobu pořádání dostihový 

dní. V případě pořádání VP jsou využívány systémy kontroly vstupu tzv. tripodové 

turnikety, které slouží k verifikaci vstupenky návštěvníka, načtení čárového kódu 

vstupenky a vpuštění dané osoby do areálu. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

není v areálu instalován. Funkční kamerový systém v areálu není rovněž instalován. Jediná 

kamerová zařízení, která jsou v době pořádání dostihového dne v areálu instalována, jsou 

v majetku České televize (dále jen ČT), která má výhradní právo k televiznímu přenosu 

VP. Využitelnost záběrů ČT je však omezená z důvodu monitorování pouze zájmových 

prostor (závodní plocha, skoky, peddock a další). Zároveň je nemožné  

aby záběry byly využívány on-line třetí osobou. V případě vzniku mimořádné události  

a situace, kdy byla tato mimořádná událost zaznamenána kamerovou technikou ČT,  

je zde možnost zpětného vyhledání. 

 

4.3.4 Režimová ochrana 

Jako režimová opatření chápeme v našem případě oprávnění návštěvníků a dalších 

osob pro vstup do jednotlivých prostor. Ta jsou řešena různými typy vstupenek 

jednotlivých návštěvníků. Při vstupu je návštěvník odbaven bezpečnostním pracovníkem. 

Posléze, pokud má vstupenku pro vstup do zastřešených tribun a lóží, předloží vstupenku 

pracovníkům ostrahy u vstupu a ti jej označí jednorázovým náramkem kolem zápěstí. 

Náramky jsou barevně rozlišeny dle jednotlivých tribun. Zaměstnanci Dostihového spolku 

a VIP osoby mají s sebou speciální identifikační karty, které jsou vydávány na jméno. 

Návštěvníci mají možnost se pohybovat v prostoru celé hlavní cesty, vně tribun  

a po travnatém a pískovém kolbišti. Veškeré ostatní prostory jsou střeženy bezpečnostními 

pracovníky, kteří vyžadují ověřené oprávnění vstupu po každé vstupující osobě  
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do takovýchto prostor. Největšímu režimu podléhá prostor stájí, zázemí žokejů 

a samotná závodní plocha. Do stájí mají vstup povolen pouze vodiči koní, žokejové, trenéři 

a popř. VIP osoby. 

Na závodní plochu mají přístup pouze odpovědní bezpečnostní pracovníci, 

žokejové s koňmi a novináři. Pro potřeby fotografování a natáčení mají novináři vyčleněny 

speciální prostory na závodní ploše, kde jsou zároveň pod dohledem bezpečnostních 

pracovníků. Pro povolení vstupu musí novináři zaslat na Dostihový spolek registrační 

formulář pro tyto účely a kopii novinářského průkazu. Kapacita novinářů je 20 osob  

na závodní ploše. Výběr 20 oprávněných je v kompetenci Dostihového spolku,  

tito vybraní dostanou průkazy opravňující je vstupovat na závodní plochu. Novináři jsou 

povinni, při pohybu na závodní dráze, mít na sobě reflexní vesty, které jim zapůjčí 

pořadatel dostihového dne.  

Příklad karet zaměstnanců Dostihového spolku a dalších podpůrných pracovních 

složek a jednorázových identifikačních pásků je zobrazen na obrázku číslo 4.7. 

 

 

Obrázek 4.7 – Identifikační karty a pásky [autor] 
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4.4 Historie mimořádných událostí 

Dostihový závod VP přitahuje díky své obtížnosti zraky nadšených návštěvníku, 

ale také pozornost ochránců zvířat. Samotný hlavní dostih je svými parametry, jako jsou 

délka 6 900 m, počet různorodých překážek a rozdílný podklad na kterém se běhá (tráva, 

strniště, písek), považován za nejobtížnější a pro koně nejnebezpečnější  

na evropském kontinentu. Asi největší pozornost přitahuje Taxisův příkop, který je tvořen 

živým plotem o výšce 140 cm, za kterým následuje 1 m hluboká a 5 m dlouhá prohlubeň. 

Pro jezdce i koně je zdolání překážky o to těžší, že si daný skok nemohou vyzkoušet, 

neboť přístup k tzv. Taxisu je mimo dostih zakázán. Nejedná se však jenom o Taxisův 

příkop, ale pro koně jsou nebezpečné v souvislosti s délkou závodu a vysílením koní i jiné 

překážky. O této skutečnosti nás může přesvědčit i statistika, dle které od roku 1874 

zahynulo při dostizích více než 50 koní. Tyto skutečnosti vedly v historii ochránce zvířat 

k demonstracím odsuzujících dostihový sport. Terčem některých jejich útoků byl Taxisův 

příkop, který se snažili poškodit například chemikálií roundup, která slouží k hubení 

rostlin.  

 V návaznosti na vůli jakýmkoli způsobem poškodit Dostihový spolek a narušit  

tak průběh dostihového dne při pořádání VP, vzniká riziko vniku neoprávněných osob  

do areálu ať už přes perimetr nebo jako řadoví návštěvníci. Je nutno si uvědomit,  

že zájmem ekologických aktivistů (ochránců přírody) není poranit koně nebo jim 

jakýmkoliv způsobem ublížit, ale naopak znemožnit běh VP, narušit dostihový den  

či poškodit návštěvníky a pořadatele. Vzhledem k velkému počtu návštěvníků  

a skutečnosti, že je VP živě vysílána v televizi, není zcela vyloučen útok aktivistů  

na samotné návštěvníky. K takovémuto útoku však zatím nedošlo. 

Pokud se týká samotných závodních koní, z historie dostihových a jiných koňských 

závodů mohu vycházet z předpokladu, že si jezdci mezi sebou vzájemně budou poškozovat 

koně. Rivalita je vzhledem k prestiži a vysoké peněžité výhře (2 mil. Kč pro vítěze) 

vysoká. V historii VP však tato skutečnost prozatím nebyla zaznamenána.  

[6, autor] 
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5 Analýza a hodnocení rizik 

V této kapitole se budu zabývat samotnou identifikací možných rizik,  

která při pořádání VP hrozí. Riziko chápeme jako pravděpodobnost či možnost vzniku 

mimořádné události, která by měla za následek narušení VP. Cílem je tedy identifikovat 

rizika, čehož docílíme díky grafickému znázornění Ishikawovým diagramem. 

Identifikovaná rizika budou rozdělena do dvou skupin: procesní a strukturální. Následně 

provedu analýzu CARVER pro zhodnocení identifikovaných rizik a užitím Paretova 

diagramu a aplikací Lorenzovy křivky vyhodnotím nejzávažnější z rizik. Výsledná data 

verifikuji Kittsovou bodovou metodou. Pro výsledně získaná nejzávažnější rizika budu 

navrhovat variantní řešení vedoucí ke snížení možnosti vzniku identifikovaných rizik  

a zvýšení celkové bezpečnosti při pořádání VP. 

 

5.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, nebo také zvaný diagram rybí kosti, slouží k identifikaci 

možných rizik. Jedná se o graficko-analytickou metodu modelování rizik. Jak již bylo  

zmíněno, Ishikawův diagram bude vytvořen pro procesní i strukturální rizika. Jako 

vrcholovou událost jsme si stanovili narušení průběhu Velké Pardubické. 

 

5.1.1 Ishikawův diagram pro procesní rizika 

Pro potřebu identifikace procesních rizik jsem si vytvořil Ishikawův diagram  

pro procesní rizika, který je uveden na následující straně na obrázku číslo 5.1. 

[11] 
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Obrázek 5.1 – Identifikace procesních rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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5.1.2 Ishikawův diagram pro strukturální rizika 

Podobně jako v předchozím případě jsem identifikoval rizika strukturální,  

která jsou znázorněna na obrázku číslo 5.2 níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.2 – Identifikace strukturálních rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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5.2 Metoda CARVER 

Metoda CARVER byla původně užívána pro vojenské účely. V našem případě bude 

modifikována a použita pro hodnocení identifikovaných procesních a strukturálních rizik, 

která by měla za následek narušení průběhu Velké Pardubické. Proces hodnocení rizik 

metodou CARVER je založen na hodnocení dle definic jednotlivých kritérií. 

 

Kritéria: 

1. Kritičnost - popisuje míru poškození daného cíle. Jak velkou mírou naruší průběh 

Velké pardubické. 

2. Přístupnost - úsilí jaké musí být vynaloženo, aby bylo dosaženo daného cíle. 

3. Obnovitelnost - časový úsek, který je potřebný pro obnovu cíle nebo napravení 

vzniklé situace. 

4. Zranitelnost - míra rizika nebo možnost poškodit určený cíl. 

5. Vliv na obyvatelstvo - hodnocení dopadu na návštěvníky Velké Pardubické  

a na širokou veřejnost. 

6. Rozpoznatelnost - náročnost odhalení snahy o dosažení daného cíle. 

 

Identifikovaná rizika budou hodnocena výše uvedenými kritérii a to na stupnici od 3  

do 15. Číselné a slovní hodnocení, které je uvedeno v tabulce číslo 5.1 níže, je stejné  

pro všechna kritéria. 

 

Tabulka 5.1 – Hodnotící kritéria [autor] 

Slovní hodnocení Číselné hodnocení 

Velmi nízká 3 

Nízká 6 

Střední 9 

Vysoká 12 

Velmi vysoká 15 

[11] 
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5.2.1 Hodnocení procesních rizik pomocí metody CARVER 

Pro hodnocení metodou CARVER bylo identifikováno celkem 22 procesních rizik. 

Bodové hodnocení jednotlivých rizik, je uvedeno v tabulce číslo 5.2 níže. 

 

Tabulka 5.2 – Hodnocení procesních rizik metodou CARVER [autor] 

Riziko C A R V E R Celkem 

  č.                 

Protiprávní 

činy 

návštěvníků 

1 
Házení předmětů na závodní 

plochu 
6 15 3 12 6 3 45 

2 Ničení majetku 6 3 9 6 6 6 36 

3 
Použití nástražného 

výbušného systému 
15 6 15 9 15 12 72 

4 Napadení VIP osob 6 6 3 3 3 9 30 

5 Vniknutí na závodní plochu 15 9 6 9 9 6 54 

6 Pokus o krádež hotovosti 15 12 6 6 3 6 48 

Protiprávní 

činy dalších 

osob 

7 Demonstrace 12 9 3 3 9 3 39 

8 Pokus o krádež hotovosti 12 9 6 3 3 6 39 

9 
Použití nástražného 

výbušného systému 
15 6 15 12 15 3 66 

10 Poškození závodní dráhy 15 6 15 12 12 6 66 

11 Vniknutí na závodní plochu 15 12 12 9 12 12 72 

12 Výhružka bombou 15 3 9 12 12 9 60 

Zanedbání 

nebo úmyslné 

porušení 

povinností 

fyzické 

ostrahy a 

zaměstnanců 

Dostihového 

spolku 

13 Napadení žokeje 9 9 3 3 6 9 39 

14 
Vpuštění neoprávněných 

osob do areálu 
12 6 15 12 3 3 51 

15 
Vpuštění neoprávněných 

osob na závodní dráhu 
15 9 3 6 15 3 51 

16 
Vpuštění neoprávněných 

osob do stájí 
15 9 6 12 15 6 63 

17 Poškození závodní dráhy 15 6 15 12 15 6 69 

18 Poranění koně 15 12 15 9 15 9 75 

Protiprávní 

činy žokejů a 

trenérů 

19 Napadení žokeje 9 3 3 3 6 6 30 

20 Otrávení koně 15 9 15 12 15 9 75 

21 Otrávení žokeje 15 12 15 12 12 6 72 

22 Poranění koně 15 12 15 15 15 12 84 
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Abych dokázal určit nejzávažnější rizika z výše hodnocených, použiji Paretovu 

analýzu a Lorenzovu křivku užitím pravidla 80/20. 

 

Graf 5.1 – Paretova analýza a Lorenzova křivka pro procesní rizika [autor] 

 

 

Aplikací Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky jsem si graficky znázornil 

nejzávažnější identifikovaná rizika z procesního hlediska. Pro přehlednost jsou tato rizika 

uvedena v tabulce číslo 5.3 níže. 
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Tabulka 5.3 – Nejzávažnější procesní rizika [autor] 

číslo Riziko 

22 Poranění koně žokejem, trenérem 

18 Poranění koně zaměstnancem DS nebo FO 

20 Otrávení koně žokejem, trenérem 

11 Vniknutí dalších osob na závodní plochu 

21 Otrávení žokeje 

3 Použití nástražného výbušného systému návštěvníky 

17 Poškození závodní dráhy zaměstnanci DS nebo FO 

9 Použití nástražného výbušného systému dalšími osobami 

10 Poškození závodní dráhy dalšími osobami 

16 Vpuštění neoprávněných osob do stájí 

12 Výhružka bombou 

5 Vniknutí návštěvníků na závodní plochu 

14 Vpuštění neoprávněných osob do areálu zaměstnanci FO nebo DS 

15 Vpuštění neoprávněných osob do stájí zaměstnanci FO nebo DS 

6 Pokus o krádež hotovosti návštěvníky 

1 Házení předmětů na závodní plochu 

 

5.2.2 Hodnocení strukturálních rizik pomocí metody CARVER 

Obdobně jako v předchozím případě použiji identifikovaná strukturální rizika 

pro analýzu metodou CARVER. V tomto případě se jedná o 14 rizik. Následně bude 

aplikována Paretova analýza a Lorenzova křivka pro identifikaci nejzávažnějších 

strukturálních rizik. 
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Tabulka 5.4 – Hodnocení strukturálních rizik metodou CARVER [autor] 

Riziko C A R V E R Celkem 

  č.                 

Vniknutí 

neoprávněných 

osob 

1 Do stájí 15 12 6 15 12 9 69 

2 Na závodní dráhu 15 15 9 12 12 6 69 

3 Do areálu 9 15 15 15 9 15 78 

Exploze 

palivového 

hospodářství 

4 Poruchou zařízení 15 6 15 15 12 15 78 

5 
Úmyslnou činností 

návštěvníků 
15 12 15 15 15 9 81 

6 
Úmyslnou činností 

fyzické ostrahy 
15 15 15 15 15 12 87 

7 
Úmyslnou činností 

zaměstnanců DS 
15 15 15 15 15 15 90 

Proniknutí do 

tréninkových 

prostor 

8 Zneužití pravomoce FO 12 15 6 12 6 3 54 

9 Vozidlem z parkoviště 9 9 3 9 9 3 42 

10 Vozidlem z komunikace 9 3 3 6 12 3 36 

11 
Zneužití pravomoce 

zaměstnance DS 
3 15 6 12 6 15 57 

Narušení 

inženýrských 

sítí 

12 
Bezpečnostními 

pracovníky 
6 15 12 12 9 3 57 

13 
Zaměstnanci 

dostihového spolku 
6 15 12 12 9 3 57 

14 Návštěvníky 6 6 12 6 9 3 42 

 

 Paretova analýza s Lorenzovou křivkou je zobrazena na další straně z důvodu 

většího zobrazení pro potřeby lepší čitelnosti údajů. 
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Graf 5.2 – Paretova analýza a Lorenzova křivka pro strukturální rizika [autor] 

 

Opětovně jsem aplikací Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky určil nejzávažnější 

strukturální rizika, která jsou uvedena v tabulce číslo 6.4 níže. 

 

Tabulka 5.5 – Nejzávažnější strukturální rizika [autor] 

číslo Riziko 

7 Exploze palivového hospodářství úmyslnou činností zaměstnanců DS 

6 Exploze palivového hospodářství úmyslnou činností fyzické ostrahy 

5 Exploze palivového hospodářství úmyslnou činností návštěvníků 

4 Exploze palivového hospodářství poruchou zařízení 

3 Vniknutí neoprávněných osob do areálu 

1 Vniknutí neoprávněných osob do stájí 

2 Vniknutí neoprávněných osob na závodní dráhu 

13 Narušení inženýrských sítí zaměstnanci DS 

11 Proniknutí do tréninkových prostor zneužitím pravomoci zaměstnance DS 
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5.3 Kittsovabodová metoda 

Pro verifikaci identifikovaných a analyzovaných rizik jsem si zvolil Kittsovubodovou metodu, kterou na základě dobré znalosti 

posuzovaného prostředí modifikuji pro bezpečnostní studii při konání dostihových závodů. 

 

Tabulka 5.6 – Hodnotící kritéria pro Kittsovu bodovou metodu [autor] 

Kritérium Bodové hodnocení 

 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Počet osob 

vystavených 

nebezpečí 

více jak 

700 
601 - 700 501 - 600 401 - 500 301 - 400 201 - 300 101 - 200 2 - 100 0 - 1 

b) Škoda na 

majetku (Kč) 

více než 

1,2 mil. 

600 tis. až 

1,2 mil. 

300 tis. až 

600 tis. 

150 tis. až 

300 tis. 

50 tis. až 

150 tis. 

20 tis. až 50 

tis. 

5000 až 20 

tis. 
1 až 4999 0 

c) Doba 

odstranění 

následků 

déle jak 

4 hod. 

3 hod. - 4 

hod. 

2 hod. - 3 

hod. 

1 hod. - 2 

hod. 

45 min. - 1 

hod. 

30 min. - 45 

min. 

15 min. - 30 

min. 

5 min. - 15 

min. 
0 - 5 min. 

d) Frekvence 

výskytu 

každýc

h 10 

min. 

každých 

30 min. 

1 x za 1 

hodinu 

1 x za 3 

hodiny 

1 x za 6 

hodin 

1 x za 9 

hodin 

1 x za 12 

hodin 
1 x za den 

méně než 1 x 

za den 

e) Názor 

odborníka 

Velice 

závažné 

riziko 

Velmi 

vysoké 

riziko 

Závažné 

riziko 

Vysoké 

riziko 

Střední 

riziko 
Nízké riziko 

Velmi nízké 

riziko 

Akcepto-

vatelné 

riziko 

Zanedbatelné 

riziko 

 

Pro vypočtení koeficientu K použijeme vzorec K = (2A+2B+C+D+E)/5. Dále se výsledné koeficienty seřadí od největšího po nejmenší. 
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5.3.1 Hodnocení procesních rizik pomocí Kittsovy metody 

Dle stanoveného bodového hodnocení jsem zhodnotil identifikovaná procesní 

rizika, a následně spočítal koeficient K. Výsledné hodnoty byly seřazeny sestupně  

dle koeficientu K. Vycházel jsem z výsledků metody CARVER a Paretovy analýzy,  

a proto jsem použil stejný počet největších rizik. 

 

Tabulka 5.7 – Kittsova metoda pro procesní rizika [autor] 

číslo Riziko 
Kritérium 

K 
A B C D E 

18 Poranění koně FO nebo zam. DS 9 9 9 9 7 12,2 

22 Poranění koně trenéry nebo žokeji 9 9 9 7 6 11,6 

12 Výhrůžka bombou dalšími osobami 9 9 8 6 7 11,4 

17 Poškození závodní dráhy FO nebo zam. DS 9 9 9 5 7 11,4 

9 Použití nástražného výbušného systému dalšími osobami 9 9 9 2 9 11,2 

11 Vniknutí na závodní plochu dalšími osobami 9 9 3 8 8 11,0 

16 Vpuštění neoprávněných osob do stájí FO nebo zam. DS 9 9 2 8 9 11,0 

3 Použití nástražného výbušného systému návštěvníky 9 9 9 2 7 10,8 

10 Poškození závodní dráhy dalšími osobami 9 7 9 5 7 10,6 

20 Otrávení koně trenéry nebo žokeji 9 9 9 2 4 10,2 

15 
Vpuštění neoprávněných osob na závodní dráhu FO nebo 

zam. DS 9 4 3 6 9 8,8 

5 Vniknutí na závodní plochu návštěvníky 2 9 3 8 8 8,2 

14 Vpuštění neoprávněných osob do areálu FO nebo zam. DS 4 2 9 6 8 7,0 

6 Pokus o krádež hotovosti návštěvníky 3 4 1 9 9 6,6 

8 Pokus o krádež hotovosti dalšími osobami 3 4 1 9 9 6,6 

2 Ničení majetku návštěvníky 1 4 4 7 5 5,2 

1 Házení předmětů na závodní plochu návštěvníky 2 1 1 8 7 4,4 

7 Demonstrace dalších osob 1 1 7 2 8 4,2 

21 Otrávení žokeje trenéry nebo žokeji 2 2 6 1 1 3,2 

4 Napadení VIP osob návštěvníky 2 1 1 4 3 2,8 

19 Napadení žokeje trenéry nebo žokeji 2 1 1 2 1 2,0 

13 Napadení žokeje FO nebo zam. DS 2 1 1 1 1 1,8 
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5.3.2 Hodnocení strukturálních rizik pomocí Kittsovy metody 

Stejně jako v předchozím případě jsem postupoval při hodnocení strukturálních 

rizik a následně vyznačení těch nejzávažnějších. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

číslo 5.8 níže. 

 

Tabulka 5.8 – Kittsova metoda pro strukturální rizika [autor] 

Číslo Riziko 
Kritérium 

K 
A B C D E 

4 Exploze palivového hospodářství poruchou zařízení 9 9 9 2 9 11,2 

5 
Exploze palivového hospodářství úmyslnou činností 

návštěvníků 9 9 9 2 9 11,2 

6 
Exploze palivového hospodářství úmyslnou činností 

fyzické ostrahy 9 9 9 2 9 11,2 

7 
Exploze palivového hospodářství úmyslnou činností 

zaměstnanců DS 9 9 9 2 9 11,2 

1 Vniknutí neoprávněných osob do stájí 8 9 3 9 9 11 

2 Vniknutí neoprávněných osob na závodní dráhu 9 7 3 9 8 10,4 

3 Vniknutí neoprávněných osob do areálu 8 2 9 9 9 9,4 

12 Narušení inženýrských sítí bezpečnostními pracovníky 3 5 6 5 5 6,4 

13 Narušení inženýrských sítí zaměstnanci dostihového spolku 3 5 6 5 5 6,4 

14 Narušení inženýrských sítí návštěvníky 3 5 6 5 5 6,4 

8 
Proniknutí do tréninkových prostor zneužitím pravomoce 

FO 2 4 1 6 4 4,6 

10 Proniknutí do tréninkových prostor vozidlem z komunikace 2 3 3 2 6 4,2 

11 
Proniknutí do tréninkových prostor zneužitím pravomocí 

zaměstnance DS 2 3 1 6 4 4,2 

9 Proniknutí do tréninkových prostor vozidlem z parkoviště 2 3 2 2 5 3,8 

 

[11] 

5.4 Shrnutí analýz a metod 

V této kapitole provedu shrnutí a porovnání jednotlivých výstupů 

z analyzovaných dat. Vytvořím tabulku, pomocí které provedu sloučení nejzávažnějších 

rizik z jednotlivých analýz.  Pomocí transformace jednotlivých výstupů z analýz  

si vyjádřím relativní míru hodnocení daných rizik. Následně vypočtu průměrnou relativní 

míru rizik. Toto porovnání bude provedeno pro rizika strukturální i procesní. V tabulkách 

číslo 5.9 a 5.10 níže je znázorněno pořadí a celkové hodnocení procesních a strukturálních 

rizik. 
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Tabulka 5.9 – Porovnání nejzávažnějších procesních rizik [autor] 

Číslo Riziko 
Kittsova 

metoda 

Transformace 

K % 
CARVER 

Transformace 

C % 

Průměr 

% 
Pořadí 

22 Poranění koně trenéry nebo žokeji 11,6 92 84 93 93 1. 

18 Poranění koně FO nebo zam. DS 12,2 97 75 83 90 2. 

11 
Vniknutí na závodní plochu dalšími 

osobami 
11 87 72 80 84 3. 

17 Poškození závodní dráhy FO nebo zam. DS 11,4 90 69 77 84 4. 

3 
Použití nástražného výbušného systému 

návštěvníky 
10,8 86 72 80 83 5. 

20 Otrávení koně trenéry nebo žokeji 10,2 81 75 83 82 6. 

9 
Použití nástražného výbušného systému 

dalšími osobami 
11,2 89 66 73 81 7. 

10 Poškození závodní dráhy dalšími osobami 10,6 84 66 73 79 8. 

16 
Vpuštění neoprávněných osob do stájí FO 

nebo zam. DS 
11 87 63 70 79 9. 

12 Výhrůžka bombou dalšími osobami 11,4 90 60 67 79 10. 

15 
Vpuštění neoprávněných osob na závodní 

dráhu FO nebo zam. DS 
8,8 70 51 57 63 11. 

5 Vniknutí na závodní plochu návštěvníky 8,2 65 54 60 63 12. 

14 
Vpuštění neoprávněných osob do areálu FO 

nebo zam. DS 
7 56 51 57 56 13. 

6 Pokus o krádež hotovosti návštěvníky 6,6 52 48 53 53 14. 

21 Otrávení žokeje 3,2 25 72 80 53 15. 

8 Pokus o krádež hotovosti dalšími osobami 6,6 52 39 43 48 16. 

1 Házení předmětů na závodní plochu 4,4 35 45 50 42 17. 

2 Ničení majetku návštěvníky 5,2 41 36 40 41 18. 
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Tabulka 5.10 – Porovnání nejzávažnějších strukturálních rizik [autor] 

Číslo Riziko 
Kittsova 

metoda 

Transformace 

K % 
CARVER 

Transformace 

C % 

Průměr 

% 
Pořadí 

7 
Exploze palivového hospodářství úmyslnou 

činností zaměstnanců DS 
11,2 89 90 100 94 1. 

6 
Exploze palivového hospodářství úmyslnou 

činností fyzické ostrahy 
11,2 89 87 97 93 2. 

5 
Exploze palivového hospodářství úmyslnou 

činností návštěvníků 
11,2 89 81 90 89 3. 

4 
Exploze palivového hospodářství poruchou 

zařízení 
11,2 89 78 87 88 4. 

1 Vniknutí neoprávněných osob do stájí 11 87 69 77 82 5. 

3 Vniknutí neoprávněných osob do areálu 9,4 75 78 87 81 6. 

2 
Vniknutí neoprávněných osob na závodní 

dráhu 
10,4 83 69 77 80 7. 

12 
Narušení inženýrských sítí bezpečnostními 

pracovníky 
6,4 51 66 73 62 8. 

13 
Narušení inženýrských sítí zaměstnanci 

dostihového spolku 
6,4 51 57 63 57 9. 

11 
Proniknutí do tréninkových prostor 

zneužitím pravomoce zaměstnance DS 
4,2 33 57 63 48 10. 

 

 Při navrhování inovativního konceptu zabezpečení budu tedy vycházet z nejzávažnějších rizik, z procesního i strukturálního 

hlediska, které jsou uvedeny v tabulkách výše.  
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5.5 Modelace programem ALOHA 

Analýzou rizik bylo zjištěno, že jedno z největších identifikovaných nebezpečí je 

exploze palivové nádrže s naftou o objemu 1 800 litrů. Tato nádrž je umístěna v těsné 

blízkosti hlavního vstupu osob. Vzhledem k povaze zmíněného nebezpečí jsem se rozhodl 

provést modelaci exploze a šíření plamenů programem ALOHA. Tento software slouží 

k virtuální simulaci vlivu vybrané nebezpečné látky a rozsahu zasaženého prostoru 

v závislosti na druhu a množství látky, atmosférických podmínkách a okolnímu prostředí. 

Výstupem je grafické znázornění zasaženého území v mapovém podkladu. 

 

 

Obrázek 5.3 – Simulace exploze palivové nádrže [27, 28, autor] 

 

Popis účinků na osoby v jednotlivých zónách: 

  Radius 46 metrů - pravděpodobnost smrtelných zranění 

  Radius 67 metrů - popáleniny druhého stupně 

  Radius 106 metrů - bolestivá zranění 
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6 Návrh inovativních řešení 

V této kapitole bude navrhnuto komplexní řešení zabezpečení VP. Bude provedeno 

zhodnocení aktiv Dostihového spolku a.s. a budou navrhnuta adekvátní bezpečnostní 

opatření tak, aby došlo ke snížení pravděpodobnosti vzniku identifikovaných rizik. 

 

6.1 Zhodnocení aktiv 

Hodnocení aktiv, která jsou vystavena jednotlivým rizikům, při pořádání 

dostihového dne a během hlavního dostihu VP, bude provedeno aplikací pravidla ALARA. 

Pravidlo ALARA říká, že pro zajištění bezpečnosti daného subjektu lze použít 10 – 15 % 

jeho skutečné hodnoty. Do celkové odhadované sumy bude kalkulována hodnota sázek 

v den konání VP, základní kapitál Dostihového spolku a.s. (uvedený v obchodním rejstříku 

ČR) a hodnota všech zúčastněných koní. Zhodnocení aktiv bude provedeno pouze 

orientačně a při zhodnocení zúčastněných koní, budeme uvažovat průměrnou cenu 

dostihového závodního koně 200 000 Kč. Tyto údaje jsou přehledně zobrazeny v tabulce 

číslo 6.1 níže. 

 

Tabulka 6.1 – Odhad aktiv [autor] 

Typ aktiva Hodnota 

Objem sázek na závodišti 437 000 Kč 

Základní kapitál DS 13 286 000 Kč 

Cena zúčastněných koní 19 000 000 Kč 

Celkem 32 723 000 Kč 

 

 Ze součtu všech uvažovaných aktiv nám vyplývá, že finanční částka,  

kterou lze použít pro realizaci návrhu zabezpečení předmětu této diplomové práce,  

je 3 272 300 Kč, tedy 10 % z celkové hodnoty aktiv. Jednotlivá variantní navrhovaná 

řešení by neměla převýšit svými náklady námi stanovenou částku 3 272 300 Kč. 
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6.2 Základní opatření 

V níže popsaných kapitolách, týkajících se návrhů variantních řešení, nejsou uvedena 

základní opatření, která se týkají všech zmiňovaných variant, a proto jsou uvedena zvlášť, 

viz níže. Mezi tyto opatření spadají stavební úpravy, inovace fyzické ostrahy  

a přemístění palivové nádrže. 

 

6.2.1 Stavební úpravy 

V případě realizace jakékoliv z navrhovaných variant, které spočívají ve zřízení 

pozice operátor a svedení veškerých bezpečnostních technologií na stanoviště ostrahy, 

navrhuji vzhledem k aktuálnímu nevyhovujícímu stavu stanoviště fyzické ostrahy 

celkovou rekonstrukci daného stanoviště. Dále je předmětem návrhu kompletní 

rekonstrukce tribun, které jsou aktuálně v nevyhovujícím stavu. Je zapotřebí detailně 

zmapovat technický stav daných prostor a navrhnout jejich přestavbu v návaznosti na stále 

vyšší počet návštěvníků dostihového závodiště Pardubice. Tento návrh není kalkulován  

do celkové ceny. 

 

6.2.2 Inovace fyzické ostrahy 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou pokyny pro bezpečnostní pracovníky stanoveny 

interní směrnicí pro výkon služby pouze pro ostrahu areálu mimo konání dostihových dní, 

navrhuji rozšířit stávající směrnici o činnosti vztahující se k povinnostem fyzické ostrahy 

při konání dostihových dní, zejména pak VP.   

 

Směrnice pro výkon služby by měla být rozšířena zejména o tyto kapitoly: 

 Pokyny bezpečnostních pracovníků pro odbavení poplachových stavů 

 Proces video verifikace a povinnosti bezpečnostních pracovníků 

 Detekce vstupujících závadových osob 

 Činnost mobilní zásahové jednotky 

 Kontrola návštěvníků VP 

 

Návrh obsahuje v rámci fyzické ostrahy také inovaci v podobě užití terénní 

čtyřkolky, pro dostatečně rychlý zásah bezpečnostního pracovníka při narušení perimetru 
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nebo vniknutí na závodní plochu. Bezpečnostní pracovník na terénní čtyřkolce bude 

povinen pravidelně vizuálně kontrolovat perimetr areálu a kooperovat s operátorem 

bezpečnostních technologií. Pro naše použití navrhuji pořízení čtyřkolky značky MASTIFF 

500 4x4, která je ideální pro různorodý terén a disponuje velkou stabilitou. Ilustrativní 

obrázek zmíněné čtyřkolky je uveden na obrázku číslo 6.1. Pořizovací cena čtyřkolky 

MASTIFF činí 140 000 Kč. Tento optimalizační prvek fyzické ostrahy bude zahrnut  

do všech navrhovaných variant. 

 

 

Obrázek 6.1 – Terénní čtyřkolka [30] 

 

V rámci neustálého zlepšování fyzické ostrahy a identifikaci potencionálních rizik 

navrhuji realizaci série penetračních testů, které by spočívaly v testování činnosti fyzické 

ostrahy. Jednalo by se o překonání oplocení, vniknutí do areálu, průchod s imitaci zbraně 

nebo nástražného výbušného systému. 

 

6.2.3 Palivová nádrž 

V návaznosti na nejzávažněji hodnocené riziko, exploze palivové nádrže,  

byla vypracována programem ALOHA simulace výbuchu, která nám prokázala, že by dané 

riziko mohlo mít velmi závažné následky pro návštěvníky dostihového závodiště. Samotné 

umístění palivového hospodářství v těsné blízkosti hlavního vchodu lze hodnotit jako 

nevhodné. Vzhledem ke skutečnosti, že v den konání VP přesáhne počet návštěvníků 20 
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tisíc lze odvodit, že v době špičky příchodů návštěvníků projde koridorem hlavního vstupu 

300 osob za minutu. Výsledkem simulace bylo vyznačení nebezpečného rádia o velikosti 

106 m od epicentra. Vzhledem k omezeným kapacitním prostorám dostihového závodiště 

nelze nádrž s naftou přesunout do prostor, kde by nehrozilo nebezpečí, a proto bude 

zapotřebí nahradit stávající nádrž, nádrží podzemní. Podzemní nádrž by samozřejmě měla 

být umístěna mimo dosah veřejnosti. Schéma podzemní nádrže na pohonné hmoty je  

na obrázku číslo 6.2. 

 

Obrázek 6.2 – Schéma podzemní nádrže na pohonné hmoty [24] 

 

 Vzhledem k povaze tohoto rizika by měla být investice na realizaci výše uvedeného 

opatření započtena do každé z navrhovaných variant A, B, C. Cena samotné nádrže  

a náklady na její přemístění je 280 000 Kč. 

 

6.3 Varianta A 

První varianta řešení se bude zabývat inovativním návrhem zabezpečení všech prvků 

fyzické ochrany v návaznosti na identifikovaná rizika. Variantou A se pokusíme navrhnout 

bezpečnostní opatření na co nejekonomičtější úrovni.  

6.3.1 Klasická ochrana 

V rámci klasické ochrany byly identifikovány nedostatky ve vztahu k perimetru 

areálu. Velká část oplocení, zejména jižní strana sousedící s letištěm, je pokryta vegetací a 

tak místy ani samotné oplocení není rozpoznatelné. Dále bylo zjištěno, že na zbylých 

částech oplocení je instalována plotová nástavba v podobě ostnatého drátu,  

která je již zastaralá a místy mechanicky poškozená.  Návrh zlepšení klasické ochrany 

spočívá v zajištění odstranění vegetace a porostů ze zmíněné části oplocení.  
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Dále navrhuji instalaci nového ostnatého drátu po obvodu celého perimetrického oplocení 

a to ve dvou výškových úrovních. Příklad instalace ve dvou horizontálních liniích je 

zobrazen na obrázku číslo 6.3. 

 

 

Obrázek 6.3 – Ostnatý drát ve dvou liniích [29] 

 

6.3.2 Fyzická ostraha 

V této kapitole budu vycházet ze stávajícího stavu fyzické ochrany, tudíž ponechám 

početní rozsah uvedený v kapitole číslo 4. Jako stěžejní považuji dobrou znalost celého 

areálu závodiště ze strany bezpečnostních pracovníků. Důraz by měl být kladen na precizní 

školící seminář před pořádáním dostihového dne, který by byl zaměřený na identifikovaná 

rizika. Bezpečnostní pracovníci by byli seznámeni s možnými nebezpečími a poučeni,  

jak za daných situací reagovat. Pro předcházení kriminality ze strany bezpečnostních 

pracovníků navrhuji provádění pre-screeningu u daných osob. 

6.3.3 Systémy technické ochrany 

V kapitole systémy technické ochrany se budu zabývat instalací jak poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů, tak i kamerových systémů. V návaznosti  

na identifikovaná rizika vztahující se k vniknutí neoprávněných osob do areálu, navrhuji 

instalaci infrazávor po celé délce oplocení areálu a to na vnitřní stranu oplocení.  

Pro efektivní perimetrickou ochranu zvolím tří paprskové infrazávory značky Simple 

(triple PB-150 D), které jsou určeny pro venkovní užití. Jsou konstruovány pro funkčnost 

v teplotách -25 až +55°C. Díky jejich vzájemnému dosahu na vzdálenost až 150 metrů 

bude postačovat v souvislosti s délkou perimetru 20 kusů infrazávor. Počet kusů je určen 

na základě odhadu fundované osoby v dané problematice. Počítač se softwarem, který by 

vyhodnocoval poplachy ze zabezpečovacích systémů, by byl umístěn na stanovišti fyzické 

ostrahy. Třípaprsková závora značky Simple vyobrazena na obrázku číslo 6.4. 
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Obrázek 6.4 – Třípaprsková infrazávora [13] 

 

 Další součástí návrhu systému technické ochrany je instalace kamerového systému. 

Vzhledem ke skutečnosti, že aktuálně není žádný kamerový systém v areálu instalován, 

považuji tento krok za stěžejní. Monitorování rizikových prostor přinese možnost 

kontrolovat aktuální dění a vzdáleně monitorovat pohyb osob. Rozhodl jsem se instalovat 8 

ks IP venkovních kamer v rozdělení 1 x otočná kamera a 7 x statická kamera. Pro instalaci 

jsem vybral kamery značky Avigilon, které disponují vysokou kvalitou. Hlavním z důvodů 

mého výběru této značky však byla kamera Avigilon 29 MP-HD-PRO-C, která disponuje 

rozlišením 6 576 x 4 384 pixelů. Tato kamera bude instalována na hlavní cestu, kde je 

v době pořádání dostihových závodů největší rušnost. Bude nám tak umožněno 

monitorovat pohyb osob po hlavní promenádě, ale to nejen z dálky, ale díky 29 

megapixelové kameře HD-PRO-C budou moci bezpečnostní pracovníci přiblížit záběry  

do nejmenších detailů a monitorovat tak případné podezřelé osoby a jejich počínání. Dále 

navrhuji instalovat jednu otočnou kameru na střechu tribuny C tak, aby bylo možné 

kamerou snímat jak část závodní dráhy a také další tribuny stojící v blízkosti tribuny C.  

Pro tento účel jsem zvolil otočnou kameru 2.0W-H3PTZ-DP20 pro externí instalace, která 

díky svému rozlišení a variabilitě otáčení umožní komfortní monitorování určených 

prostor. V neposlední řadě jsem kvůli hrozbě vniknutí do stájí a možnému úmyslnému 

poranění koní navrhl instalaci 6 statických kamer 2.0W-H3-B01-IR s rozlišením 2 

megapixely pro externí použití, do prostor stájí. V návaznosti na instalované kamerové 

systémy bude instalováno nahrávací zařízení pro 16 kamerových kanálů s možností 

budoucího rozšíření o další kamery. Co se týče samotného softwaru  

pro práci s kamerovými záznamy, bude použit Avigilon Control Center, který podporuje 

zónování kamer, inteligentní vyhledávání, ukládání pohledů a spoustu dalších funkcí 
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usnadňujících efektivní práci s danými systémy. Typy kamer jsou vyobrazeny na obrázku 

číslo 6.5. 

 

 

Obrázek 6.5 – Zleva: 2MP PTZ kamera, 2MP static kamera, 29MP kamera [12] 

 

 Zmíněné kamerové systémy jsou schematicky vyobrazeny na mapovém podkladu 

dostihového závodiště, pro lepší znázornění monitorovaných prostor. Obrázek číslo 6.6 je 

z důvodu plného zobrazení uveden na další stránce. 

[12,13] 
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Obrázek 6.6 – Schéma rozmístění kamerového systému [28, autor] 

 

Popis schématu: 

 Statická kamera 2 MP 

    PTZ kamera 2 MP 

    Statická kamera 29 MP 

 

6.3.4 Režimová ochrana 

V návaznosti na instalované systémy technické ochrany je třeba upravit režimová 

opatření, respektive povinnosti bezpečnostních pracovníků, které se vztahují na výstupy 

z jednotlivých systémů. Poplachová signalizace z infrazávor na perimetru a obrazy 

z kamerových systémů budou svedeny na hlavní vrátnici, kde je bude odbavovat vyčleněný 

bezpečnostní pracovník tzv. operátor. Tento bezpečnostní pracovník bude převzat ze 

skupiny pracovníků střežících stáje, neboť instalací kamerového systému do prostor stájí 

bude možno efektivněji monitorovat a řídit bezpečnost daného sektoru. Na základě 

zjištěných skutečností z kamerového systému (vznik mimořádné události) bude vyčleněný 
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zaměstnanec, chceme-li operátor, následně kooperovat s příslušnými vedoucími skupin 

pomocí přidělené radiostanice. Zároveň může být bezpečnostní pracovník vyzván řídícím 

akce nebo jiným nadřízeným, aby verifikoval za užití kamerového systému nahlášenou 

skutečnost. Dále bude jeho úkolem zpracovávat poplachové stavy z infrazávor 

instalovaných u oplocení. Tyto poplachy bude komunikovat se skupinou bezpečnostních 

pracovníků, kteří mají na starost střežení perimetru.  

 

6.3.5 Cenová kalkulace navrhovaného řešení 

Pro účely zmapování nákladů na realizaci navrhovaného řešení bude zpracována  

tabulka obsahující základní prvky systému zabezpečení. Do kalkulace je nutno započítat 

instalační, výkopové a montážní práce, dopravu, zaškolení obsluhy a další. Tyto položky 

budou zahrnuty do skupiny ostatní. Orientační cenová kalkulace nebude obsahovat měsíční 

náklady na provoz, správu a revize systémů technické ochrany. 

 

Tabulka 6.2 – Cenová kalkulace varianty A [12, 13, autor] 

Položka Cena bez DPH 

Náklady na fyzickou ostrahu (121 BP) 168 500 Kč 

Ostnatý drát cca 2 700 m (2 x) 59 600 Kč 

Infrazávora Simple triple PB-150 D (20 ks) 115 000 Kč 

Avigilon 29 MP-HD-PRO-C 253 000 Kč 

Avigilon 2.0W-H3PTZ-DP20 84 900 Kč 

Avigilon 2.0W-H3-B01-IR 22 300 Kč 

Software (Avigilon Control Center) 74 100 Kč 

Instalační materiál 92 000 Kč 

Práce 81 000 Kč 

Ostatní 35 000 Kč 

Celkem 985 400 Kč 

 

 Výsledné náklady na realizaci navrhovaných bezpečnostních opatření ve variantě A 

jsou 985 400 Kč. 
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6.4 Varianta B 

Obdobně jako ve variantě A se zaměřím na návrh inovativního řešení, vedoucího  

ke snížení pravděpodobnosti vzniku identifikovaných rizik. Některé z návrhů budou 

vycházet z předchozího konceptu uvedeného v kapitole 6.2, proto zde nebudou opětovně 

zmíněny. 

 

6.4.1 Klasická ochrana 

Návrh na odstranění vegetace a porostů z oplocení stále přetrvává. Zde však oproti 

variantě A navrhuji instalaci efektivnějšího a dnes častěji používaného žiletkového drátu. 

Instalaci žiletkového drátu navrhuji opět po celé délce oplocení v podobě plotové nástavby. 

Žiletkový drát se instaluje v podobě spirály, jejíž průměr si zvolíme 69 cm  

pro těžší překonání oplocení. Znázornění spirálovitého rozvinutí je zobrazeno na obrázku 

číslo 6.7. 

 

Obrázek 6.7 – Žiletkový drát [25] 

 

6.4.2 Fyzická ostraha 

V návaznosti na návrh rozšíření systémů technické ochrany, který je uveden níže 

v kapitole 6.3.3. navrhuji snížit rozsah fyzické ostrahy o 4 bezpečnostní pracovníky  

ze skupiny střežící perimetr areálu a 3 pracovníky střežící popkovickou bránu. Dále 

navrhuji, v návaznosti na možné riziko vniknutí návštěvníka do areálu s nástražným 

výbušným systémem, navýšit počet ručních detektorů kovu z aktuálních 3 na 6 

tak, aby bylo docíleno častější kontroly vstupujících osob do areálu. Náklady na pořízení 

dalších detektorů kovu budou zahrnuty do celkových nákladů na fyzickou ostrahu. 
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6.4.3 Systémy technické ochrany 

V této kapitole budu vycházet z navrhovaného stavu ve variantě A. Budu tedy 

instalovat poplachové zabezpečovací a tísňové systémy v podobě infrazávor 

specifikovaných v kapitole 6.2.3 a kamerový systém značky Avigilon o počtu 8 kamer 

stejné specifikace, jako je uvedeno v kapitole 6.2.3 Systémy technické ochrany. 

Dále však navrhuji doplnění perimetrických systémů (infrazávor) o kamery 

rozmístěné po celém perimetru. Aby bylo docíleno požadované kvality a zároveň 

ekonomické efektivity, zvolil jsem novinku na trhu s bezpečnostními technologiemi,  

a to HDCVI (High Definition Composite Video Interface) kamery značky Dahua. Jedná se 

o přelomovou analogovou technologii. Tyto kamery, které se začaly vyskytovat na českém 

trhu začátkem roku 2014, disponují HD kvalitou čili rozlišením 1 280 x 720 pixelů, 

spolehlivým přenosem signálu až na vzdálenost 500 m po koaxiálním kabelu a nízkou 

cenou. Abychom dokázali pokrýt celý perimetr těmito HDCVI kamerami bude zapotřebí 

instalovat 40 kusů kamer. Kamery budou rozmístěny na oplocení, každých 60 metrů, 

v případě potřeby i dále od sebe. Pro naše potřeby jsme určili statickou HDCVI kameru 

Dahua HAC-HFW1100S-0280B s výše uvedeným rozlišením 1 280 x 720 pixelů. 

V návaznosti na takovýto počet kamer, bude zapotřebí poskytnout dostatečnou 

záznamovou kapacitu. Toho docílíme instalací 3 kusů záznamových zařízení Dahua 

uzpůsobených pro komunikaci s HDCVI kamerami. Ukázka vzhledu HDCVI kamery je  

na obrázku číslo 6.8 níže. 

 

 

Obrázek 6.8 – HDCVI kamera Dahua HAC-HFW1100S-0280B [12] 

 [5] 

 

 



43 

 

6.4.4 Režimová ochrana 

Z pohledu režimové ochrany platí stanovené procesy zmíněné v kapitole 6.2.4 

s inovací v podobě verifikace poplachových stavů. Pokud operátor přijme signál o narušení 

perimetrické ochrany, verifikuje tuto skutečnost pomocí on-line kamerového monitoringu 

daných prostor. V případě, že se bude jednat o ostré narušení perimetru, vyrozumí  

o této skutečnosti patřičné bezpečnostní pracovníky. Tímto řešením bude možno redukovat 

plané poplachy způsobené například polní zvěří, ptáky apod. 

 

6.4.5 Cenová kalkulace navrhovaného řešení 

Při kalkulaci nákladů na realizaci navrhovaného řešení variantou B budu 

vycházet z předchozí kalkulace, ale pouze v některých bodech. Do nové kalkulace přidám 

položky jako žiletkový drát, kamerový systém na perimetr, a další přídavné práce. 

 

Tabulka 6.3 – Cenová kalkulace varianty B [12, 13, autor] 

Položka Cena bez DPH 

Náklady na fyzickou ostrahu (114 BP) 152 000 Kč 

Žiletkový drát cca 2 700 m 289 000 Kč 

Infrazávora Simple triple PB-150 D (20 ks) 115 000 Kč 

Avigilon 29 MP-HD-PRO-C 253 000 Kč 

Avigilon 2.0W-H3PTZ-DP20 84 900 Kč 

Avigilon 2.0W-H3-B01-IR 22 300 Kč 

Software (Avigilon Control Center) 74 100 Kč 

HDCVI Dahua HAC-HFW1100S-0280B (40 ks) 120 000 Kč 

Instalační materiál 134 000 Kč 

Práce 112 000 Kč 

Ostatní 40 000 Kč 

Celkem 1 396 300 Kč 

 

 Výše nákladů spojených s realizací navrhovaného řešení B činí 1 396 300 Kč. 
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6.5 Varianta C 

Poslední navrhovanou variantou se pokusím řešit zabezpečení identifikovaných rizik 

nejmodernějšími kamerovými systémy. Opět dojde k modifikaci řešení uvedených 

v předchozích variantách A a B. 

 

6.5.1 Klasická ochrana 

Naše řešení této části fyzické ochrany bude spočívat v instalaci nového oplocení  

na jižní straně sousedící s letištěm. Návrhem je instalovat nové oplocení v podobě vlnitého 

plechu o výšce 1,8 metru. Dále se toto doporučení shoduje s bodem 6.3.1, čili navrhuji 

instalovat stejný typ žiletkového drátu na délku celého oplocení. 

 

6.5.2 Fyzická ostraha 

Návrh na inovativní řešení se v tomto případě, tedy pro fyzickou ostrahu, shoduje 

s návrhem ve variantě B. Rozsah ostrahy a její povinnosti v návaznosti na instalované 

systémy technické ochrany budou řešeny obdobně. 

 

6.5.3 Systémy technické ochrany 

V rámci inovativního návrhu systémů technické ochrany budu řešit nový koncept. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy v podobě infrazávor nebudou instalovány. 

Jediné technické řešení, které přejímám, je instalace 8 kamer Avigilon do prostoru stájí,  

na tribunu C a na hlavní cestu. 

Ve spojitosti s ochranou perimetru a monitorováním prostor v okolí perimetru 

navrhuji instalovat inteligentní kamerové systémy s video analýzou obrazu, které jsou 

v současné době stále více využívány. V dnešní době je možnost vybrat  

si ze dvou způsobů video analýzy obrazu. Jedním ze způsobů je instalovat klasické IP 

kamery a jejich obraz svedený na centrální server posléze analyzovat patřičným 

softwarem. Dalším způsobem je možnost instalace inteligentní kamery, která touto video 

analýzou již disponuje, čili odesílá na server pouze poplachové signály. Pro naše potřeby 

bychom využili druhé varianty, instalace IP kamer s již zabudovanou video analýzou. 

Funkcionalita, na základě které by video analýza detekovala poplach,  

se nazývá obecně zónování. Kombinací příslušného softwaru k daným kamerám lze 



45 

 

nastavit část obrazu, kterou chceme střežit. Může se jednat například o obdélníkovou výseč 

podél oplocení. Pokud jakákoliv osoba vkročí do dané zóny a setrvá v zóně pod námi 

definovanou dobu, je video analytickou kamerou detekován poplach a ten je ihned hlášen  

na velín, kde jsou obrazy z kamer svedeny. Na obrázku číslo 6.9 lze vidět, jak může 

nastavené zónování vypadat. 

 

 

Obrázek 6.9 – Zónování prostor [autor] 

  

V našem případě jsem se rozhodl použít statické kamery AXISP1346-E s výše 

zmíněnou videoanalýzou obrazu. Pro pokrytí celého perimetru těmito kamerami bude 

zapotřebí 40 kamer. Kamera AXIS P1346-E je zobrazena na obrázku číslo 6.10 níže. 

 

 

Obrázek 6.10 – Kamera AXIS P1346-E [12]   [1] 
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6.5.4 Režimová opatření 

Režimová opatření zůstávají ve své podstatě v porovnání s variantou B stejná. 

Ovšem díky instalaci kamerových systémů s video analýzou je zaručena eliminace planých 

poplachů na minimum, což zvyšuje efektivitu fyzické ostrahy a optimalizuje výsledky její 

činnosti. 

 

6.5.5 Cenová kalkulace navrhovaného řešení 

V cenové kalkulaci varianty C budu vycházet z kalkulací předešlých. Dojde však 

k záměně původního analogového systému a infrazávor za kamerový systém s video 

analýzou. Zároveň bude zkalkulován nový druh oplocení. 

 

Tabulka 6.4 – Cenová kalkulace varianty C [12, 13, autor] 

Položka Cena bez DPH 

Náklady na fyzickou ostrahu (114 BP) 152 000 Kč 

Nové oplocení (vlnitý plech cca 500 m) 245 000 Kč 

Žiletkový drát cca 2 700 m 289 000 Kč 

Avigilon 29 MP-HD-PRO-C 253 000 Kč 

Avigilon 2.0W-H3PTZ-DP20 84 900 Kč 

Avigilon 2.0W-H3-B01-IR 22 300 Kč 

Software (Avigilon Control Center) 74 100 Kč 

AXIS P1346-E (40 ks) 1 016 500 Kč 

Instalační materiál 187 000 Kč 

Práce 250 000 Kč 

Ostatní 56 000 Kč 

Celkem 2 629 800 Kč 

 

Cenovou kalkulací jsem došel k závěru, že návrhy plynoucí z varianty C by stály 

2 629 800 Kč. 
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6.6 Rekalkulace řešení 

Ve spojitosti se základními opatřeními uvedenými v kapitole 6.2, uvádím finální 

náklady na realizaci bezpečnostních opatření u jednotlivých variant, které jsou navýšeny  

o investici do terénní čtyřkolky a nové palivové nádrže. 

 

Tabulka 6.5 – Cenové porovnání variant [autor] 

Verze návrhu Cena bez DPH 

Varianta A 1 405 400 Kč 

Varianta B 1 816 300 Kč 

Varianta C 3 049 800 Kč 
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7 Výběr nejvhodnější varianty inovativního návrhu bezpečnostního řešení 

Pro výběr nejvhodnější varianty, použiji metodu multikriteriálního rozhodování. 

Hodnoty vah jednotlivých kritérií si stanovím bodovací metodou. Pro bodové hodnocení 

jsem si zvolil kritéria, která odpovídají stanoveným cílům pro tuto diplomovou práci. Budu 

hodnotit pěti kritérii, kterými jsou náklady  

na realizaci řešení, míra bezpečnosti navrhovaných systémů, náročnost procesního řízení, 

sofistikovanost řešení a narušení estetiky dostihového závodiště. 

 

Zvolená kritéria se seřadí od nejdůležitějšího po méně důležité. Následně kritéria 

zhodnotím dle důležitosti od 5 do 1. Z hodnocení vypočtu dle vzorce bi/SUMA(b1-b5) váhu 

jednotlivých kritérií. Pokud jsem postupoval dobře, měl by součet vah vyjít 1. Hodnocení 

kritérií je uvedeno v tabulce číslo 7.1. 

 

Tabulka 7.1 – Hodnocení kritérií [autor] 

Kritérium i bi vi 

Náklady na realizaci řešení 1 5 0,33 

Míra bezpečnosti navrhovaných systémů 2 4 0,27 

Náročnost procesního řízení 3 3 0,20 

Sofistikovanost řešení 4 2 0,13 

Narušení estetiky dostihového závodiště 5 1 0,07 

Součet   15 1,00 

 

Nyní budou jednotlivé varianty podrobeny hodnocení dle výše uvedených kritérií. 

Hodnocení bude nastaveno tak, že 5 bude nejvhodnější a 1 neméně vhodné. Nejvýhodnější 

z variant bude určena bodovým součtem. 
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Tabulka 7.2 – Nejvhodnější varianta [autor] 

Kritérium Váha (vi) 
Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

Náklady na realizaci řešení 0,33 5 4 2 

Míra bezpečnosti navrhovaných 

systémů 
0,27 2 4 4 

Náročnost procesního řízení 0,2 2 4 5 

Sofistikovanost řešení 0,13 2 4 5 

Narušení estetiky dostihového 

závodiště 
0,07 4 3 4 

Bodový součet 3,13 3,93 3,67 

Výsledné pořadí 3. 1. 2. 

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvhodnější navrhovanou variantou 

pro realizaci bezpečnostního řešení dostihového závodiště Pardubice při konání VP,  

je varianta B. Varianta B byla vytvořena na základě dobrých znalostí navrhovaných 

technických systémů a zároveň bylo použito bezpečnostních systémů, jejichž ekonomická 

stránka byla příznivá. Také byl kladen důraz na efektivitu procesního řízení  

a sofistikovanost řešení. [10] 

 Při hodnocení aktiv a výpočtu možné částky pro investici do realizace řešení, byla 

užitím pravidla ALARA stanovena částka 3 272 000 Kč. Navrhované bezpečnostní řešení 

variantou B bylo cenově hodnoceno na 1 816 300 Kč, což je zhruba 55 % povolené částky. 

Lze tedy říci, že se nám podařilo najít efektivní způsob zabezpečení za zároveň cenově 

únosné náklady. 
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8 Závěr 

Diplomová práce se zabývá identifikací možných rizik, která by mohla vést ke vzniku 

mimořádné události, nebo jakýmkoliv jiným způsobem narušit průběh dostihového dne 

konaného na dostihovém závodišti v Pardubicích. Diplomová práce byla zaměřena  

na konkrétní dostihový den, a to ten, kdy se pořádá a běží Velká pardubická. Vzhledem 

k tomu, že je tento nejznámější tuzemský dostih navštěvován tisíci lidmi, kladou 

pořadatelé ve spolupráci se soukromou bezpečnostní agenturou vysoký důraz  

na komplexní zabezpečení celého průběhu VP. 

První a druhý oddíl diplomové práce se zaobíral platnými právními předpisy  

a technickými normami, které se vztahují na námi stanovenou problematiku. Další oddíl 

v teoretické části popisoval aktuální stav fyzické ochrany a zároveň charakterizoval areál 

závodiště jako celek. Grafickým znázorněním bylo vyjádřeno situační schéma areálu. 

Teoretická část obsahovala popis systémů technické ochrany, definovala roli a funkci 

fyzické ostrahy, charakterizovala režimová opatření a popsala aktuální klasickou ochranu. 

První oddíl praktické části byl zaměřen na identifikaci procesních a strukturálních 

rizik. Rizika byla identifikována užitím Ishikawova diagramu. Následně byla tato rizika 

hodnocena metodou CARVER. Dále byly výsledky analýzy verifikovány Kittsovou 

bodovou metodou. Výsledná rizika byla porovnána v tabulce tak, že jsme si určili z našeho 

pohledu nejvýznamnější. 

Druhý oddíl části praktické se zaobíral konkrétními inovativními variantami 

bezpečnostního řešení. Inovace bezpečnostních opatření byla komplexně zpracována  

pro všechny prvky fyzické ochrany. Výsledkem byly celkem tři variantní řešení A, B a C. 

Třetí oddíl obsahoval metodu multikriteriálního hodnocení, díky které bylo,  

na základě pečlivě stanovených kritérií, určeno nevhodnější řešení - varianta B. varianta B 

splňuje veškeré požadavky a cíle diplomové práce. Její realizací dojde ke zvýšení 

komplexního zabezpečení dostihového závodiště Pardubice a tudíž k minimalizaci 

pravděpodobnosti výskytu identifikovaných rizik. 

Cíle mé práce bylo dosaženo. Diplomová práce byla zaměřena na konkrétní dostihový 

den, kdy se pořádá Velká pardubická. Lze, ale konstatovat, že navrhnutá opatření, zejména 

inovace klasické ochrany a systému technické ochrany, povede ke zvýšení bezpečnosti 

areálu i mimo pořádané dostihové dny. 
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