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Zápis z jednání – zajištění požárně bezpečnostního řešení 

Zimního stadionu v Šumperku – zprovoznění systému EPS a další opatření 
 

 
 
STAVBA:   Modernizace zimního stadionu v Šumperku 
INVESTOR:   Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 
DATUM KONÁNÍ: 22.08.2018 od 10:00 hod. 
PŘÍTOMNI:   P.Pavlíček, ředitel PMŠ a jednatel ŠSA, Z.Šimáková, bezpečnostní technik 

PMŠ a ŠSA, M.Žaitlik, HZS OK – ředitel územního odboru Šumperk, M. Čech, 
HZS OK, I. Straka, projektant, L. Moravec – zhotovitel EPS  

 
Jednání bylo svoláno statutárním ředitelem společnosti Podniky města Šumperka a.s. 

(PMŠ), která je vlastníkem objektu zimního stadionu v Šumperku. Zimní stadion pak provozuje 
dceřiná společnost Šumperské sportovní areály s.r.o. (ŠSA). Jednání navazovalo na schůzku 
ze dne 09.10.2017, jejímž předmětem bylo koncepční projednání požárně bezpečnostního řešení 
zimního stadionu (ZS) v návaznosti na postup prací modernizace ZS a také ve vazbě na oddělení 
Ubytovny SPORT – rozhodnutí o vzniku samostatného požárního úseku. 

Úvodem ředitel PMŠ informoval přítomné o stavu úprav ZS, k nimž došlo od poslední 
schůzky na místě. V mezidobí vlastník ZS informoval o stavu a průběhu modernizace objektu ZS 
prostřednictvím nepravidelných emailových zpráv. Zároveň byla přítomným představena další 
etapa modernizace ZS, označená jako 3a (přístavba sever), která byla Radou města Šumperka 
schválena na zasedání dne 19.07.2018. Realizace této etapy je plánována se zahájením na jaře 
2020. Následně proběhla pochůzka zimního stadionu. 

Na základě provedené kontroly stavu ZS bylo dohodnuto: 
a) doplnění čidel EPS do 31.08.2018 (Zodpovídá: investor – PMŠ, zhotovitel – MORAVE.Cz); 
b) fa MORAVE.Cz zašle PMŠ návrh smlouvy o zajištění provozu EPS (T: 07.09.2018); 
c) PMŠ podá žádost o zkušební provoz systému dálkového přenosu (T: 14.09.2018); 
d) v termínu do 1. mistrovského utkání mužů sezóny 2018/2019 bude provedeno rozšíření 

úniků ze sektoru pro hosty – demontáž 1 sloupce sedaček a zábradlí přiléhajících 
k dělícímu oplocení (v délce cca 3 metry) + z obou stran budou přivařena pevná madla 
pro pohyb po stupních tribun (betonové spodní části) (T: 14.09.2018, Z: investor - PMŠ); 

e) po ukončení etapy 2b (zateplení) a demontáži lešení dojde k rozšíření komunikace 
za východní stěnou ZS na průjezdný profil šíře 3,5 m (T: 14.09.2018, Z: investor – PMŠ); 
pro lepší průjezdnost požaduje HZS OK i skácení jehličnatého stromu u SV rohu ZS 
(při rozšíření komunikace a tedy zásahu do svahu dojde nejspíš k obnažení kořenového 
systému a strom bude po provozní stránce patrně nestabilní, tzn. PMŠ požádá příslušný 
orgán ochrany přírody o skácení tohoto stromu) (T: 31.12.2018, Z: investor – PMŠ); 

f) brána u strojovny (směrem od fotbalového hřiště) může zůstat ve stávající poloze. Je však 
nutné zajistit její odemčení zároveň s odblokováním únikového východu č. 4 (směrem 
ke strojovně). Optimální je tedy vyloučit lidský faktor a odemykání brány napojit na EPS 
(T: 30.09.2018, Z: investor – PMŠ); 

g) nutné zprovoznit komunikaci podél západní stěny Ubytovny SPORT napojení z „páteřní“ 
vnitřní komunikace v areálu u tribun hlavního stadionu Tyršova areálu (tzn. odvoz 
či přemístění betonových květinářů) – z obou stran bude osazeno dopravní značení 
zabraňující zablokování průjezdného profilu 3,5m (T: 30.09.2018, Z: investor – PMŠ); 

h) v případě nutnosti zásahu u hlavního vstupu do ZS je provozovatel Ubytovny SPORT 
přijmout organizační opatření, aby během mistrovských utkání mužů zůstal volný prostor 



  
 
   „Modernizace zimního stadionu Šumperk”  

 

2 
 

před vstupem do Ubytovny SPORT jako nástupní plocha pro hasičský zásah (T: trvale, 
Z: provozovatel Ubytovny SPORT). 

 
 

V případě nedodržení termínu dle písm. c), tedy nepodání žádosti o zkušební provoz 
systému EPS do 14.09.2018, je vlastník stavby společně s provozovatelem objektu povinen 
přijmout organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti a sledování systému EPS 
při provozu zimního stadionu (nepřetržitá přítomnost dvou osob jako požární hlídky atd.), 
a to s účinností těchto opatření od 15.09.2018. 

 
 
Zapsal : Patrik T. Pavlíček, ředitel PMŠ (vlastník ZS) a jednatel ŠSA (provozovatel ZS) 


