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1. Úvod 

Lidé jako takoví jsou a byli vždy velice vynalézaví a vždy mezi nimi panovaly 

různé vztahy. Jakmile tedy někdo ve společenství lidí získal nějaký majetek, někteří 

z tohoto společenství mu ho začali závidět a začali vynalézavě vymýšlet způsoby, jak 

tento majetek získat také. Nejjednodušším způsobem získání  vysněného majetku bylo 

jeho zcizení. Takové jednání se v dnešní době označuje jako majetková kriminalita. 

Dnes už se však nemusí jednat pouze o odcizování malých předmětů, ale i o velké 

okrádání společností, bank či jiných subjektů nebo o krádeže a zneužití cenných 

informací. Nejúčinnější prevencí proti takovému protiprávnímu jednání jsou v dnešní 

době systémy pro zabezpečení majetku. V poslední době poptávka po těchto systémech 

stále narůstá.  

Systém zabezpečení zahrnuje několik typů ochrany, jež jsou nejúčinnější, když 

se navzájem mohou doplňovat. Jedná se o klasickou ochranu, technickou ochranu, 

fyzickou ostrahu a režimovou ochranu. Když se tedy správně skombinují všechny tyto 

typy ochrany, měl by být systém ochrany teoreticky neproniknutelný. Jakmile však 

bude objekt střežen například pouze technickou ochranou, za použití poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen PZTS), a nebude přítomná fyzická 

ostraha, která by zasáhla při narušení chráněného prostoru, zabezpečení pak nemá 

smysl a je bezúčelné. Je však také třeba brát na vědomí, že technické způsoby 

překonání ochrany se stále vyvíjejí a zdokonalují, proto musí i zabezpečovací systém 

procházet pravidelně inovacemi, aby dokázal reagovat na momentální situaci. 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybral fyzickou ochranu sídla Janáčkovy 

filharmonie Ostrava. Jedná se o objekt sloužící jako kulturní centrum, jež se nachází v 

centru města Ostravy. Proto je třeba, aby tento objekt byl dostatečně chráněn, ale 

zároveň aby působil reprezentativním dojmem. V této práci bude tedy mým cílem 

popsat současný stav zabezpečení sídla Janáčkovy filharmonie Ostrava, zhodnotit rizika 

související s ochranou objektu a navrhnout inovativní opatření, jež by tato rizika 

minimalizovala a zároveň by nenarušila reprezentativní vzhled a funkci budovy. 
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2. Teoreticko-právní část 

V kapitole vyjmenuji a stručně nastíním právní předpisy a technické normy 

vztahující se k dané problematice. Tyto texty se zabývají ochranou osob a majetku.  

 

2.1. Právní předpisy 

2.1.1. Ústava České republiky 

Ústava České republiky je ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 

347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 

71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.  Je to soubor právních norem, které mají v České republice tu 

nejvyšší právní sílu. Ústava České republiky definuje především demokratické principy 

České republiky a popisuje postupy ve státní správě. Skládá se z Preambule, tedy 

prohlášení občanů, a dále pak z osmi hlav, jež sestávají ze sto třinácti článků. Těchto osm 

hlav je označeno jako Základní ustanovení, Moc zákonodárná, Moc výkonná, Moc soudní, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, Územní samospráva a poslední Přechodná a 

závěrečná ustanovení. Ústava nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993. [1] 

 

2.1.2. Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb. Předsednictvo České národní rady vyhlásilo Listinu základních 

práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky. Je to souhrn 

nejdůležitějších práv a svobod občanů České republiky, které jsou nezcizitelné, 

nepromlčitelné, nezadatelné a nezrušitelné a spadají pod soudní ochranu. Text je tvoří šest 

hlav, jež sestávají ze čtyřiceti čtyř článků. Těchto šest hlav popisuje obecná ustanovení, 

Lidská práva a základní svobody, Politická práva, Práva národnostních a etnických menšin, 

Hospodářská, sociální a kulturní práva, Práva na soudní a jinou právní ochranu a 

Ustanovení společná. [2] 
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2.1.3. Trestní zákoník 

Trestní zákoník je zákon č. 40/2009 Sb., na němž se usnesl Parlament České 

republiky dne 8. ledna 2009. Tento zákon obsahuje skutkové podstaty trestných činů. 

Trestní zákoník se skládá ze tří částí, jež jsou Obecná část, Zvláštní část a Přechodná a 

závěrečná část. Tyto tři části se dále dělí na hlavy a ty pak na díly. Celkem obsahuje 421 

paragrafů. Zákon nabyl působnosti 1. ledna 2010.  [3] 

 

2.1.4. Trestní řád 

Trestní řád je zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, na němž se usneslo 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky dne 29. listopadu 1961. 

Zákoník trestního práva procesního upravuje normy trestního řízení. Tento zákon 

vymezuje postupy a činnosti orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů 

a jejich pachatelů. Stanovuje také práva a povinnosti osob zůčastněných v tresním řízení. 

Trestní řád se pak člení do pěti částí. [4] 

V samotném zákoně je důležitý § 76 odst. 2, tedy paragraf, který se týká ochrany 

objektu. Tento paragraf zní takto:      

Podle Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 76, odst. 2:  

„Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její 

totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto 

osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může 

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

takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů 

omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ 

 

2.1.5. Zákon o přestupcích 

Jedná se o zákon č. 200/1990 Sb., Zákon České národní rady o přestupcích, ve 

znění pozdějších přepisů. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2006. [5]   
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Zákon definuje přestupek takto: 

Podle Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 2, odst. 1:  

„Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

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

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

anebo o trestný čin.“  

Ochranou majetku se pak zabývá § 50, který zní takto: 

Podle Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 50:  

„Přestupky proti majetku 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

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

podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o 

takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem 

nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, 

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

přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo 

opatřeno. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč nebo 

zákaz pobytu.“  

 

2.1.6. Občanský zákoník 

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

němž se usnesl Parlament České republiky dne 3. února 2012. Tento zákon komplexně 

popisuje hmotné soukromé právo v České republice. Skládá se z pěti částí, a ty jsou 

Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a 



5 
 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Tento aktuální Občanský zákoník České 

republiky nabyl platnosti 1. ledna 2014. [6] 

 

2.1.7. Zákon o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti 

Jedná se o zákon č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, na kterém se usnesl Parlament České republiky. Zákon se 

skládá z devíti částí, které se dále dělí na hlavy. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2007. 

[7] 

 Předmět úpravy: 

Podle Zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, § 1:  

„Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich 

ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich 

výkon a s tím spojený výkon státní správy.“ 

 

2.1.8. Zákon o ochraně osobních údajů 

Jedná se o zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, na kterém se usnesl Parlament České republiky dne 4. dubna 2000. [8] 

Předmět úpravy: 

Podle Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, § 1:  

„Tento zákon v souladu s právem Evropské unie, mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého 

na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a 

povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se 

uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.“ 
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Zákon je důležitý především pro spravovatele VSS kamerových systémů, které 

shromažďují videozáznam. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. června 2000, s výjimkou 

ustanovení § 16, 17 a 35, která nabyla účinnosti dnem 1. prosince 2000. [8] 

 

2.1.9. Zákoník práce 

Jedná se o předpis č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, na němž se usnesl 

Parlament České republiky dne 21. dubna 2006, který se skládá ze čtrnácti částí, 

přechodného ustanovení a příloh. [9] 

Předmět úpravy: 

Podle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 1:  

„Tento zákon 

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, 

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných 

jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy 

kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy 

pracovněprávními, 

c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, 

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních 

vztahů podle písmene a), 

e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při 

dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o 

nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.“  
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2.1.10. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci 

technických prostředků 

Jedná se o předpis č. 528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci 

technických prostředků, který stanovil 14. prosince 2005 Národní bezpečnostní úřad podle 

§ 33 a § 53 písm. a), c), d), f) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti. Předpis nabyl účinnosti 1. ledna 2006. [10] 

Předmět úpravy: 

Podle Vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků, § 1:  

„Tato vyhláška stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické 

bezpečnosti, nejnižší míru zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací 

oblasti, základní metodu hodnocení rizik, další požadavky na opatření 

fyzické bezpečnosti a náležitosti certifikace technického prostředku.“  

 

2.2. Technické normy 

2.2.1. ČSN EN 50131-1 ed. 2 

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečení a tísňové systémy – Část 1: 

Systémové požadavky; rok vydání: 2006; změna: A1, Z2. 

Norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů, specifikuje požadavky na provedení, dále pak stanovuje stupně zabezpečení a 

třídy prostředí.. Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy, mající společné prvky s jinými systémy. [11] 

 

2.2.2. ČSN EN 50133-2-1 

Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích – Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty; rok vydání: 2000; datum 

ukončení platnosti: 11.6.2016; Změna: Z1. 



8 
 

Norma popisuje všeobecné požadavky na komponenty systémů kontroly vstupů. 

[12] 

 

2.2.3. ČSN EN 50133-7 

Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních aplikacích – Část 

7: Pokyny pro aplikace; rok vydání: 2000; rok ukončení platnosti: 2018; Změna: Z1. 

Norma uvádí pokyny k použití automatizovaných systémů kontroly vstupů a 

komponentů uvnitř a vně budov a to návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu 

systémů kontroly vstupů. [13] 

 

2.2.4. ČSN P ENV 1627 

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – 

Požadavky a klasifikace; Rok vydání: 2012. 

Norma určuje požadavky u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a 

okenic, dále pro ně stanovuje systém klasifikace vlastní odolnosti proti vloupání. Norma se 

vztahuje také na dané způsoby otevírání. Určuje požadavky na odolnost stavebního 

výrobku proti vloupání, nezahrnuje však veškeré druhy napadení. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. Fyzická ochrana osob a majetku 

Bezpečnost, jedno z nejdiskutovanějších témat současnosti, je základem pro 

fungování současné společnosti a vůbec existence člověka jako individua. Podle 

Maslowovy pyramidy základních lidských potřeb se bezpečnost staví hned na druhé místo 

po fyziologických potřebách [19].  

Arnold Wolfers (1892 – 1968) jeden z nejuznávanějších expertů na poli 

mezinárodních vztahů ve svém článku "National Security" as an Ambiguous Symbol o 

bezpečnosti napsal, že bezpečnost jako taková  není pouze objektivní, ale i subjektivní. 

Podle Walferse je bezpečnost absencí ohrožení vzácných hodnot (objektivní dimenze) i 

absencí vnímání ohrožení vzácných hodnot (subjektivní dimenze). Do tohoto tématu spadá 

i fyzická ochrana osob a majetku. Bezpečí osob a majetku je přece jen také ona zmíněná 

ohrožená vzácná hodnota, jak ji popisuje Arnold Wolfers. [20] 

 V této kapitole popíšu jednotlivé typy fyzické ochrany. Dále popíšu způsoby a 

nejčastěji užívané prostředky k ochraně před možným rizikem. Tímto rizikem je zde 

myšleno například riziko napadení určité osoby, odcizení majetku, vniknutí do 

soukromého objektu nebo poškození chráněného objektu.  

Riziko nelze nikdy eliminovat, lze ho však snížit na minimum pomocí systému 

zabezpečení (ochrany). Nejúčinnějším způsobem eliminace rizika je využití kombinace 

všech typů ochrany (viz Obrázek 1.).  

 

Obrázek 1.: Systém zabezpečení [vlastní] 
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 Systém zabezpečení tvoří čtyři základní druhy ochrany, které v následujících 

kapitolách blíže popíšu. Je to: 

 Klasická ochrana 

 Technická ochrana 

 Režimová ochrana 

 Fyzická ostraha 

 

3.1. Klasická ochrana 

Klasická ochrana je vývojově nejstarší způsob ochrany. Jedná se především o 

mechanická zařízení, která znemožní odcizení nebo zničení chráněného zájmu a umožní 

tak efektivně ochránit daný zájem. Tato zařízení jsou s postupem doby a s vývojem 

technologie modernizovány až do dnešní podoby. Zatímco v historii se jednalo především 

o ohrady, příkopy, pevnosti na nepřístupných místech, různé kované truhlice a jiné 

systémy, v dnešní době se tato zařízení zmodernizovala, účel je však stejný, a to zabránit 

přístupu k chráněnému zájmu. Dnes se jedná především o žiletkové či ostnaté dráty na 

plotech, bezpečnostní dveře nebo trezory.  

Klasická ochrana je dnes základem každého systému zabezpečení. Je však třeba 

brát na vědomí, že pouze klasická ochrana není sama o sobě dostačující ochranou. Jak 

v historii, tak i v dnešní době byly paralelně s vývojem prostředků klasické ochrany 

vyvíjeny i prostředky k překonání těchto zábran. Proto se zavádí pojem zpožďovací faktor 

(∆t), který vyjadřuje, jakou dobu dokáže konkrétní prostředek klasické ochrany odolávat  

kvalifikovanému napadení dostupnými prostředky. Především z tohoto důvodu je nezbytné 

prostředky klasické ochrany kombinovat s ostatními druhy ochrany, které je doplňují a 

podporují. 

Klasickou ochranu lze z hlediska typů, prostředků klasické ochrany a jejího využití 

v prostoru rozdělit na ochranu perimetrickou (obvodovou), plášťovou ochranu a 

předmětovou ochranu. [22] 
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3.1.1. Prostředky klasické ochrany obvodové 

Jedná se o mechanické zábranné systémy užívané v perimetrické ochraně. 

Perimetrem se myslí obvod  pozemku, na kterém se nachází chráněný objekt. Do této 

kategorie spadají především různé typy zdí, ohrad a plotů. Zde mohu zmínit například zdi 

nebo ploty osazené žiletkovým či ostnatým drátem (Viz Obrázek 2.). Tyto prostředky 

zajišťují zpomalení útočníka při proniknutí na soukromý pozemek, jsou jakousi první linií 

v ochraně objektu. 

 

Obrázek 2.: Bezpečnostní plot osazený žiletkovým drátem [21] 

 

3.1.2. Prostředky klasické ochrany plášťové 

Jedná se o mechanické zábranné systémy užívané u plášťové ochrany. Je-li 

chráněným zájmem samotná budova či předměty uvnitř budovy, plášťěm se myslí střecha 

budovy, stropy, podlahy, obvodové zdivo a v něm umístěné dveře, okna či otvory 

technického využití. Nejproniknutelnějšími prvky ochrany v plášti budovy jsou právě 

dveře a okna.  

Důležitým prvkem plášťové ochrany jsou dveře. Prostředkem na ochranu dveří jsou 

například mříže. Modernějším a dnes již i častějším řešením je však využití bezpečnostních 

dveří, jež jsou bez speciálního náčiní téměř neproniknutelné. Tento typ dveří je proti 

dveřím obyčejným osazen speciálními bezpečnostními prvky (viz Obrázek 3). Zde je ještě 

třeba zmínit cylindrickou vložku, která je nepostradatelnou součástí v oblasti zabezpečení 

dveří. 
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1 – zárubeň 

2 – závěs 

3 – dveřní křídlo 

4 – zámek 

5 – cylindrická vložka 

6 – kování (štít) 

7 – zapadací plech v zárubni 

8 – přídavný zámek 

9 – vymezovač mezery dveří 

10 – zábrana proti vysazení dveří 

11 – kukátko 

12 – ostění 

 

Obrázek 3.: Bezpečnostní dveře [22] 

 

Ochrana oken je nečastěji řešena instalací mříže či rolety. Jiným způsobem ochrany 

oken jsou bezpečnostní typy skel. To jsou například skla s integrovanou sítí, bezpečnostní 

skla tvrzená nebo skla vrstvená (sendvičová) kde je kombinováno sklo a bezpečnostní fólie 

(viz Obrázek 4.). Proti vniknutí útočníka oknem se lze také chránit uzamykatelným 

okenním uzávěrem. [22] 

 

Obrázek 4.:Vrstvená bezpečnostní skla [22] 
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3.1.3. Prostředky klasické ochrany předmětové 

Jedná se o přenosná či nepřenosná úschovná zařízení, jež slouží k úschově peněz, 

drahocenností, šperků či například zbraní. Jsou to komorové trezory, jež mají velikost 

místnosti a nejčastěji jsou užívány v bankách, nebo pak komerční úschovné objekty, a to 

jsou skříňové trezory, účelové trezory ocelové a kartotéční skříně nebo příruční 

pokladničky. [22] 

 

3.2. Technická ochrana 

Technická ochrana je v porovnání s ochranou klasickou mnohem mladším typem 

ochrany, v dnešní době se však stala nezbytným prvkem v ochraně a svou účinností 

dokonce překonává klasickou ochranu. Vzhledem k dnešním technickým možnostem a 

rychlosti zákroku zásahové jednotky, na níž je závislá, je velice spolehlivá a její překonání 

je velice obtížné. 

Technická ochrana v pravém slova smyslu ochranou není, jedná se totiž o systém, 

který má za úkol pouze předávat informace o stavu chráněného objektu. Jedná se o systém 

technických prostředků určených k detekci určitých fyzikálních či jiných veličin, které jsou 

dále vyhodnocovány a převáděny na komplexní přehled o stavu chráněného objektu. 

Základním úkolem technické ochrany je podporovat klasickou ochranu, a to předáváním 

informací o napadení a umožněním tak fyzické ostraze provést včasný a efektivní zásah. 

Dalším úkolem je pak zefektivnění samotné fyzické ochrany jako takové. Toho se dosáhne 

například tím, že se zmenší počet potřebných pracovníků fyzické ostrahy, přičemž se zvýší 

efektivita jejich práce. 

Nejčastěji skloňovanými systémy v této oblasti jsou Elektrický zabezpečovací 

systém a Systémy uzavřených televizních okruhů. V následujících bodech popíšu tyto dva 

systémy a uvedu i nejznámější technické prostředky těchto systémů. [22] 

 

3.2.1. Elektronické zabezpečovací systémy 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS), dříve nazývaný jako 

elektrický zabezpečovací systém (EZS), je typem technické ochrany. V dnešní době je to 

jeden z nejužívanějších a nejsnadněji přístupných systémů na poli technické ochrany. 
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PZTS představuje systém elektrických čidel (detektorů) rozmístěných vně nebo uvnitř 

budovy napojených na poplachovou ústřednu PZTS. Tato čidla předávají informace o dění 

ve střežené oblasti poplachové ústředně, která je následně vyhodnocuje. Jedná-li se o 

narušení objektu nepovolanou osobou, ústředna PZTS vyhlašuje poplach a aktivuje další 

bezpečnostní funkce, jako je například okamžité ohlášení policii či jiným bezpečnostním 

složkám.  

Pro roztřídění příslušných prvků PZTS slouží takzvané stupně zabezpečení. Stupně 

zabezpečení udává ČSN EN 50131-1. Tato norma stanovuje kritéria na výbavu a funkci 

jednotlivých komponentů (viz Tabulka 1.). 

Tabulka 1.: Stupně zabezpečení [25] 

Stupeň Míra rizika Předpokládaný typ narušitele 

1 nízké narušitel má malou znalost PZTS; omezený sortiment snadno 

dostupných nástrojů 

2 nízké až střední narušitel má určité znalosti o PZTS; omezený sortiment 

základních přenosných přístrojů (například multimetr) 

3 střední až vysoké narušitel je obeznámen s PZTS; úplný sortiment základních 

přenosných přístrojů a elektronických zařízení 

4 vysoké 
narušitel je schopen nebo má možnost zpracovat podrobný plán 

vniknutí; kompletní sortiment zařízení včetně prostředků pro 

náhradu rozhodujících prvků PZTS 

 

Prvky PZTS by se podle jejich využití daly rozdělit takto: 

POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY PZTS 

 Klasické smyčkové ústředny 

 Ústředny s přímou adresací 

 Ústředny smíšeného typu 

 Ústředny s bezdrátovým přenosem signálu od čidel 

OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ 

 Spínací a propouštěcí zámky 

 Blokovací zámky 

 Kódové klávesnice 

 Kartové ovládání 

 Ovládací a indikační díly. 
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SIGNALIZAČNÍ (VÝSTRAŽNÉ) ZAŘÍZENÍ 

 Siréna 

 Zábleskový maják 

PRVKY VENKOVNÍ OBVODOVÉ OCHRANY 

 Mikrofonické kabely 

 Štěrbinové kabely 

 Infračervené závory a bariéry 

 Mikrovlnné bariéry 

 Zemní tlakové hadice 

 Perimetrická pasivní infračervená čidla 

PRVKY PLÁŠŤOVÉ OCHRANY 

 Magnetické kontakty 

 Vibrační čidla  

 Čidla na ochranu prosklených ploch 

 Poplachové fólie, tapety a poplachová skla 

 Drátová čidla  

 Mechanické kontakty 

 Rozpěrné tyče 

PRVKY PROSTOROVÉ OCHRANY 

 Pasivní infračervená čidla  

 Aktivní infračervená čidla 

 Mikrovlnná čidla  

 Ultrazvuková čidla 

 Kombinovaná duální čidla 

PRVKY PŘEDMĚTOVÉ OCHRANY 

 Otřesová čidla 

 Čidla na ochranu zavěšených předmětů 

 Kapacitní čidla 

ČIDLA SPECIÁLNÍ 

 Nášlapné koberce 

 Tlaková čidla 
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PŘENOSOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 Automatické telefonní hlásiče a voliče 

 Bezdrátová přenosová zařízení 

 

Zde je důležité uvést rozdíl mezi aktivním a pasivním detektorem. Pasivní detektor 

do svého okolí vysílá nějaký druh energie (čidla infračervená, mikrovlnná nebo 

ultrazvuková). Detektor pasivní naopak žádný druh energie do svého okolí nevysílá, pouze 

snímá a vyhodnocuje podněty z venčí. 

Nejčastěji užívaným detektorem v PZTS, které v současnosti najdeme téměř 

v každém zabezpečovacím systému, je detektor prostorové ochrany, nazvaný podle 

principu své funkce, pasivní infračervené čidlo také označované jako PIR z anglického 

Passive infra red sensor. 

Detektor ke své funkci využívá vlastnosti materiálů vykazujících pyroelektrický 

jev. Tento prvek v čidle detekuje změny dopadajícího vyzařování v infračerveném pásmu 

kmitočtového spektra u elektromagnetického vlnění. Prakticky se jedná o zachycení těles, 

která mají jinou teplotu, než je teplota okolí. Prostřednictvím optiky je obraz prostoru 

přenášen na plochu senzoru. Zorné pole je pak, zapříčiněním optiky, rozděleno do 

aktivních a neaktivních zón (viz Obrázek 5.). Jestliže se tedy v tomto zorném poli 

pohybuje těleso s jinou teplotou než je teplota okolí, čidlo zachytí změny při přechodu 

tělesa z neaktivní do aktivní zóny a naopak, a elektronika tyto změny vyhodnotí a vyvolá 

poplach. [25] 

 

Obrázek 5.: Princip zachycení pohybu čidlem PIR [25] 
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Tvar či dosah čidla je vždy závislý na provedení a kvalitě optiky. Typ optiky by 

měl odpovídat typu střeženého prostoru, jedná-li se například o chodbu, bude použita 

optika s vyšším dosahem, avšak s úžší detekční charakteristikou. Čidla PIR by se měla 

umísťovat tak, aby předpokládaný pohyb narušitele byl kolmý k pomyslným aktivním a 

neaktivním zónám (viz Obrázek 6.). Klasická čidla PIR nebývají užívána v exteriérech, a 

to především z důvodu často vyvolávaných falešných poplachů, jež mohou způsobit 

například zvířata, která se dostanou do chráněného pole, nebo rychlá změna počasí a 

teploty venku. [25] 

 

Obrázek 6.: Správné umístění PIR a druhy jejich detekčních charakteristik [25] 

 

3.2.2. Kamerové monitorovací systémy 

Označují se jako VSS z anglického Video search system, tedy Sledovací video 

systém (dále jen VSS). Dříve byly tyto systémy nazývaný jako CCTV z anglického Close 

circuit television. Jsou to velmi účinné doplňkové systémy zabezpečení. Tyto systémy jsou 

využívány k monitorování míst, která jsou centrem dění, jako například vstupy nebo 

vjezdy do budov, nebo naopak míst, kde by do budovy mohl útočník vniknout 

nepozorovaně. Dále se také tyto systémy využívají ke sledování osob pohybujících se 

uvnitř objektu.  

 Nejdůležitějším prvkem VSS je samotná kamera, která zaznamenává obraz 

chráněného prostoru. Tento obraz je pak v reálném čase sledován na centralizovaném pultu 

ochrany, který je napojen na bezpečnostní složky připravené zasáhnout, nebo jsou 

vytvářeny záznamy, které jsou následně vyhodnocovány. V některých případech může být 
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obraz z těchto kamer vysílán i online. Nejen, že VSS monitorují prostor, jež chce subjekt 

chránit, ale efektivně plní i preventivní funkci, mají odstrašující účinek. 

 Užívání VSS se musí řídit  zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. 

[8] 

3.3. Fyzická ostraha 

PZTS a VSS předávají informaci o napadení na pult centralizované ochrany, kde na 

ni reaguje příslušná bezpečnostní složka odpovídající akcí. Jedná se buď o pracovníka 

vrátnice, nebo o jinou bezpečnostní službu, soukromou nebo státní (policie ČR). Tato 

bezpečnostní složka okamžitě vyráží k místu napadení zasáhnout. Dále je pachatel předán 

policii ČR. Fyzická ostraha by kromě již uvedených zásahů měla provádět i konstantní 

střežení objektu, kontrolu osob, zavazadel či dopravních prostředků při vstupu do objektu, 

nebo i samotnou kontrolu funkčnosti zabezpečovacího systému. [23,24] 

 

3.4. Režimová ochrana 

Jedná se o organizačně-administrativní opatření, jež zajišťuje bezpečný pohyb osob 

v objektu. Jde o systém kontrol příchodů a odchodů zaměstanců či jiných osob (např. 

návštěvníků) do objektu, může být monitorován i pohyb osob uvnitř samotného objektu. 

Dále je třeba kontrolovat i pohyb informací a citlivých dokumentů, které by se neměly 

dostat do nepovolaných rukou. K zajištění funkce tohoto systému existuje mnoho druhů 

prostředků. Nejčastěji jsou využívány různé turnikety, skenovací rámy či ID karty a 

přístupová hesla. Díky těmto prvkům je systém schopen evidovat příchozí či odchozí a 

zajišťuje, aby se v objektu nepohybovaly žádné nepovolané osoby. [23,24] 
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4. Janáčkova filharmonie Ostrava 

V této kapitole uvedu nejdříve obecné informace o Janáčkově filharmonii Ostrava a 

dále pak informace o Domu kultury města Ostravy a.s., kde filharmonie sídlí. Podrobně 

popíšu bezprostřední, ale i vzdálenější okolí budovy a na konec i budovu samotnou. Popíšu 

jednotlivé dílčí objekty, vnitřní prostory a veškeré jejich vchody jak hlavní, tak i vedlejší. 

V této části nastíním nejen kde se nacházejí hlavní koncertní sály, ale i užitné a další 

prostory. Jelikož Janáčkova filharmonie Ostrava sídlí v jednom z dílčích objektů Domu 

kultury města Ostravy, zaměřím se především na tento dílčí objekt. Detailně ho popíšu a 

zmapuji také jeho zabezpečení. Nakonec dám do souvislosti zabezpečení tohoto dílčího 

objektu se zabezpečením celku, tedy Domu kultury města Ostravy a.s. 

 

4.1. Obecné informace 

Janáčkova filharmonie Ostrava (dále jen JFO) je ostravský symfonický orchestr, 

který se prezentuje jak v Ostravě a v České republice, tak v Evropě a ve světě, nevyjímaje 

Asii, Afriku, Austrálii či Ameriku. JFO byla založena v roce 1954. Ve velmi krátké době 

se zařadila mezi přední česká symfonická tělesa. Orchestr je zván na největší tuzemské 

festivaly vážné hudby, jako je například Janáčkův máj, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl 

a mnoho dalších. Prvním dirigentem orchestru byl již v roce 1954 Otakar Pařík. Po 

nedávných personálních změnách zastává od roku 2014 post šéfdirigenta němec Heiko 

Mathias Förster, ředitelem JFO je Jan Žemla. Domovskou síní orchestru je společenský sál 

Domu kultury města Ostravy. Filharmonie zde pravidelně koncertuje a pořádá celou řadu 

dalších slavnostních či popularizačních akcí. Již několik let se také prezentuje 

v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic. 

Dům kultury města Ostravy a.s. (dále jen Dům kultury), (viz Obrázek 7.) je jedno 

z největších kulturních zařízení města. Sídlí zde v jednom z dílčích objektů JFO, kino Art a 

v divadelním sále pak hostují přední divadelní soubory z celé České republiky. Zdejší 

společenský sál je jedním z největších ostravských koncertních sálů určených pro 

klasickou hudbu. Kromě JFO zde vystupují i jiné symfonické orchestry a další hudební 

tělesa, pořádají se zde různé společenské akce, jako jsou například plesy nebo slavnostní 

předávání diplomů studentům ostravských vysokých škol.  
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Obrázek 7.: Pohled na průčelí Domu kultury [27] 

 

4.2. Popis okolí budovy 

Jelikož je objekt, v němž sídlí JFO, součástí Domu kultury, popíšu především okolí 

Domu kultry jako celku. V dalších bodech se pak blíže zaměřím na objekt patřící JFO.  

Dům kultury se nachází v městské části Moravská Ostrava a to na adrese ul. 28. 

října s číslem popisným 124/2556, 709 24 Ostrava (viz Obrázek 8.). Budova je situovaná 

směrem na jih, hlavní vchod tedy směřuje téměř přímo na jih.  

Na jižní straně se bezprostředně před budovou nachází prostorná vydlážděná plocha 

až do vzdálenosti asi 15 metrů, dále se zde nachází zatravněná plocha se stromy a kašna.  

Za touto plochou se nachází již zmíněná ulice 28. října. Je to hlavní dvouproudová 

ulice s tramvajovou linkou. Téměř přímo před hlavním vchodem se nachází tramvajová 

zastávka s názvem Krajský úřad, na které zastavují tramvaje číslo 4, 8, 9, 11, 12 a 18. Za 

touto ulicí asi 50 metrů západním směrem se nachází budova Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, Finanční ředitelství v Ostravě, betonový skelet již 28 let 

nedostavěné budovy, parkoviště, 2 soukromé vily a nově vystavěná budova Tieto Tower, 

která je sídlem IT společnosti Tieto.  
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Dále na jih se za touto zástavbou nachází obytná zóna zvaná Šalamouna, kterou 

protíná ulice Dr. Malého. V této zóně se nachází pouze Panelové domy. 

Na východní straně budovy Domu kultury navazuje zatravněná plocha se stromy až 

k ulici Bozděchova, která je od budovy vzdálená asi 25 metrů. Je to obousměrná ulice, 

která je rozšířena za účelem parkování automobilů. Za ulicí Bozděchovou se nachází blok 

obydlených činžovních domů. 

Dále na severovýchod se nachází areál Městské nemocnice Ostrava. Za areálem  

nemocnice se nachází obydlené činžovní domy a sídla menších soukromých firem. Ještě 

dále východněji tuto oblast ohraničuje ulice Cingrova (severněji) a Místecká (jižněji), což 

je hlavní silnice č. 56, která se jihovýchodně od budovy kříží s ulicí 28. října. 

Na severní straně se bezprostředně u budovy Domu kultury nachází zatravněná 

plocha a malé parkoviště. Směrem dále se za touto plochou nachází budova Autoškoly 

Ostrava, Ing. Jany Havlíkové, východním směrem od této budovy je umístěno dětské 

hřiště.  

Dále na severní a západní straně budovu Domu kultury obklopuje park zvaný Sady 

Dr. Milady Horákové. Tento park je celý zatravněn a zalesněn a je protkán chodníky. Park 

je ze severní strany ohraničen ulicí Varenskou, což je čtyřproudová silnice. Tato silnice se 

severovýchodně od budovy Domu kultury kříží s již uvedenou ulicí Cingrovou a západně 

se napojuje na silnici s názvem Novinářská. 

Za ulicí Varenskou se nachází rozsáhlý areál Obchodního centra Futurum (dále jen 

OC Futurum), který obklopují parkoviště. Směrem na východ od OC Futurum se nachází 

areál Katedry tělesné výchovy Ostravské univerzity v Ostravě s různými sportovišti, a ještě 

východněji obytná zóna s panelovou zástavbou.  
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Obrázek 8.: Satelitní mapa okolí Domu kultury [28] 

 

4.3. Popis objektu  

Dům kultury je asi 140 metrů dlouhá, členitá třípatrová budova se suterénem. Podle 

užití je možné ji rozdělit do šesti dílčích objektů:  

Dílčí objekt č. 1, ve kterém se nacházejí hlavní prostory objektu, tvoří  vstupní 

vestibul a společenský sál. Neméně důležitý dílčí objekt č. 2 tvoří sál divadelní. Další, dílčí 

objekt č. 3, tvoří zejména restaurační zařízení, dílčí objekt č. 4 pak užitné prostory, dílčí 

objekt č. 5 tvoří restaurační zařízení, dílčí objekt č. 6 tvoří baletní sál, hudební sál a 

provozní prostory JFO. Posledním dílčím objektem je objekt č. 7, ve kterém se nachází 

kanceláře a byty.  Uvedené dílčí objekty jsou znázorněny na schématu rozdělení Domu 

kultury na dílčí objekty (viz Obrázek 9.). Podrobněji jsou prostory zobrazeny ve 

schématickém plánu budovy v přílohách (viz příloha 1). 

Dílčí objekt č. 1 se dá považovat za nejdůležitější. Je to část reprezentační, veřejně 

přístupná a tedy logicky i veřejností nejvíce navštěvovaná. V přízemí se nachází hlavní 
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vstup do budovy s vrátnicí, který, jak už bylo řečeno, směřuje na jih. Dále prostorný 

vstupní vestibul, po jehož levé straně se nachází výstavní síň a kino Art. Na vstupní 

vestibul s postranními šatnami navazuje vchod do přísálí divadelního sálu. Po obou 

stranách tohoto přísálí jsou situována schodiště vedoucí do prvního patra. Zde se nachází 

foyer společenského sálu a samotný společenský sál, který vyplňuje první i druhé patro. 

Dílčí objekt č. 2 se nachází za již popsaným dílčím objektem č. 1 (viz Obrázek 9.). 

Tento dílčí objekt zahrnuje divadelní sál, dvě přísálí nacházející se nad sebou v přízemí a 

v prvním patře a dále samotný sál včetně zákulisí. V plášti této části je několik vstupů. 

Z obou stran jsou to tři, dohromady tedy šest bezpečnostních úniků z prostoru hlediště 

divadla a dvě nákladové rampy pro přenos kulis a dalšího divadelního zařízení. 

Dílčí objekt č. 3, navazující na východní straně na dílčí objekt č. 1 (viz Obrázek 9.), 

tvoří v přízemí restaurační zařízení Gastronomie Doboš a v prvním patře přísálí 

společenského sálu. Nachází se zde v obou poschodích, v přízemí i v prvním patře, patero 

prosklených dveří vedoucích v přízemí na terasu a v prvním patře na balkón, z kterého pak 

vedou venkovní schody. 

Dílčí objekt č. 4 navazuje na západní straně na dílčí objekt č. 1 (viz Obrázek 9.). 

Tento dílčí objekt tvoří v suterénu technické zázemí a garáže, jež zasahují pod dílčí objekt 

č. 6 (viz Příloha 2.). V prvním patře jej tvoří spojovací chodba, kanceláře a fitness, jež 

v prvním patře také zasahuje do dílčího objektu č. 6. V druhém patře se pak nachází pouze 

spojovací chodba a po obou stranách kanceláře, učebny a šatny. V dílčím objektu č. 4 se 

nachází dva služební vstupy a dvoje garážová vrata. 

Dílčí objekt č. 5 se nachází v jižní části západního křídla budovy (viz Obrázek 9.) a 

zabírá pouze suterén a první patro. Zde se nachází dvě restaurační zařízení, a to v suterénu 

Dobrá čajovna (dále jen Čajovna) a prostory technického zázemí restauračních zařízení. 

V přízemí se nachází bar U hejtmana (dále jen Bar). Vchody se zde nacházejí tři, a to vstup 

do Čajovny, vstup do Baru a východ na terasu tohoto zařízení. 

Dílčí objekt č. 6 (dále jen objekt JFO) navazuje na dílčí objekt č. 4 (viz Obrázek 

9.). V přízemí se nachází vstupní prostory JFO, v prvním a druhém patře kanceláře a šatny 

JFO. Dále se zde nacházejí na severní straně Baletní sál využívaný JFO jako zkušebna, a 

na jižní straně Hudební sál využívaný JFO ke konání menších koncertů, společenských 



24 
 

akcí, seminářů atd. Vchody do tohoto dílčího objektu se zde nacházejí dva, a to hlavní 

vstup do objektu JFO s vrátnicí a jeden menší služební vchod. 

Dílčí objekt č. 7 se nachází v severní části západního křídla (viz Obrázek 9.). V této 

části jsou dvě schodiště po obou stranách, byty a kanceláře, jež vlastní Dům kultury. 

Suterén a první poschodí objektu č. 7 se rozpíná pod severní částí dílčího objektu č. 6 (viz 

Příloha 1.). Byty necházející se v tomto dílčím objektu jsou příležitostně využívány JFO 

jako ubytování pro hostující dirigenty, sólisty či jiné návštěvy. Nacházejí se zde dva 

vchody po obou stranách objektu. 

 

Obrázek 9.: Schéma rozdělení Domu kultury na dílčí objekty [29]  

 

4.3.1. Objekt JFO 

Jedná se o sídlo JFO. Tento dílčí objekt není ve vlastnictví JFO, prostory objektu 

jsou však filharmonií dlouhodobě pronajímány. Vlastníkem je Dům kultury města Ostravy, 

spadá tedy pod správu města Ostravy.  

Objekt JFO se rozkládá skoro v celém jižním křídle Domu kultury. Nepatří do něj 

suterén a přízemí v jižní části, což je dílčí objekt č. 5, a severní část, tedy dílčí objekt č.7 

(viz Obrázek 9.).   

V přízemí se nachází u hlavního vchodu vrátnice, dále pak kancelář odborů, sklad, 

kuřárna, kanceláře předplatného, techniky a dílna techniky.  
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V prvním poschodí se nachází WC, šatna a sklad bicích, pánské a dámské šatny pro  

členy orchestu a šatny určené pro koncertního mistra a další významné členy orchestru. 

V severní a jižní části se nachází Baletní sál a Hudební sál. Oba tyto sály prostupují prvním 

i druhým patrem. V tomto poschodí je nad hlavním vchodem do objektu venkovní balkón.  

V druhém podlaží se nachází kuchyňka, archiv, sklad, šatny, WC, kancelář a sklad 

správy majetku, kancelář koncertního úseku, kanceláře a sklad ředitelství a zasedací 

místnost. V severní a jižní části se nachází Baletní sál a Hudební sál, jak již bylo zmíněno 

výše. V tomto poschodí se v obou sálech nachází vnitřní balkóny. 

V přízemí, prvním i druhém poschodí se nachází chodba, která protíná vždy celé 

poschodí v celé délce objektu. Dále se zde nachází menší chodby vedoucí k jednotlivým 

místnostem. Všechna poschodí protíná schodiště a výtah. 

Jednotlivá poschodí jsou podrobněji popsána ve schématických plánech přízemí, 

prvního a druhého poschodí (viz Přílohy 3., 4., 5., 6). 
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5. Současný stav zabezpečení 

V této kapitole popíšu současný stav zabezpečení objektu jako celku. Podrobněji se 

však zaměřím pouze na dílčí objekt č. 6, tedy objekt JFO.  Budu postupovat podle členění 

fyzické ochrany objektů. 

- Technická ochrana (obvodová ochrana, plášťová ochrana, prostorová ochrana) 

- Fyzická ostraha 

- Režimová ochrana 

Nejdříve tedy popíšu obvodovou (perimetrickou) ochranu objektu, dále pak 

plášťovou ochranu, prostorovou ochranu a na konec fyzickou ostrahu a režimovou ochranu 

objektu. 

 

5.1. Obvodová ochrana 

Objekt nemá z důvodu jeho umístění v terénu a také z důvodu jeho využití žádnou 

obvodovou ochranu. Jelikož je to budova sloužící zejména kulturnímu vyžití občanů, je 

zde kladen důraz na estetickou stránku stavby. Budova má také sloužit k reprezentativním 

účelům Statutárního města Ostravy. 

 

5.1.1. Obvodová ochrana objektu JFO 

Objekt JFO je součástí celku, který nemá žádnou obvodovou ochranu, proto i 

samotný dílčí objekt postrádá jakékoli prostředky obvodové ochrany. 

 

5.2. Plášťová ochrana 

Plášťovou ochranu objektu zde tvoří venkovní zdi a střecha objektu, dále pak okna, 

dveře a další výplně otvorů ve zdivu, což jsou vývody pro větrání a další prvky 

technického využití. 

 Objekt má velký počet různých typů oken a dveří, která jsou slabším místem 

v ochraně budovy a proto je třeba je chránit.  
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Celkem se v plášti objektu nachází 437 oken, jejichž rámy jsou vyrobeny ze dřeva a 

různí se velikostí a provedením. Z hlediska ochrany jsou zde nejdůležitější okna suterénu, 

která jsou nejlépe přístupná a jsou tedy všechna osazena mříží zkonstruovanou tak, aby 

zabránila vniku osoby do prostorů budovy. Mříží jsou pak osazena i některá okna 

v přízemí, a to zejména ze zadní strany budovy, kde již není kladen takový důraz na 

vizuální stránku budovy (viz Obrázek 10.). Větší důraz na ochranu je zde kladen u 

soukromých prostor restauračních zařízení a JFO. Velká „římská“ okna nacházející se dle 

schématu rozdělení objektu z přední strany dílčího objektu č. 1 a z pravé strany dílčího 

objektu č. 3, jsou chráněna čidly pro tříštění skla, napojenými na smyčkovou ústřednu 

jednoduchou sběrnicí.  

Dveří, jak vstupních tak i balkónových, se v plášti objektu nachází celkem 35. 

Rámy jsou dřevěné a dveřní výplně jsou tvořeny dřevem nebo kombinací dřeva a skla. 

Veškeré dveřní výplně jsou chráněny standardně bezpečnostními cylindrickými vložkami, 

dále pak magnetickými kontakty nebo čidly pro tříštění skla. Typ použitého čidla zde 

určuje především druh dveřní výplně. Tato čidla jsou napojena na smyčkovou ústřednu 

stejným způsobem jako v případě čidel bránících průniku oknem. 

 

Obrázek 10.: Zamřížování oken suterénu a přízemí [vlastní] 

 

Za plášťovou ochranu by se také dal považovat vnější kamerový systém (VSS – 

z anglického Video search system, tedy Sledovací video systém). Jednotlivé kamery jsou 
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umístěny na strategických místech, a to hlavně u vchodů do budovy. Vlastní a spravují je 

Dům kultury a JFO, každý z nich vlastní svůj nezávislý kamerový systém. Výstupy kamer 

Domu kultury jsou pak sledovány na pultu centralizované ochrany (dispatchingu) 

nacházejícího se v budově a výstupy kamer patřící JFO jsou sledovány na vlastní vrátnici 

filharmonie umístěné u hlavního vchodu JFO, jež se nachází z levé strany dílčího objektu 

č. 6 (viz Schématický plán budovy v příloze). 

 

5.2.1. Plášťová ochrana objektu JFO 

Plášťovou ochranu objektu tvoří především obvodové zdi postavené z pálených 

cihel a nízká sedlová střecha. Dále ji tvoří okenní výplně, dveřní výplně a další výplně 

technického rázu. Nejdříve se zaměřím detailněji na okenní výplně, poté na výplně dveřní 

a nakonec na výplně pro technické účely. 

V plášti objektu JFO se nachází celkem 104 oken. Z těchto 104 oken je 14 oken 

v přízemí, 42 oken v prvním poschodí a zbylých 47 oken se nachází v poschodí druhém. 

Veškerá okna jsou dřevěná s dvojitou skleněnou výplní. Mříží zabraňující vniku 

nepovolaným osobám do objektu je osazeno pouze 1 okno v přízemí. Zbylá okna jsou pak 

ponechána bez další ochrany (viz Obrázek 11.). Žádná okna v objektu nejsou chráněna 

magnetickými kontakty ani čidly detekujícími tříštění skla. 

 

Obrázek 11.: Zamřížování oken JFO [vlastní] 
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 V plášti se nacházejí dveře tvořící vstupy do objektu, jedny hlavní nacházející se ze 

západní strany objektu a jedny vedlejší nacházející se z jižní strany objektu. Dále pak 

jedny dveře určené pro vstup na balkón v prvním patře, jež se nachází nad hlavním 

vchodem do objektu a jedny dveře vedoucí ze suterénu dílčího objektu číslo 4. Dveře v 

suterénu jsou osazeny mříží. Rámy dveří jsou dřevěné a dveřní výplně jsou také dřevěné. 

Všechny dveře jsou osazeny jednovrstvou skleněnou výplní (viz Obrázek 12.). 

Bezpečnostním prvkem dveří jsou standardní dveřní kování s kulovým madlem zvenčí, 

které jsou osazeny bezpečnostní cylindrickou vložkou (viz Obrázek 13.). Dveře nejsou 

osazeny magnetickými kontakty ani jinými elektrickými čidly určenými na ochranu proti 

vniknutí nepovolaným osobám. 

       

  Obrázek 12.: Hlavní vchod JFO [vlastní]          Obrázek 13.: Dveřní kování [vlastní] 
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Objekt JFO je propojen s budovou Domu kultury třemi průchody, a to v přízemí, 

v prvním a v druhém poschodí. Nejčastěji užívaným průchodem mezi objekty je průchod 

v prvním poschodí. Tento průchod užívají zaměstnanci JFO při událostech jako jsou 

například koncerty vážné hudby nacházející se v koncertním sále v dílčím objektu č. 1. 

Dále je využíván, avšak zřídka, průchod v druhém poschodí. Průchod využívají zejména 

úředníci JFO při komunikaci s oddělením Janáčkova Máje, které se nachází v druhém 

poschodí dílčího objektu č. 4. Průchod v přízemí je trvale uzavřen. V těchto průchodech 

jsou využity opět dveře dřevěné se skleněnými výplněmi. Jsou osazeny standardním 

dveřním kováním a cylindrickou vložkou. Posledním možným vstupem do objektu JFO je 

vstup ze sklepení. Tento vstup je však zahrazen ocelovou mříží a klíče od ní vlastní 

správce budovy. 

Ventilační šachty, jejichž velikost by dovolovala nepovolaným osobám vniknout do 

sklepení a dále do objektu, jsou všechny osazeny mříží. Takovýchto ventilačních šachet je 

umístěno kolem objektu celkem sedm. 

 

5.3. Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je tvořena kombinací systému PZTS, pasivních infračervených 

čidel a kamerového systému, jednotlivých kamer. PIR čidla jsou jednoduchou sběrnicí 

připojeny na smyčkovou ústřednu, kamery jsou pak připojeny datovou sběrnicí. Tyto 

prvky jsou umístěny v prostoru ve strategických místech, u vstupů do budovy a 

v chodbách, PIR čidla jsou umístěna v jednotlivých místnostech budovy. Zde je třeba 

znovu upozornit, že každá organizace sídlící v budově Domu kultury si spravuje svůj 

vlastní zabezpečovací systém. Výstupy  kamerových systémů patřících Domu kultury  jsou 

sledovány na pultu centralizované ochrany nacházejícím se v dílčím objektu č. 4. Výstupy 

kamerových systémů patřících JFO jsou sledovány na vrátnici JFO umístěné u hlavního 

vchodu do JFO, jež se nachází na západní straně dílčího objektu č. 6 (viz Příloha 1.).  

 

5.3.1. Prostorová ochrana objektu JFO 

Hlavním prvkem prostorové ochrany objektu JFO je PZTS. Funkci PZTS v JFO 

sloužící pro prostorovou ochranu zajišťuje ústředna značky Ultimate iD (viz Obrázek 14.). 
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Je to ústředna staršího typu, avšak stále plní své funkce. Umístěna je na pultu 

centralizované ochrany nacházejícím se v dílčím objektu č. 4. Na tuto ústřednu jsou 

napojena pouze čidla a zařízení nacházející se v objektu JFO. Ústředna je osazena 

jednoduchým LCD displejem, na kterém se zobrazují zprávy pro uživatele nebo techniky, 

jež informují o stavu systému. Dále se zde nachází indikátory denního režimu a upozornění 

na zprávu. Dalším prvkem je alfanumerická klávesnice, klávesa ERROR a klávesa 

ENTER, sloužící k obsluze ústředny a především k zadávání kódu při zapínání systému. 

Lze zde najít i tísňové tlačítko. [26]  

Při narušení ochrany objektu ústředna vyhlašuje tzv. tichý poplach, kdy okamžitě 

ohlašuje narušení příslušnému pracovníkovi ostrahy, ten pak po zhodnocení situace 

kontaktuje Policii města Ostravy. 

 

Obrázek 14.: Poplachová ústředna JFO [vlastní] 

 

Jednotlivá PIR čidla a kódovací zámky, jež jsou umístěny v místnostech tak, aby 

plnily správnou funkci (viz Obrázek 15.), jsou sdruženy do jednotlivých smyček. Smyčky 

jsou strategicky rozmístěny v objektu tak, aby zajistily PIR čidlům co nejefektivněji 

chránit vnitřní prostory. Veškeré smyčky jsou pak napojeny na poplachovou ústřenu JFO. 

Umístění jednotlivých smyček zabezpečujících objekt JFO je popsáno v tabukách, které 

odpovídají poschodím v objektu  (viz tabulky 2., 3., 4.). Smyčky jsou v tabulkách popsány 

stejně, jako jsou označeny v ústředně. 
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Tabulka 2.: Rozmístění smyček v objektu JFO, Přízemí [vlastní] 

Přízemí 

Smyčka 2: Kodovací zámky 
Dílna, kanceláře techniky, předplatné, Krušandl (128, 127, 

129)  

Smyčka 25: Vratnice JFO  

Smyčka 26: JFO hlavní vstup  

 

Tabulka 3.: Rozmístění smyček v objektu JFO, 1. Poschodí [vlastní] 

1. Poschodí 

Smyčka 7: Vstup do DK Chodba průchod za šatnami JFO 

Smyčka 8: JFO šatny Levá strana (šatny 209, 208, 207) 

Smyčka 9: Chodba A2 
Pokračování chodby k hudebnímu sálu (204) – dveře před 

výtahem JFO 

Smyčka 10: Baletní sál 1 Baletní sál (Zkušebna) 

Smyčka 11: JFO bicí Sklad bicí, šatna bicí (218, 219) 

Smyčka 23: JFO šatny Kancelář 210 levá strana + zámek 210 

 

Tabulka 4.: Rozmístění smyček v objektu JFO, 2. Poschodí [vlastní] 

2. Poschodí 

Smyčka 12: Baletní sál 2 Vstup na baletní sál (Zkušebna) 

Smyčka 13: Archiv 
Archiv + šatna (310, 309, 305, 304) + vstupní chodba u 

výtahu (334) k baletnímu sálu a balkonu hudebního sálu 

Smyčka 14: JFO kanceláře Kanceláře správa majetku pravá strana – střed (314, 315) 

Smyčka 15: JFO kanceláře 
Kancelář koncertního úseku (316, 318, 318, 319) + 

kancelář vlevo (317, 323) + (316) 

Smyčka 16: JFO kanceláře Kancelář ředitelství (324, 325, 329) + (329) 

Smyčka 17: Vstup z DK 201 Chodba průchod za kancelářemi JFO (328) 

Smyčka 18: JFO Kanceláře Kanceláře levá strana (322, 320) 
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Obrázek 15.: Umístění PIR čidla [vlastní] 

Dalším prvkem prostorové ochrany objektu JFO je kamerový systém. Kamerový 

systém JFO je systémem bez ukládání záznamu. Pro maximalizaci účinnosti tohoto 

systému jsou výstupy všech kamer 24 hodin sledovány na monitorech na vrátnici objektu 

JFO příslušnými zaměstnanci ostrahy (vrátnými) pracujícími na směny. Tento systém byl 

zaveden teprve minulý rok v reakci na vloupání do objektu a odcizení několika cenných 

hudebních nástrojů. [30] 

Kamerový monitorovací systém JFO tvoří soustava kamer umístěných vně i uvnitř 

budovy. Vně budovy se nachází pouze jedna kamera (viz Obrázek 16.), ta je umístěna u 

hlavního vchodu a za úkol má monitorovat kolemjdoucí a osoby vcházející do objektu. 

Uvnitř budovy se nachází celkem 21 kamer, jež jsou rozmístěny v každém patře na 

schodišti, ve všech chodbách, v Baletním sále a Hudebním sále. V prostorách jako jsou 

šatny, kanceláře či WC se kamery nenacházejí. Umístění jednotlivých kamer je znázorněno 

v schématických plánech jednotlivých pater objektu JFO (viz Přílohy 3., 4., 5., 6.). 

Jednotlivé kamery a prvky kamerového systému jsou ve schématických pláncích 

vyznačeny červenou barvou. Kamery umístěné uvnitř objektu mají za úkol monitorovat 

pohyb osob uvnitř objektu, jak zaměstnanců, tak návštěvníků a případně i útočníků.  
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Obrázek č. 16.: Kamera nad hlavním vchodem [vlastní] 

 

5.4. Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je zabezpečovaná příslušnými pracovníky na vrátnicích jak Domu 

kultury, tak JFO. Při běžných kulturních akcích se v Domu kultury jako pracovníci ostrahy 

nacházejí pouze vrátní. Při příležitostech konání větších společenských akcí, jako jsou 

například koncerty významných umělců nebo plesy, které již ostrahu vyžadují, zajišťují 

tuto ostrahu výhradně organizátoři akcí, a to u soukromých organizací poskytujících tyto 

služby. 

 

5.4.1. Fyzická ostraha objektu JFO 

V objektu  JFO funkci fyzické ostrahy provádí vrátní. Vrátní pracují na směny, a 

díky tomu je objekt střežen nepřetržitě 24 hodin denně. Na vrátnici se nachází sledovací 

zařízení, na němž jsou výstupy všech kamer umístěných v objektu JFO. Vrátní mají 

možnost přepínat mezi výstupy jednotlivých kamer a tím docílit co nejefektivnějšího 

střežení objektu. 
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5.5. Režimová ochrana 

Režimová ochrana je zabezpečovaná pravidelným řádem a otvírací dobou jednotlivých 

zařízení. Dům kultury je volně přístupný denně od 7 hodin ráno do 10 hodin večer. 

5.5.1. Režimová ochrana objektu JFO 

Objekt JFO je přístupný pouze s oprávněním vstupu, kdy se pracovníci nebo 

návštěvníci musí identifikovat na vrátnici. Všichni pracovníci vlastní identifikační kartu 

osazenou čipem, která jim umožňuje vstup do objektu jak hlavním vchodem, tak průchody 

z dílčího objektu č. 4. Vybraní zaměstnanci pak vlastní přístupová hesla nebo čipové karty, 

jež jim díky kódovacím zámkům umožňují přístup do určitých částí objektu.  (viz Přílohy 

3., 4., 5., 6.).  Otevírací doba JFO je v pracovní dny od 7 hodin ráno do 10 hodin večer, o 

víkendu pak od 9 hodin ráno do 7 hodin večer. 
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6. Analýza nebezpečí a rizik objektu JFO 

Analýzou rizik se myslí použití různých druhů analytických metod, které díky 

dostupným informacím dokážou vyhodnotit nebezpečí a odhadnout riziko. Tyto analýzy 

pomáhají zjednodušit složitější problém, a to rozčleněním daného problému na jednotlivé 

menší prvky. U tohoto tématu je třeba zmínit a vysvětlit význam následujících pojmů: 

 Nebezpečí – zdroj potenciálních škod 

 Ohrožení – změna stavu bezpečného ve stav nový 

 Riziko – míra ohrožení 

V mém případě využiji k analýze rizik v prvním kroku Ishikawův diagram, který mi 

pomůže popsat jednotlivá bezpečnostní rizika. V dalším kroku použiji Analýzu 

souvztažnosti, která poslouží ke srovnání jednotlivých rizik a jejich následnému rozdělení 

podle závažnosti. 

 

6.1. Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram je diagram znázorňující příčiny a následky rizik, někdy také nazývaný 

diagram rybí kosti. V diagramu podrobněji popíšu jednotlivá bezpečnostní rizika, jež by 

mohla zapříčinit narušení bezpečnosti objektu . Zjištění jednotlivých rizik provedu pomocí 

aplikace brainstormingu s jedním ze zodpovědných zaměstnanců JFO. Samotný Ishikawův 

diagram se nachází v přílohách (viz Příloha 2.). 

 

6.2. Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti je rozdělena do několika kroků. V prvním kroku se vyhodnotí 

vazby mezi jednotlivými riziky. Jednička v tabulce znamená, že se rizika navzájem ovlivní 

a nula naopak, že se neovlivní (viz tabulka 5.). V druhém kroku se vypočítá suma 

v jednotlivých sloupcích i řádcích tabulky a díky těmto sumám, a jejich dosazením do 

rovnic (Rovnice 1., 2.), se vypočte koeficient Kar a Kpr (viz tabulka 6.). Třetím krokem je 

zjištění umístění os O1 a O2, jež graf souvztažnosti rizik rozdělí na čtyři zóny, které určují 

závažnost rizika (viz tabulka 7.). Pro výpočet os O1 a O2 využijeme rovnic (Rovnice 3., 

4.), přičemž osa O1 je rovnoběžná s osou Y a osa O2 s osou X. Spolehlivost systému je 
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80%. Konečný výsledek Analýzy souvztažnosti je zřejmý z grafu souvstažnosti rizik (viz 

Obrázek 18.). [31] 

Tabulka 5.: Vazby jednotlivých rizik mezi sebou [vlastní] 

 

 

Kar = [ΣKra/(x-1)] × 100   Rovnice 1.: Výpočet koeficientu Kar [31] 

Kpr = [ΣKrb/(x-1)] × 100   Rovnice 2.: Výpočet koeficientu Kpr [31] 

 

Tabulka 6.: Koeficienty rizik [vlastní] 

 

 

O1 = 100 - [Kar max – Kar min] × s(%)  Rovnice 3.: Výpočet umístění osy O1 [31] 

O2 = 100 - [Kpr max – Kpr min] × s(%)  Rovnice 4.: Výpočet umístění osy O2 [31] 
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Kar max = 68%   Maximální hodnota koeficientu Kar 

Kar min = 0%   Minimální hodnota koeficientu Kar 

Kpr max = 82%   Maxmální hodnota koeficientu Kpr 

Kpr min = 4%   Minimální hodnota koeficientu Kpr 

S = 80%   Spolehlivost systému 

O1 = 45,6 %   Osa 1 

O2 = 37,6 %   Osa 2 

 

Obrázek 17.: Graf souvztažnosti rizik [vlastní] 

 

Tabulka 7.: Oblasti závažnosti rizik [31] 
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Analýzou souvztažnosti jsme tedy zjistili nejzávažnější možná rizika JFO. Jsou to 

rizika: vniknutí dveřmi, vniknutí oknem, vniknutí na střechu, krádež majetku, vynášení 

citlivých informací, poškození majetku, neoprávněné vniknutí a nedodržování 

bezpečnostních pravidel. 
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7. Závěrečné zhodnocení zabezpečení objektu JFO a návrhy na jeho 

zlepšení 

Analýzou rizik, již jsem provedl v předchozí kapitole, jsem objevil nejkritičtější 

místa v ochraně objektu JFO. Těchto informací nyní využiji k tomu, abych navrhl efektivní 

zlepšení, jež by se dalo aplikovat ve stávajícím systému zabezpečení objektu JFO. 

V této kapitole tedy krátce zhodnotím stav zabezpečení objektu a dále se budu 

věnovat pouze možným zlepšením a inovacím systému zabezpečení objektu JFO. Své 

návrhy pro zlepšení budu směřovat na oblast plášťové a prostorové ochrany, nezanedbám 

však ani ochranu režimovou či kamerový systém. Současně popíšu i finanční náročnost 

aplikace těchto inovací do systému zabezpečení. Uvedu tedy aktuální pořizovací ceny 

jednotlivých prostředků pro zlepšení ochrany, které jsou užity v mnou navržených 

inovacích. 

 

7.1. Zhodnocení stavu zabezpečení objektu JFO 

Objekt JFO je z mého pohledu proti krádežím či jiným druhům napadení relativně 

dobře chráněn. Je zde však stále prostor pro zlepšení. Velký nedostatek vnímám například 

v oblasti perimetrické ochrany, a to v absenci plotu či jiné zábrany ohrazující celý 

pozemek. Totéž platí i pro ochranu plášťovou, kde z hlediska bezpečnosti vnímám jako 

nedostatek to, že pouze málo oken je osazeno ochrannou mříží. Z hlediska ochrany objektu 

je to veliký nedostatek, z hlediska užití budovy je však vizuální stránka velmi důležitá a 

jakýkoli plot nebo jiná mechanická zábrana by budovu hyzdila. Tyto důvody v podstatě 

znemožňují zlepšování zabezpečení objektu v oblasti perimetrické ochrany a přinejmenším 

komplikují zlepšování zabezpečení ochrany pláštové. Proto při návrhu zlepšení ochrany 

objektu JFO musím dbát na to, aby prostředky plášťové ochrany nekazily vzhled budovy 

jako takové. 

 

7.2. Inovace v oblasti plášťové ochrany 

Nejzávažnějšími riziky v oblasti plášťové ochrany, které jsem pomocí analýzy rizik 

zjistil, jsou proniknutí do objektu dveřmi a proniknutí okny. Jak již jsem uvedl výše, nelze 
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použít osazení oken či dveří mřížemi, proto bych doporučil vyměnit stávající dveře a okna 

za jejich bezpečnostní varianty, tedy za bezpečnostní dveře a bezpečnostní okna. 

7.2.1. Bezpečnostní dveře 

Bezpečnostní dveře mají oproti klasickým dveřím různé bezpečnostní úpravy. Je to 

například zvýšená odolnost proti proražení, prořezání či vypáčení, konstrukce je 

sendvičová s pevným kovovým rámem a různými druhy výplně (mohou být i 

protipožární). Dále mají minimálně tři pevné závěsy, zvýšený počet uzamykacích míst po 

celém obvodu dveří, jež zajišťuje rozvorný systém a nejméně dva bezpečnostní zámky. 

Důležitou součástí je také zesílená zárubeň. [32] 

Z hlediska zebezpečení jsou stávající dveře, a to jak hlavního, tak i služebního 

vchodu nedostačující. Proto navrhuji jejich celkovou výměnu za dveře bezpečnostní.  

Cena za dveře 3. bezpečnostní třídy, dle normy ČSN P ENV 1627, včetně 

bezpečnostní zárubně a bezpečnostního kování se pohybuje kolem 25 000,- kč včetně 

montáže. Cena se dále odvíjí od velikosti a typu dveří. [33] 

V plášti objektu JFO se nacházejí dva vstupy, jeden hlavní a jeden služební. 

Celková cena za výměnu obou dveří za dveře bezpečnostní by tak činila asi 50 000,- kč. 

 

7.2.2. Bezpečnostní okna 

Bezpečnostní okna se opět od oken klasických liší především jejich bezpečnostními 

prvky. To jsou různé druhy uzamykacích klik, bezpečnostní fólie na sklo, případně 

vrstvené sklo s PVC fóliemi, zabezpečení pantů proti vysazení nebo uzamykatelný 

mechanizmus okna. 

Aby nebylo třeba měnit všechna okna a také kvůli minimalizaci výdajů navrhuji 

nainstalovat uzamykatelný mechanismus, bezpečnostní fólii a zabezpečení pantů pouze do 

oken v přízemí. Okna ve vyšších patrech již takovouto ochranu nepotřebují, jsou totiž 

chráněna umístěním ve výšce. 

Cena za 1 ks uzamykacího mechanismu se pohybuje kolem 3500,- kč, montáž stojí 

asi 600,- kč. Zabezpečení výklopných pantů u jednoho okna se pohybuje kolem 1300,- kč, 

cena za montáž je asi 300,- kč. Cena za čirou bezpečnostní fólii SG 12 MIL 300 mikronů 
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pro jedno okno se pohybuje kolem 1200,- kč, montáž stojí asi 900,- kč. Celková cena za 

instalaci všech těchto bezpečnostních prvků do jednoho okna, včetně montáže, tedy vyjde 

na 7800,- kč.  

Přízemních oken se v plášti objektu JFO nachází celkem 14, to znamená, že 

celková cena za instalaci všech bezpečnostních prvků do oken, včetně montáže, bude 

cenově vycházet na 109 200,- kč. [34] 

 

7.3. Inovace v oblasti prostorové ochrany 

Mezi závažná rizika patří i neoprávněné vniknutí do objektu. V oblasti prostorové 

ochrany bych tedy jako zlepšení navrhoval modernizaci systému PZTS, a to zejména 

výměnou staré ústředny PZTS Ultimate iD za novější typ. Stará ústředa nesplňuje dnes již 

standardní uživatelské požadavky, proto navrhuji instalaci ústředny novějšího typu. Vybral 

jsem zabezpečovací útřednu JA-83K systému OASiS Jablotron osazenou přídavnými 

moduly JA-82C a JA-82Y. Přídavný modul JA-82C rozšiřuje kapacitu o další drátové 

vstupy, modul JA-82Y pak obsahuje GSM komunikátor, jež umožňuje dálkový přístup do 

systému pomocí internetu a umožňuje také hlásit události pomocí SMS na mobilní telefon 

a na pult centralizované ochrany. 

Cena ústředny JA-83K OASiS Jablotron se pohybuje kolem 2200,- kč. Přídavný 

modul JA-82C pro rozšíření drátových vstupů stojí asi 700,- kč a modul JA-82Y stojí asi 

5500,- kč. Celková částka zahrnující ústřednu a dva přídavné moduly je tedy 8400,- kč. 

[35] 

 

7.4. Inovace v oblasti kamerového systému 

U kamerových systémů bych zavedl vytváření a ukládání záznamů z kamer 

umístěných u vchodů do objektu, na každém patře na schodišti a u vybraných kamer na 

chodbách pro užití při případném vyšetřování narušení ochrany. Tyto změny by bylo 

samozřejmě potřeba podřídit zákonu č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.  
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Pro plnění tohoto požadavku bych nainstaloval digitální bezpečnostní 

videorekordér značky KÖNIG, jež je vybavený vestavěným pevným diskem o velikosti 

500 GB (SAS-DVR1004). Cena tohoto zařízení se pohybuje kolem 7000 ,- kč. [36] 

 

7.5. Inovace v oblasti režimové ochrany  

Jedním ze závažných rizik je také nedodržování bezpečnostních pravidel, proto 

bych zavedl pravidelné školení zaměstnanců o bezpečnosti a dále zavedl postihy za 

případné nedodržování těchto bezpečnostních pravidel. V rámci režimové ochrany by také 

mohlo proběhnout zpřísnění kontrol při vstupu do objektu a taktéž i při odchodu, aby se 

zamezilo vnášení nedovolených předmětů do budovy a vynášení majetku či důležitých 

dokumentů.  

 

7.6. Závěrečná kalkulce 

Investice do navržených inovací jsou tedy: Za výměnu dveří: 50 000,- kč, za 

výměnu oken: 109 200,- kč, za výměnu ústředny PZTS: 8400,- kč a za nový digitální 

bezpečnostní videorekordér 7000,- kč.  

Celková částka za inovace činí tedy 174 600,- kč. 
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8. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit fyzické zabezpečení objektu, 

v němž sídlí Janáčkova filharmonie Ostrava, najít možná rizika, jež by mohla narušit 

bezpečnost objektu a nakonec navrhnout opatření, která by zlepšila stávající fyzickou 

ochranu objektu.  

V první části bakalářské práce, tedy v teoreticko-právní části, jsem se zaměřil na 

aktuální právní předpisy a technické normy, jež přímo souvisejí nebo se i jen dotýkají 

tématu ochrany osob a majetku. 

V další části jsem se teoreticky zaměřil na ochranu osob a majetku, její funkci a 

členění. V této části jsem se blíže zaměřil na některé prostředky fyzické ochrany, jako je 

například PZTS.  

V třetí části bakalářské práce jsem se zabýval popisem budovy, v níž se střežený 

objekt nachází a také popisem jejího okolí. Jelikož je objekt JFO součástí celku Domu 

kultury, bylo třeba nejdříve popsat budovu jako celek, poté rozčlenit budovu na jednotlivé 

dílčí objekty a nakonec se podrobně zabývat objektem JFO. Po této části následoval 

podrobný popis současného stavu zabezpečení objektu JFO. Zde bylo opět třeba brát 

objekt JFO jako součást celku, proto jsem vždy napřed popsal zabezpečení celé budovy a 

až poté se podrobněji zabýval zabezpečením objektu JFO. Tato kapitola je stěžejním 

prvkem mé baklářské práce, proto jsem jí věnoval nejvíce prostoru. 

 Možná rizika jsou následně popsána pomocí Ishikawova diagramu a zpracována 

Analýzou souvztažnosti. Tato rizika jsem nalezl pomocí aplikace braimstormingu s jedním 

ze zodpovědných zaměstnanců JFO. 

 V poslední kapitole jsem zhodnotil systém zabezpečení objektu a následně navrhl 

opatření, jež by zlepšila již stávající systém zabezpečení. I přes skutečnost, že budova má 

sloužit zejména kulturnímu vyžití občanů, měla by působit reprezentativně a nemůže tedy 

nést některé prvky technické ochrany, je zde stále prostor pro zlepšování, inovace či 

využití moderních zabezpečovacích systémů. 

Tato práce slouží k dalšímu zlepšení zabezpečení objektu Janáčkovy filharmonie 

Ostrava. Mnou navržené inovace budou předány vedení JFO, které zváží proveditelnost 
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návrhů, finanční náročnost a případné včlenění těchto inovací do stávajícího systému 

zabezpečení. 
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