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Anotace 

KRČ, P. Aplikace systému CCTV při snižování protiprávní činnosti v prostorech vybraného 

multikina: Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TUO, 2012. 43 s. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany multikina a návrhem způsobu 

zvýšení stávající úrovně zabezpečení s využitím kamerového systému CCTV, který by vedl 

ke snížení protiprávní činnosti v jeho prostorách. V úvodu práce jsou vypsány právní předpisy 

a technické normy související s danou problematikou. Po nich následuje přehled statistických 

údajů, popis systému CCTV a charakteristika obecného multikina. Dále je proveden popis 

vybraného multikina a zhodnocení jeho stávajícího stavu zabezpečení. V následující kapitole 

jsou pomocí analýz identifikována rizika související s protiprávní činností, která je páchána 

v daném objektu. Na základě všech těchto informací, teoretických a praktických znalostí jsou 

v závěru navrženy změny a opatření pro minimalizaci zjištěných rizik. 

Klíčová slova: multikino, kamera, systém CCTV, protiprávní čin. 

 

Annotation 

KRČ, P. Application of CCTV in reducing illegal activities in selected areas of the multiplex: 

Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TUO, 2012. 43 p. 

This thesis deals with the issues of protection of the multiplex and draft of way to 

increase the current level of security by using CCTV camera system, which would lead to 

a reduction in illegal activity on its areas. In the introduction, there are listed legislation and 

technical standards related to this topic. It is followed by summary statistics, a description of 

CCTV and general characteristics of the multiplex. Next there is description of the selected 

multiplex and assessment of its current security status. Next chapter identified the risks 

associated with illegal activity that is committed in the object by analyzing. 

Based on this information, theoretical and practical knowledge, in conclusions there are 

suggested changes and measures to minimize identified risks. 

Key words: multiplex, camera, CCTV system, illegal act. 
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1 Úvod 

Kamerové systémy v dnešní době můžeme vidět téměř na každém možném místě. 

Nemusí se vždy jednat jen o vládní budovy, letiště, průmyslové prostory firem, banky, 

benzinové stanice, herny, obchodní a zábavní centra apod., ale i rodinné domy a chaty. 

Kamerové systémy jsou významným prvkem v oboru bezpečnosti a ochrany života, zdraví 

a majetku. Často také plní preventivní a odstrašující funkci. Potřeba chránit svůj majetek ale 

i bezpečnost občanů roste v závislosti s neustále se zvyšující kriminální činností, která se rok 

od roku zdokonaluje a nápaditost pachatelů nikdy nezná hranic. Z toho důvodu je důležité 

chránit svůj majetek kvalitním zabezpečovacím systémem, mezi který řadíme právě 

i kamerový systém neboli systém uzavřeného televizního okruhu (dále jen CCTV).  

Tento systém se dnes užívá k monitorování a střežení nejrůznějších prostor, ke 

znázornění záběrů z kamer na zobrazovacích zařízeních a ukládání natočených záběrů 

a zvukových nahrávek na záznamová zařízení. Vlivem neustálého vývoje nových technologií 

se rozrůstá škála komponentů systému CCTV, které lze na trhu pořídit. Jejich cena se pomalu 

snižuje, a z toho důvodu jsou více přístupné širší veřejnosti. 

Při instalování a provozování kamerového systému, obzvláště pak systému, který je 

vybaven zařízením pro pořizování záznamu, je nutné respektovat řadu právních předpisů 

a technických norem. Jedná se hlavně o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

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

pozdějších předpisů a změn. Při porušení těchto právních norem může být uložena správci 

kamerového systému nemalá pokuta. 

Cílem této bakalářské práce je identifikovat protiprávní činy, které se vyskytují 

v multikinech. Pomocí analýz těchto činů stanovit, které činy jsou pro chod multikina 

nežádoucí a na základě zhodnocení aktuálního stavu zabezpečení, identifikací chyb 

a nedostatků v systému a zjištěných protiprávních činů aplikovat CCTV systém, který povede 

ke zvýšení stávající úrovně zabezpečení a k dopadení pachatele spáchané protiprávní činnosti.  
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2 Rešerše literatury 

JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V., Kamerové systémy v praxi: Právní režim z pohledu 

ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde Praha, a. s., 2011, 240 s. ISBN 

978-80-7201-850-5. 

Tato kniha se zabývá právními předpisy souvisejícími s použitím kamerového systému 

v praxi. Pomocí ní jsem lépe pochopil právní problematiku týkající se této práce. A těchto 

poznatků jsem využil pro zpracování právních předpisů. 

KŘEČEK, S.: Ochrana majetku systémy průmyslové televize. 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 1997, 184 s. ISBN 80-7169-402-9. 

Tato publikace se zabývá popisem a montáží systému průmyslové televize a jeho 

využitím při ochraně objektu. Díky této knize jsem pochopil, z čeho se kamerový systém 

skládá a jak jednotlivé komponenty systému fungují. Toho jsem využil v práci při popisu 

kamerového systém. 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, III. Díl: Ostatní zabezpečovací systémy. 

1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

Kniha se zabývá ochranou automobilů, zboží a knihovního fondu, systémy kontroly 

vstupů, průmyslové televize a elektrickou požární signalizací. Pro práci bylo využito 

poznatků z kapitoly o systémech průmyslové televize. 

Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochranně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a změn. 

Tento zákon se zabývá ochranou údajů u fyzických osob, upravuje práva a povinnosti 

při zpracování těchto údajů a stanovuje předpoklady, kdy se může uskutečnit jejich předání do 

jiných států. [29] Pomocí tohoto zákona jsem lépe pochopil problematiku týkající se 

zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním kamerového systému. A taky jaké 

základní povinnosti musí správce kamerového systému splnit. Toho jsem využil při 

zpracování právních předpisů. 
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3 Právní předpisy a technické normy 

Jako každý obor tak i kamerové systémy a jejich používání mají oporu v zákonech. 

Z toho důvodu bude tato kapitola věnována právním předpisům a technickým normám, které 

souvisí s danou problematikou. 

3.1 Ústava České republiky 

Je nejvýše postavený zákon u nás. Byla přijata Českou národní radou. Ve sbírce zákonů 

byla vyhlášena jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Prohlašuje Českou republiku (dále jen ČR) za svrchovaný, jednotný a demokratický právní 

stát, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Hovoří o tom, že lid je 

zdrojem státní moci, která slouží všem občanům, a kterou můžeme uplatnit v případech 

stanovených zákonem. [25] 

3.2 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. Deklaruje základní lidská práva a svobody jako nezadatelná, 

nepromlčitelná, nezcizitelná a nezrušitelná. Stanovuje, že pouze na základě zákona lze omezit 

základní lidská práva a svobody. V souvislosti s kamerovým systémem je důležitý  článek 

10 tohoto ústavního zákona, kde se hovoří o tom, že každý má právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním či jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

[26] 

3.3 Občanský zákoník 

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

podmínky ochrany osobnosti, obzvláště v § 12 je uvedeno, že podobizny, obrazové fotografie 

a obrazové a hlasové záznamy, které se týkají nebo poukazují na fyzickou osobu, mohou být 

opatřeny nebo využity jen s jejím svolením. Toto svolení není zapotřebí, jsou-li určeny 

k úředním záměrům dle zákona. [27]  

3.4 Trestní zákoník 

Jedná se o zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn, 

který nabyl účinnosti 1. 1. 2010. Účelem toho zákona je ochraňovat společenské zájmy, 
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ústavní zřízení ČR, oprávněné zájmy a práva fyzických a právnických osob. K tomu účelu 

používá řadu prostředků, jako jsou pohrůžka trestu, ochranná opatření nebo ukládání a výkon 

trestů. Ukládá a stanovuje sankce, které lze pachatelům trestných činů uložit. Co se týče této 

bakalářské práce, je důležitá hlava 5, kde jsou uvedeny trestné činy proti majetku, a to hlavně 

§ 205 trestný čin krádeže a § 228 poškozování cizí věci. Dále je z hlediska pirátství významný 

§ 270, který říká, že bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky ten, kdo neoprávněně 

zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, zvukovému či zvukově obrazovému 

záznamu. [28] 

3.5 Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění zákona č. 79/2006 Sb. 

upravuje, jak mají postupovat orgány činné v trestném řízení, aby mohly odhalovat veškeré 

trestné činy, kterých se pachatel dopustil, a za které je pak podle zákona spravedlivě 

potrestán. Veškeré řízení musí efektivně vést k výchově občanů, aby dbali zákonů a pravidel 

týkajících se občanského soužití, zároveň musí působit k upevňování zákonitosti 

a k předcházení a zamezování trestné činnosti. [30] 

3.6 Zákon o přestupcích 

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

pojednává o tom, aby správní orgány vedli občany k dodržování zákonů a jiných právních 

předpisů. Z hlediska této práce je důležitá novela tohoto zákona a v ní § 32 odst. 1 písm. b), 

ve kterém se píše o tom, že přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně užije dílo ve smyslu 

práva autorského. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 15 tis. Kč. [31] 

3.7 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a změn upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, dále 

ustanovuje práva a povinnosti při zpracování a nakládání s těmito údaji a stanovuje 

podmínky, které umožní předání údajů do ciziny. Pro účel plnění těchto předpisů a nařízení 

byl zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící v Praze, kterému jsou svěřeny oprávnění 

ústředního správního úřadu v oblasti ochrany osobních údajů. [29] 
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3.7.1 Aplikace zákona o ochraně osobních údajů v praxi 

Zákon o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) hovoří o tom, že pokud je kamerový 

systém opatřen zařízením, které pořizuje záznam, jedná se o zpracování osobních údajů. 

Pokud kamerový systém toto zařízení nemá, jedná se pouze o kamerové sledování, což podle 

ZOOÚ není bráno jako zpracování osobních údajů. Každý záběr, který zachycuje znaky 

(zejména obličej), podle nichž můžeme rozlišit od sebe jednotlivé osoby, dělá ze záběru 

potencionální osobní údaj, a proto s ním musíme tak i nakládat. O osobní údaj se nejedná, 

pokud na základě záznamu, ať obrazového či zvukového, nemůžeme přímo či nepřímo 

identifikovat skutečnou fyzickou osobu. [7] 

Zákon podle § 5 odst. 1 písm. a) ZOOÚ ukládá správci stanovit účel, pro který mají být 

osobní údaje zpracovány. Z daného ustanovení plyne, že správce dopředu musí vědět, proč 

a z jakého důvodu bude provádět zpracování osobních údajů. Jelikož se na tuto povinnost 

vztahuje řada jiných nařízení, musí být stanovena vždy. [7] 

Dále je správce povinen stanovit způsob zpracování osobních údajů a prostředky, které 

k tomuto bude používat. Zároveň musí zabezpečit ochranu pro tyto prostředky (snímací 

zařízení, úložiště dat a přenosové cesty), aby nemohlo dojít k jejich odcizení, změně, zničení 

nebo jiné nezákonné činnosti. [7] 

Důležitým ustanovení je, po jakou dobu může správce data uchovávat. Tato doba by 

neměla přesahovat limit potřebný pro splnění účelu kamerového systému. Pokud se jedná 

o trvale střežený objekt, tak se data uchovávají pomocí časové smyčky např. po dobu 

24 hodin. Ta může být prodloužena až na několik dní a po jejím uplynutí musí být data 

smazána. [7] 

Dále zákon správci ukládá, že může zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem 

subjektu údajů. Co se týče kamerového systému, je tato zásada použitelná pouze v případech, 

kdy výslovně můžeme stanovit okruh lidí vyskytujících se v dosahu kamery. Jedinou 

výjimkou, která je aplikovatelná u kamerových systémů je výjimka podle § 5 odst. 2 písm. 

e) tohoto zákona, která stanoví, že můžeme zpracovávat osobní údaje, aniž bychom k tomu 

potřebovali souhlas subjektů údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce. [7] 

Jednou ze základních povinností správce je informační povinnost, která je ustanovena 

v § 11 odst. 1 tohoto zákona. Podle ní musí správce osobních údajů včas informovat subjekt 

údajů o tom, kdo a jakým způsobem bude data zpracovávat, v jakém rozsahu a pro jaký účel 

a komu mohou být odtajněny nebo komu jsou určeny. Z výkladu vyplývá, že informování 
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subjektů údajů pomocí nápisu „Prostor je sledován kamerovým systémem“, jak se běžně 

používá, nesplňuje veškeré povinnosti. Nápis neuvádí například, kdo a jakým způsobem 

osobní údaje zpracovává. Proto by bylo vhodné je o tyto informace doplnit. Informace by 

měly být souhrnným způsobem umístěny na viditelném místě a v dostatečně blízké 

vzdálenosti od sledovaných prostor. [7] 

Poslední důležitou povinností správce osobních údajů, kterou musí splnit vždy, pokud 

se na něj nevztahuje některá výjimka uvedená v § 18 odst. 1 tohoto zákona, je že musí 

oznámit tuto svou činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to ještě před zahájením 

zpracování informací. [7] 

Na správce osobních údajů se však kromě povinností a práv vztahují ustanovení, která 

mu mohou při porušení povinností ukládat peněžitou pokutu, a to v rámci § 44 nebo 

§ 45 ZOOÚ. Výše pokuty v případě porušení mlčenlivosti se pohybuje od 100 tis. Kč do 

5 mil. Kč u fyzických osob. U právnických a fyzických podnikajících osob se může uložit 

pokuta až 10 mil. Kč. [7] 

Technické normy, které souvisí s používáním kamerových systémů, jsou důležitým 

doplňkem a doporučením pro nastolení technického pořádku v daném systému. Zahrnují 

v sobě různé požadavky a kritéria na použité komponenty, materiály a postupy instalace. 

U nás tuto problematiku řeší následující technická norma. 

3.8 Norma ČSN EN 50 132 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích 

Norma stanovuje doporučení pro plánování, výběr a instalaci systému CCTV, který 

zahrnuje kamery, monitory, videorekordéry a další pomocné zařízení nezbytné pro užití 

v bezpečnostních aplikacích. Dále poskytuje pracovní rámec, který umožňuje zákazníkům 

určit jejich požadavky, napomáhá projektantům a uživatelům při výběru varianty řízení 

a poskytuje prostředky k nestranné klasifikaci vlastností systému. [3] 
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4 Statistika protiprávních činů v multikinech 

Co se týče statistik protiprávních činů v multikině, neexistují žádné přímé studie, které 

by se touto problematikou zaobíraly, ani samotná multikina podobné informace neuvádí. 

Proto se ve statistikách vycházelo z údajů o kulturních objektech, jelikož můžeme mezi tyto 

objekty zařadit i multikino. Jako nejčastěji vyskytující se protiprávní čin v kulturních 

objektech jsou krádeže vloupání. Policejní statistiky uvádí, že mezi lety 2009 až 2011 došlo 

ke 277 případům krádeže vloupání do kulturních objektů, z toho 76 případů bylo objasněno 

a 12 případů bylo objasněno dodatečně, jak ukazuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 Přehled krádeží vloupání do kulturních objektů v České republice v období 2009 - 2011 [21] 

Název Rok 

2009 2010 2011 

Zjištěno případů 88 99 90 

Objasněno  

Počet 34 26 16 

Dodatečně 7 3 2 

Spácháno skutků  

Pod vlivem 1 2 3 

Z toho alkohol 1 1 3 

Recidivisté 33 21 15 

Děti 1-17 let 8 4 0 

Stíháno, vyšetřováno osob  

Celkem 29 19 9 

Recidivisté 15 8 9 

Děti 1-17 let 8 5 0 

Ženy 0 3 0 

Škody v tis. Kč  

Celkem 5 300 4 063 5 748 

Největší počet případů krádeže vloupání byl zaznamenán v roce 2010 (viz Graf 1). 

Pokles případů v roce 2011 může být důvodem zlepšení zabezpečení ochrany objektů.  

Po krádeži nastává majiteli objektu hned dvojí újma. První je samotný odcizený majetek 

a druhá je poškození ochranných prvků objektu, jako jsou ochranné mříže, skleněné tabule 

apod. Výše celkové škody se v roce 2011 vyšplhala až na hodnotu 5,748 mil. Kč, což je o více 

než 1,5 mil. Kč více než v roce 2010.  
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Graf 1 Grafické porovnání případů krádeží vloupání s objasněnými případy v jednotlivých letech [21] 

Z grafu vyplývá, že více než dvě třetiny případů krádeže vloupání nejsou objasněny. 

Dokonce v roce 2011 bylo objasněno pouze 16 případů. To je způsobeno nedostatky 

v zabezpečení daných objektů. Hlavním problémem v zabezpečení bývá absence kamerového 

systému nebo jeho zastaralý stav.  

5 Charakteristika a popis CCTV systému 

Zkratka CCTV vznikla z anglického pojmu Closed Circuit Television. V českém 

překladu to znamená uzavřený televizní okruh. Z toho vyplývá, že pořízený obrazový záznam 

není přístupný veřejnosti, ale pouze těm lidem, kteří jsou připojeni do CCTV okruhu. Systém 

CCTV je kamerový systém, respektive systém průmyslové televize, který se skládá z několika 

kamer a jejich příslušenství, zařízení pro přenos a řízení videosignálu, záznamového 

a zobrazovacího zařízení. [2] Obecné schéma systému znázorňuje Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 Schéma kamerového systému CCTV 
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Hlavní úlohou kamerového systému je zajistit soustavné sledování střeženého objektu 

a poskytování informací, co se v daném prostoru děje, a přenášet je na předem určená místa, 

jako jsou monitorovací centra, záznamová zařízení, mobilní telefony, internetové servery 

a jiné. Nejčastěji se využívají k identifikaci a detekci osob. Díky stálému rozvoji a vývoji 

nových technologií mají v dnešní době kamerové systémy mnohem rozsáhlejší uplatnění. Dají 

se použít například k detekování podezřelého chování osob, biometrické kontrole osob, 

sledování teploty osob, rozpoznání předmětů, zkoumání a analýze dopravních nehod, pro 

kontrolu zaměstnanců a technologických postupů ve firmách, ke střežení elektráren, vodáren, 

benzinových pump, nákupních center, sportovních stadionů, vládních budov atd. [10] 

Jak už bylo zmíněno, se kamerový systém skládá z několika komponentů, jako jsou 

kamery, přenosová a záznamová zařízení, monitory a další doplňky. Zbylá část této kapitoly 

se jimi bude podrobněji zabývat. 

5.1 Kamera 

Je primárním článkem celého kamerového systému. Využívá se ke snímání scény 

v zorném poli objektivu a k následnému převedení obrazu (světla) do elektrického signálu. 

K tomuto účelu se používají dva druhy obrazových čipů, a to CCD čip a CMOS čip. Výsledný 

obraz z kamery a jeho kvalita se odvíjí od použitého typu čipu a jeho rozlišovací schopnosti 

a citlivosti. V dnešní době se používají častěji CCD čipy, jelikož mají lepší světelnou 

citlivost, ta se projeví lepší kvalitou obrazu. Jejich nevýhodou je však cena, která je o poznání 

vyšší. Z toho důvodu jsou kamery opatřené tímto čipem dražší. [8] Hlavní rozdíly mezi 

jednotlivými čipy uvádí Tabulka 2.  

      Tabulka 2 Rozdíly CCD versus CMOS [19] 

Snímací čip CCD CMOS 

Cena vysoká nízká 

Rozměry řešení vyšší nízké 

Spotřeba vysoká nízká 

Kvalita obrazu vysoká nižší až nízká 

Rozlišení vysoké střední 

Komplexnost čipu vysoká nižší až nízká 

Digitální šum nízký vysoký 

Rychlost nižší až vysoká vysoká 

Dynamický rozsah vysoký nižší 
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5.1.1 Typy kamer 

Na trhu se vyskytuje mnoho různých typů kamer. Podle jejich specifických vlastností, 

parametrů a podle účelu, pro který se využívají, jsou následně vybírány. Rozlišují se kamery 

černobílé nebo barevné, kompaktní nebo skládané, fixní nebo otáčivé, do vnitřního nebo 

venkovního prostředí. Z hlediska technologie pořizovaného záznamu to mohou být kamery 

analogové, digitální a Internet protokol (dále jen IP) kamery. Ukázka jednotlivých kamer je 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 2 CCTV kamery [11]  

 Černobílé a barevné kamery 

V dnešní době jsou černobílé kamery nahrazovány barevnými z toho důvodu, že na 

barevném obraze lze rozpoznat více detailů. Ne však vždy je zapotřebí barevný obraz, 

proto se nadále černobíle kamery používají. Hlavní výhodou černobílých kamer je jejich 

vysoká citlivost na světlo, používají se proto všude tam, kde je snížená intenzita 

osvětlení. Navíc velice dobře spolupracují s infračerveným (dále jen IR) přísvitem. Co 

se týče barevných kamer, tak ty se automaticky přepnou do černobílého módu, jakmile 

se sníží intenzita světla. Mezi další přednosti černobílých kamer zajisté patří jejich nižší 

cena a vyšší rozlišovací schopnost. [16] 

 Fixní a otáčivé kamery 

Hlavní výhodou otáčivých kamer oproti fixním kamerám je ta, že dokážou svým 

pohybem střežit celý prostor. Zastávají tedy funkci několika fixních kamer najednou. 

Jejich pohyb je řízen na dálku pomocí ovládacího zařízení nebo pomocí 

naprogramovaných funkcí, které kamera vyhodnocuje, a podle nich se natáčí daným 

směrem. Jejich nevýhodou je vysoká cena a opotřebení točícího mechanizmu. Fixní 

kamery snímají prostor pouze ve směru pohledu, proto se instalují pro sledování vstupů 

a výstupů do budovy, drahých zařízení, cenin apod. 
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 Analogové kamery 

Analogové kamery se obecně skládají z objektivu, senzoru a analogového výstupu. 

Převádí obraz z kamer na analogový videosignál, který je zobrazen na monitorech, 

popřípadě zaznamenám na videorekordér. Jejich výhodou je menší poruchovost, nízká 

cena a lepší kvalita obrazu za sníženého osvětlení. Hlavní nevýhodou těchto kamer je, 

že vlivem přenosu analogového videosignálu na dlouhé vzdálenosti dochází ke 

zkreslení a zhoršení kvality obrazu. V dnešní době jsou nahrazovány digitálními 

kamerami nebo IP kamerami. [23] 

 Digitální kamery 

Digitální kamery mají uvnitř instalované zařízení, které převádí analogový signál na 

digitální. Díky této funkci se může již v kameře navolit, co má kamera vyhodnocovat. 

Typickým příkladem je detekování pohybu, kdy kamera vyhodnocuje jakékoli změny 

při zachycení pohybu. Dalšími výhodami těchto kamer jsou nižší cena oproti IP 

kamerám, lepší vlastnosti v šeru a menší zkreslení obrazu. Aby nedocházelo ke slábnutí 

signálu při přenosu na dlouhé vzdálenosti, používají se zesilovače signálu. [23] 

 IP kamery 

Jedná se o plně digitální kamery, které komunikují s uživatelem prostřednictvím sítě 

nebo internetu. Mají v sobě zabudovaný miniaturní počítač a vlastní svoji IP adresu. 

Díky tomu můžeme sledovat obraz z kamery na webu nebo ji pomocí něj konfigurovat. 

Mají neomezené rozlišení, které se pohybuje řádově v několika mega pixelech (Mpix). 

Vysoké rozlišení má ale i své nevýhody, jelikož zabírá velký prostor na pevném disku. 

[23] 

5.2 Jednotlivé parametry kamer 

U kamer rozlišujeme řadu důležitých parametrů, podle nichž ji vybíráme. V závislosti 

na kvalitě těchto parametrů se odvíjí i cena kamer. Mezi specifické vlastnosti kamer patří 

citlivost, rozlišení, odstup signál/šum, synchronizace a napájení. 

5.2.1 Citlivost 

Jedná se o údaj, který vypovídá o intenzitě osvětlení. Měří se na objektivu kamery 

a odpovídá hodnotě intenzity světla, které se odrazí od snímaného objektu. Jeho výsledná 

hodnota se udává v luxech. Požadavkům na citlivost se klade nejvyšší důraz při instalování 
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kamery do venkovních prostor. Speciální překážkou však může být IR přísvit, který se 

používá jako přídavné osvětlení při nočním snímání. Výrobci kamer totiž neuvádí citlivost 

v IR spektru. [8] 

5.2.2 Rozlišení 

Rozlišovací schopnost úzce souvisí s použitým čipem. Jedná se o jakousi hranici 

ostrosti snímané scény, která závisí na počtu aktivních obrazových bodů. Udává se 

množstvím pixelů nebo počtem televizních (dále jen TV) řádků. U černobílých kamer 

určených pro standardní aplikace postačí rozlišovací schopnost 370 - 380 řádků a u barevných 

kamer je to hodnota 320  – 330 řádků. Pokud se však klade důraz na rozlišení detailů, je 

zapotřebí použít kamery s vyšším rozlišením. V dnešní době se pohybuje počet TV řádků 

u klasických digitálních kamer kolem hodnot 650  a u IP kamer je to až okolo 1000 TV řádků. 

Díky tomu se pak může snáz identifikovat pachatel. [9] 

5.2.3 Odstup signál/šum 

Jedná se o další nezbytný údaj, který nám poskytne cenné informace o kvalitě kamery. 

Vlivem poklesu intenzity osvětlení se začne na obraze projevovat jemné zrnění, které může 

zapříčinit to, že obraz bude zcela nepoužitelný. Účinky šumu jsou dány poměrem hladiny 

šumu k hladině videosignálu. Hodnota odstupu se uvádí v decibelech. Čím vyšší je hodnota 

odstupu, tím je obraz kvalitnější. Jako zlomová bývá uváděna hodnota 50 decibelů. [8] 

5.2.4 Synchronizace 

Je způsob, jak zajistit u dané kamery soulad signálu se signály, které vychází z ostatních 

kamer v systému. První způsob, jak tohoto lze dosáhnout, se nazývá interní synchronizace. Při 

ní dojde k malému časovému posunu obrazu o jeden půlsnímek. Toho se využívá 

u nejlevnějších kamer. Dalším typem je externí synchronizace. Při ní vychází synchronizační 

signál pouze z jediného zdroje. Ten pak pomocí zdvojené kabeláže rozvádí signál ke všem 

kamerám. Avšak kvůli vysokým nákladům na kabeláž se u systému CCTV nepoužívá. 

Posledním typem je synchronizace od napájecí sítě. Jedná se o nejčastěji využívanou metodu 

v rámci CCTV, u které je synchronizační signál dedukován od střídavého napájecího napětí 

sítě. [8] 

5.2.5 Napájení 

Kamery se můžou zpravidla napájet čtyřmi různými způsoby, a to: 

 střídavým nízkovoltovým napájením (obvykle 16 – 24 V), 
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 střídavým napájením ze sítě (230 V), 

 stejnosměrným napájením (většinou 12 V), 

 pomocí kabelu ze zvláštního napájecího systému. [8] 

5.3 Objektiv 

Objektiv znázorňuje předměty v zorném poli na světlocitlivou plochu snímacího čipu. 

Je složen z několika čoček, které jsou uspořádány tak, aby se navzájem kompenzovaly 

a eliminovaly optické vady. Při výběru objektivu by měl být člověk obzvlášť obezřetný, 

jelikož chyby, které výběrem způsobí, nedokáže odstranit ani sebelepší kamera. Měla by se 

předem stanovit vzdálenost a velikost pozorovaného objektu nebo jaký druh osvětlení se bude 

v daném střeženém prostoru používat. [16] 

Mezi základní údaje, které rozhodují o výběru objektivu, se řadí formát, ohnisková 

vzdálenost, optická ostrost, clona a uchycení objektivu.  

5.3.1 Formát 

Je dán poměrem stran snímané plochy kamer. Obvykle se jedná o hodnotu 4:3 (šířka 

k výšce). Všechny objektivy mají uvedený formát v palcích. Ten se musí shodovat nebo být 

větší než formát snímacího čipu u kamery. Kdyby tomu tak nebylo, mohlo by dojít 

k neúplnému pokrytí snímané plochy obrazem a vytvoření černých rohů. [16] 

5.3.2 Ohnisková vzdálenost 

Jedná se o myšlenou vzdálenost za objektivem, ve které objektiv zobrazí zřetelný obraz, 

nacházející se teoreticky v nekonečnu před objektivem. Tato vzdálenost je označována za 

myšlenou proto, že současné objektivy dokážou znázornit jasný obraz za objektivem v menší 

vzdálenosti, než je jejich skutečná ohnisková vzdálenost. V tomto případě se dá říci, že čím 

kratší je ohnisková vzdálenost, tím je úhel záběru objektivu širší. Ohnisková vzdálenost se 

může u kvalitních objektivů pozvolna měnit pomocí motorového ústrojí. Této schopnosti se 

říká optické přiblížení (zoom). U běžných objektivů bývá do hodnoty 20x a u digitálních až 

do hodnot 100x. Čím vyšší zoom se použije, tím rychleji klesá kvalita rozlišení. [16] 

5.3.3 Optická ostrost 

Nám udává údaj o rozsahu, kdy jsou různě vzdálené předměty vyobrazeny jasně 

a zřetelně, aniž by ztratily příliš ze své ostrosti. Závisí hlavně na optice, na ohniskové 

vzdálenosti a na tom, jak moc je otevřená clona. Platí pravidlo, že čím vyšší je ohnisková 
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vzdálenost, tím se optická ostrost snižuje. K rozostření obrazu může taky dojít snížením 

intenzity osvětlení. Ostrost lze nastavit jak motoricky, pomocí ovládacího dílu a kabelu, tak 

i ručně. Hloubka ostrosti se uvádí od minimální vzdálenosti po nekonečno. [8] 

5.3.4 Clona 

Clona usměrňuje a reguluje množství světla, které vchází do objektivu a dopadá na 

světlocitlivou plochu snímacího čipu. To se uskutečňuje změněním průměru vstupního otvoru 

clony, a to buď automaticky, nebo ručně. Pomocí ní se může objektiv uzpůsobit jakýmkoli 

světelným podmínkám. Je ustanovena mezinárodní řada clonových čísel, pomocí níž se lze 

lépe orientovat při výběru objektivu. Platí, že kvalitnější objektivy mají hodnoty clonových 

čísel menší. [8] 

5.3.5 Uchycení objektivu 

Pro připevnění objektivu na kameru se rozlišují dva typy normalizovaných 

upevňovacích závitů, které mají různou délku, ale totožné stoupání a průměr. Jedná se o CS 

závit (krátký) a C závit (dlouhý). Pokud je kamera opatřena objektivem typu C, může se na ni 

za pomocí redukčního mezikroužku připojit objektiv typu CS. V opačném případě to však 

nejde. Modernější a dražší kamery už jsou vybaveny představitelnou kulisou CCD čipu, která 

umožňuje namontování obou objektivů. [16] 

5.4 Doplňkové funkce kamer 

Jedná se o inteligentní funkce kamer, které se odvíjejí od typu kamery a její ceny. 

V současné době jsou kamery schopny poskytnout řadu těchto funkcí. Pro názornou ukázku 

a pro potřeby multikina je níže popsáno několik z nich. 

 Elektronická uzávěrka (dále jen ESC) – funkce, která v závislosti na síle osvětlení 

reguluje množství nahromaděného náboje na snímacím čipu. Díky tomu se můžou 

použít levnější objektivy s ručně nastavitelnou clonou (viz Obrázek 3). [17] 

  

             Obrázek 3 Funkce ESC [17] Obrázek 4 Funkce WDR [4]



15 

 

 Obvod k eliminaci protisvětla – odstraňuje důsledky silného zdroje světla, který se 

nachází v zorném poli kamery. Rozšířením této funkce je bodová kompenzace 

protisvětla, kdy se místa obrazu s vysokým jasem kompenzují tmavým obrazem. [4] 

 Široký dynamický rozsah (dále jen WDR) – umožňuje získat informace z tmavých 

oblastí, aniž by došlo ke změně snímání světlých oblastí (viz Obrázek 4). [4] 

 Digitální redukce šumu (dále jen DNR) – je funkce, která s využitím speciálního 

redukčního filtru umožňuje odstranit šum (zrnění) z obrazu (viz Obrázek 5). [4] 

  

                               Obrázek 5 Funkce DNR [4]               Obrázek 6 Ukázka privátních zón [4]

 Privátní zóny – jde o funkci, díky níž se definují prostory nebo část obrazu, které 

nebudou zobrazovány z důvodu zachování práv občanů (viz Obrázek 6). [4] 

 Den/Noc – díky této funkci dojde při zhoršení světelných podmínek k přepnutí kamery 

z barevného režimu do černobílého. Kamera tak získá vyšší citlivost na světlo. 

 Nastavení vyrovnání bílé – funkce automaticky umožňuje nastavit teplotu barev při 

použití různého druhu osvětlení (vnitřní a venkovní prostředí). [4] 

 Detekce pohybu – pomocí této funkce se vkládají do obrazu detekční pole 

(viz Obrázek 7). Pokud dojde k zachycení pohybu v tomto poli, vykoná se předem 

nastavená činnost (spuštění záznamu, poplach). [4] 

         

                      Obrázek 7 Funkce detekce pohybu [4]                                Obrázek 8 Analýza obrazu [17]
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 Inteligentní analýza obrazu – tuto funkci umožňují digitální kamery. Jedná se 

například o spuštění alarmu v případě poškození, zastínění, zastříkání nebo pootočení 

kamery (viz Obrázek 8). [17] 

5.5 Příslušenství CCTV kamer 

Kamerové systémy se dají doplnit o vhodné komponenty, které pak umožní jejich 

využití v různých prostředích. Jedná se o kryty kamer, ramena sloužící k jejich uchycení, 

systémy umožňující dálkové ovládání a jiné. Tato kapitola se bude zabývat popisem 

jednotlivých těchto částí. 

5.5.1 Kamerové kryty 

Kamerové kryty chrání kameru před nepříznivými vlivy, jako jsou nepřízeň počasí, 

útoky vandalů, agresivní prostředí (výbušné, hořlavé, prašné, korozní, vlhké, chemicky 

agresivní apod.), odcizení a jiná manipulace. Plní taky maskovací funkci. Zhotovují se ve 

dvou provedeních, a to vnitřní a vnější. Oba dva typy musí vyhovovat požadavkům, které jsou 

dány elektrotechnickými normami. Nejčastěji se využívají kryty, které ochraňují kamery, 

umístěné ve venkovním prostředí. Tyto kryty musí být dostatečně velké, aby se do nich vešla 

kamera s veškerým příslušenstvím. Dále jsou vybaveny sluneční stříškou pro eliminaci 

přehřátí kamery v letních měsících a topením s termostatem, které naopak chrání kameru 

v zimních měsících před zamrznutím a podchlazením a průhled krytu před zamlžením. Do 

krytu musí být umožněn snadný přístup pro případnou servisní prohlídku. [8] 

Zvláštním typem krytu je polykarbonátový kryt, který dokáže odolat i útoku železnou 

tyčí. Tímto krytem jsou opatřeny stropní kamery, nazývané taky jako DOME kamery. Jedná 

se o kompaktní kamery s ukrytou kabeláží, proto znemožňují útočníkovi jakékoliv jejich 

poškození či utržení. Využívají je hodně nákupní a zábavní centra, supermarkety nebo 

sportovní zařízení. 

Důležitou součástí většiny kamerových krytů jsou kamerová ramena. Slouží k uchycení 

kamery. Je na ně přenášena veškerá váha, proto musí být konstruovány s patřičnou nosností. 

Dbá se též na estetický vzhled a barevné provedení. Duté části ramen slouží k vedení kabelů 

a tím jejich ukrytí a znemožnění případné sabotáže. [9] 

5.5.2 Polohovací hlavice 

Umožňuje natáčení kamery ve všech směrech a tím měnit snímanou scénu. Používá se 

pro pokrytí většího střeženého prostoru, tím pádem nahrazuje několik pevně uchycených 
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kamer a snižuje tak náklady celého kamerového systému. Skládá se z motoru a převodového 

ústrojí. Systém je opatřen odolným krytem, který splňuje stejné požadavky jako u pevných 

kamer. [9] 

5.5.3 Infračervený přísvit 

Jedná se o zařízení, které vysílá IR světlo o určité vlnové délce, které pouhým lidským 

okem nejde zachytit. Používá se pro přisvícení snímané scény v noci a za snížených 

světelných podmínek jak u barevných, tak i černobílých kamer. IR přísvit může být 

zabudován přímo v kameře nebo ho lze použít jako doplňkové zařízení (viz Obrázek 9). Bývá 

konstruován jako IR LED diody, nebo jako halogenový IR reflektor. Jejich rozdíl je dán 

délkou dosvitu. Halogenový IR reflektor má dosvit o poznání delší, a to o kolo 100 m. [15] 

 

Obrázek 9 Ukázka IR přísvitů [15] 

5.6 Systémy dálkového ovládání 

Dálkové ovládací systémy se využívají všude tam, kde se předem neví, co se bude 

snímat, v jaké vzdálenosti a jak velký bude snímaný předmět. K tomu slouží jednotlivé funkce 

systému, díky nimž se může zaostřit kamera, přiblížit objekt, nastavit úhel polohovací kamery 

a jiné parametry. Aby kamera vykonala náš požadavek, je potřeba přenést do ní řídící signál 

z ovládacího pultu. Pro tento účel se rozlišuje řízení po koaxiálním kabelu nebo řízení po 

symetrickém vedení. [8] 

5.7 Přenos videosignálu 

Pro přenos videosignálu se používá několik variant. Nejstarší způsob je přenos po 

metalickém stíněném kabelu. Mezi další typy patří přenos pomocí kroucených kabelů, 

optických vláken, bezdrátový přenos nebo po IP síti. Jaký druh přenosu se zvolí, závisí na 

několika hlediscích. Mezi ně patří počet kamer, vzdálenost všech částí kamerového systému 
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od sebe, prostředí, v jakém bude kamerový systém pracovat a v neposlední řadě ekonomická 

stránka. [8] 

U metalického vedení se rozlišují dva druhy kabelů. Jedná se o koaxiální kabel a datový 

kroucený kabel, který se používá pro symetrické vedení (viz Obrázek 10). 

5.7.1 Přenos koaxiálním kabelem 

Bývá nejčastějším způsobem přenosu analogového signálu. Bez použití zesilovačů je 

technicky možné přenést po koaxiálním kabelu videosignál bez problémů do vzdálenosti 

500 metrů. Jejich nevýhodou je vyšší cena, tloušťka kabelu a to, že na jeden koaxiální kabel 

můžeme připojit pouze jednu kameru. [8] 

5.7.2 Přenos po symetrickém vedení 

Jedná se o přenos pomocí krouceného páru vodičů, který přenáší opět analogový signál, 

ale pouze do vzdálenosti přibližně 120 metrů od komponentu ke komponentu bez použití 

aktivních prvků. U tohoto druhu kabelu se rozlišují dva základní typy. Jeden z nich je 

nestíněná kroucená dvojlinka (dále jen UTP) a druhý stíněná kroucená dvojlinka (dále jen 

STP/FTP). Nejsou náchylné na rušení elektromagnetickým polem. Nesporným přínosem je 

i to, že po jednom kabelu lze přenést více videosignálů (co kroucený pár, to jeden 

videosignál). [8] 

   

Koaxiální kabel    UTP kabel   

Obrázek 10 Ukázka metalických kabelů [14] 

5.7.3 Přenos optickým kabelem 

Funguje podobně jako předešlé dva způsoby. Stejně jako u krouceného páru se musí pro 

optický kabel použít převodníky. Vzdálenost přenosu může při použití zesilovačů být až do 

100 kilometrů. Kabely mají malou hmotnost i průměr. Jsou odolné proti odposlouchávání 

a stejně jako u kroucených párů nepodléhají vlivům elektromagnetického pole. Jejich jedinou 



19 

 

nevýhodou je, že ohyb nesmí překročit úhel 15° a při manipulaci nesmí dojít k mechanickému 

namáhání nebo náhodnému zlomení. [13] 

5.7.4 Bezdrátový přenos 

Tento způsob přenosu je vhodný jak pro analogové kamery, tak i pro digitální 

IP kamery. Používá se tehdy, pokud nelze veškeré komponenty a místa kamerového systému 

propojit kabelovým vedením. Při zhotovování tohoto systému, se musí brát ohled na to, aby 

vysílací zařízení mělo přímou viditelnost na přijímací anténu a nestály mu v cestě žádné 

překážky. Při splnění těchto podmínek lze přenášet signál až do vzdáleností několika 

kilometrů. Pro přenos signálu se používá různých frekvencí. Při vyšších frekvencích se dá 

dosáhnout větších vzdáleností. [13] 

5.7.5 Přenos po IP síti 

Pro přenos digitalizovaného videosignálu se používají sítě, které využívají pro přenos 

dat IP protokoly. Tato technologie umožňuje zvýšit počet funkcí, které kamery mohou 

provádět současně. Díky tomu dochází ke snížení celkových nákladů. [14] 

5.8 Zařízení pro zobrazení videosignálu 

Jedná se o různá zařízení, která zpracovávají přicházející videosignál z kamer nebo 

záznamových zařízení a umožňují jeho zobrazení. Patří mezi ně monitory, přepínače, děliče 

obrazu a multiplexery. 

5.8.1 Monitor 

Monitor slouží jako výstupní zobrazovací zařízení. Umožňuje nám sledovat obraz, který 

je snímán kamerou. A to buď v reálném čase, kdy videosignál jde přímo do monitoru, nebo 

zpětně ze záznamu, který se nahrál na záznamové zařízení. V dnešní době se pro CCTV 

systémy používají tři typy monitorů. Prvním z nich je CRT monitor s klasickou vakuovou 

obrazovkou. Dalším mnohem novějším typem je LCD monitor, který má obrazovku tvořenou 

z tekutých krystalů. Posledním typem je plazmový monitor. [16] 

Většinou podle toho jaký je druh kamery, se vybírá i monitor. Proto se rozlišují 

monitory černobílé a barevné. Důležitým faktorem při výběru monitoru je jejich rozlišení 

a velikost neboli úhlopříčka. 
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5.8.2 Kamerové přepínače 

Umožňují nám zobrazit na jediném monitoru pohled z více kamer, ne však současně. 

Přepínání jednotlivých pohledů se může provést ručně nebo naprogramováním časové 

smyčky, která bude automaticky po určité době střídat záběry. Velmi často tato zařízení 

spolupracují s poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy (dále jen PZTS). A to tak, 

že PZTS detekuje pohyb a automaticky se zobrazí záběr z tohoto prostoru. [16] 

5.8.3 Děliče obrazu 

Označují se též jako kvadrátory. Jsou zařízení, která poskytují zobrazit současně na 

jednom monitoru záběry z několika kamer. Tím pádem odpadá použití kamerového 

přepínače. Zobrazení tolika záběrů na jednom monitoru má ale za následek snížení rozlišovací 

schopnosti. To nám může znesnadnit identifikaci pachatele. [9] 

5.8.4 Multiplexery 

Pracují podobně jako kvadrátory. To znamená, že poskytují vícenásobné zobrazení 

kamer na jednom monitoru, ale zároveň jsou schopny poskytovat záznam z těchto kamer na 

záznamová zařízení, s kterými jsou propojeny. Záznam se provádí od každé kamery v dané 

sekvenci a to po snímcích, které se označují. Při přehrávání se pak dílčí obrazy skládají 

a přenáší na monitor. Multiplexery mohou mít v sobě zabudovány i různé funkce jako 

zapamatování obrazu, poplachové vstupy a výstupy, zvětšení vybraného výřezu ze záběru 

nebo detekce pohybu v obraze. Tato poslední funkce umožňuje odhalit narušení snímaného 

prostoru a to tak, že porovnává aktuální obraz z toho prostoru s obrazem, který byl pořízen 

v době klidu. [8] 

5.9 Zařízení pro záznam obrazu 

Tato zařízení umožňují dokumentovat a archivovat obraz snímaný kamerou, který nám 

může pomoci k pozdějšímu dohledání pachatele v případě spáchání trestné činnosti. Jedná se 

vlastně o různé druhy videorekordérů, které jsou doplněny o přídavné funkce jako detekce 

pohybu, poplachové vstupy a výstupy apod. 

Prvním typem videorekordéru je analogový pomaloběžný videorekordér. Ten 

zaznamenává obraz z kamer na magnetické pásky pomocí záznamových hlav. Doba záznamu, 

kterou může poskytnout, se pohybuje až okolo 960 hodin. Jejich nevýhodou však je 
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mechanické opotřebení. V dnešní době se už příliš nepoužívají a jsou nahrazovány digitálními 

videorekordéry nebo síťovými videorekordéry. [33] 

5.9.1 Digitální videorekordéry 

Digitální videorekordéry (dále jen DVR) umožňují zaznamenávat analogový i digitální 

obraz v multiplexním režimu, neboli obraz z více CCTV kamer najednou (viz Obrázek 11). 

Jako záznamová média se používají klasické pevné počítačové disky. V dnešní moderní době 

existují pevné disky s velkou kapacitou. To umožňuje uchovávat delší dobu záznamu i ve 

vysokém rozlišení. Doba uchování záznamu se odvíjí od právních předpisů, a to hlavně od 

ZOOÚ. [33] 

DVR jsou opatřeny i řadou speciálních funkcí. Jedna z nich umožňuje opatřit záznam 

časovou stopou, která nám usnadňuje jeho rychlé dohledání a přehrávání. Velice využívanou 

funkcí je záznam pomocí detekce pohybu. To znamená, že se spustí nahrávání obrazu právě 

v době, kdy se začne ve sledované oblasti něco dít. Tím pádem se pevný disk nepřeplňuje 

nedůležitým záznamem. K dalším přednostem pak patří funkce časového plánu, záznam 

zvuku, ovládání otočných kamer, ukládání záznamu na externí úložiště a jiné. Většina DVR je 

již dnes opatřena konektorem pro připojení do počítačové sítě. Tím umožňuje přístup 

k internetu, pomocí něhož můžeme sledovat záznam v podstatě odkudkoli. [33] 

 

Obrázek 11 DVR zařízení [33] 

5.9.2 Síťové videorekordéry 

Síťové videorekordéry (dále jen NVR) zaznamenávají digitální obraz z IP kamer. 

Podobně jako u DVR se záznam ukládá na pevný disk. Umisťují se mimo monitorovací 

místnost, kde jsou napojeny na počítačovou síť. Díky tomu lze sledovat obraz z kamer 

z jakéhokoli počítače v síti. NVR mohou pořizovat záznam až z 64 IP kamer a jejich funkce 

jsou podobné jako u DVR. [33] 
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6 Obecná charakteristika multikin 

Multikino je zařízení, které se skládá z více promítacích sálů, které umožňují promítat 

několik filmů najednou. Bývají často součástí obchodních center. Jejich technické vybavení je 

na vysoké úrovni. Poskytuje kvalitní obraz i zvuk a komfortní pohodlí při sledování projekce. 

U nás se začala multikina rozvíjet po roce 1999. V současnosti je v ČR 27  multikin 

s celkovou kapacitou 39 702 sedadel a 214 sálů, jak uvádí Tabulka 3.  

  Tabulka 3 Seznam multikin v ČR [24] 

Počet Provozovatel Název Místo 
Celkem 

sedadel 

Celkem 

sálů 

1 Cinema City Czech, s.r.o. Olympia (OC) Brno-Modřice 2 248 10 

2 Cinema City Czech, s.r.o. Park Hostivař (OC) Praha 10 1 746 8 

3 Cinema City Czech, s.r.o. Slovanský dům Praha 1 1 852 10 

4 CineStar, s.r.o. Černý Most (OC ČM) Praha 10 1 866 8 

5 
Intersonic Entertainment, 

s.r.o. 

Ládví (bývalé kino 

Moskva) 
Praha 8 842 6 

6 Cinema City Czech, s.r.o. Galaxie (nová) Praha 4 1 728 9 

7 Cinema City Czech, s.r.o. Velký Špalíček Brno-město 1 413 7 

8 CineStar, s.r.o. Cinestar (OC Futurum) Hr. Králové 1 561 8 

9 Cinema City Czech, s.r.o. Nový Smíchov (OC) Praha 5 2 726 12 

10 CineStar, s.r.o. Cinestar (OC Futurum) Ostrava 1 993 8 

11 CineStar, s.r.o. Cinestar (OC Čtyři Dvory) Č. Budějovice 1 392 8 

12 CineStar, s.r.o. Anděl City Praha 5 2 225 14 

13 Cinema City Czech, s.r.o. Letňany (OC Tesco) Praha 9 2 239 8 

14 Cinema City Czech, s.r.o. Metropole Zličín (OC) Praha 5 1 841 10 

15 Cinema City Czech, s.r.o. Flora (OC) Praha 3 2 119 9 

16 CineStar, s.r.o. 
Cinestar (OC Olomouc 

City) 
Olomouc 974 7 

17 CineStar, s.r.o. Cinestar (OC Olympia) Plzeň 1 499 8 

18 CineStar, s.r.o. Cinestar (OC Grand) Pardubice 759 6 

19 CineStar, s.r.o. 
Cinestar (OC Bondy 

Centrum) 
Ml. Boleslav 549 4 

20 Cinema City Czech, s.r.o. Cinema City Plzeň 1 720 10 

21 
Golden Apple Cinema, 

a.s. 

Golden Apple (OC Zlaté 

jablko) 
Zlín 949 6 

22 CineStar, s.r.o. Cinestar (OC City Park) Jihlava 501 4 

23 CineStar, s.r.o. Cinestar (OC Nisa) Liberec 1 227 8 

24 Cinema City Czech, s.r.o. 
Cinema City (AFI Palace 

Pardubice) 
Pardubice 988 8 

25 Cinema City Czech, s.r.o. 
PC Ústí nad Labem (OC 

Forum) 

Ústí nad 

Labem 
674 5 

26 Cinema City Czech, s.r.o. PC Liberec Liberec 876 5 

27 Cinema City Czech, s.r.o. Cinema City Ostrava Ostrava 1 195 8 

CELKEM 39 702 214 
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Návštěvnost multikin rok od roku roste, jak nás o tom přesvědčuje Graf 2. V roce 

1999 navštívilo multikino okolo 850 tis. návštěvníků. V roce 2010 narostl tento počet až na 

téměř 10 mil. Z toho vyplývá, že většina lidí dává právě přednost multikinům před 

obyčejnými kiny, jelikož jim poskytují současně větší možnosti vyžití. 

Nejen počet návštěvníků, ale i tržby se výrazně rok co rok mění. Zatímco v roce 1999 se 

pohybovaly tržby multikin okolo 100 mil. Kč, tak dnes tato částka přesahuje hodnotu až 

1 miliardy Kč. Díky rostoucím tržbám mohou multikina investovat část zisku do zabezpečení 

a zlepšování úrovně ochrany - jako například instalace CCTV systému.   

 

Graf 2 Porovnání počtu diváků ve všech kinech s multikiny od roku 1999 po rok 2011 [24] 

S rostoucím počtem těchto návštěvníků se však zvyšuje riziko počtu protiprávních činů 

páchaných v multikině. Mezi nejčastější případy patří krádeže vybavení, vykrádání pokladen, 

kapesní krádeže, vloupání, vandalismus, napadení pracovníků a návštěvníků multikina 

a v poslední době hodně se rozvíjející pořizování pirátských kopií, čímž pachatelé porušují 

autorská práva vlastníků. Jelikož multikino tvoří několik sálů, ve kterých se může vyskytovat 

najednou až tisícovka lidí, hrozí zde i riziko spáchání teroristického útoku, a to v podobě 

vypuštění biologické, chemické nebo jiné látky do větracího systému a zamoření tak celého 

prostoru nebo uložení nástražného výbušného systému. 
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7 Vybrané multikino Golden Apple Cinema 

Pro praktickou část bakalářské práce bylo vybráno multikino Golden Apple Cinema 

(dále jen GAC). Práce by měla přispět ke zvýšení úrovně bezpečnosti a zdokonalení 

stávajícího kamerového systému s následnou minimalizací protiprávní činnosti v jeho 

prostorech. V úvodu této kapitoly je proveden stručný popis multikina GAC, po něm 

následuje statistika protiprávních činů, které byly spáchány v daném objektu. Poté je 

proveden popis stávajícího stavu zabezpečení, který je z velké části zaměřen na kamerový 

systém uvnitř objektu. V poslední části kapitoly je provedena identifikace chyb a nedostatků 

systému. 

7.1 Popis multikina GAC 

Multikino GAC je v provozu od 15. května 2008. Jedná se o jediné multikino ve 

Zlínském kraji, které je současně ryze českým multikinem. Nachází se v obchodním centru 

Zlaté Jablko na Náměstí Míru ve Zlíně (viz Obrázek 12). Disponuje šesti promítacími sály 

s kapacitou 949 sedadel. Jednotlivé menší sály mají okolo 88 až 120 sedadel. Hlavní sál má až 

438 sedadel. Multikino myslí i na zdravotně postižené občany, proto jsou v každém sálu 

umístěna dvě místa pro vozíčkáře. Jednotlivé sály jsou opatřeny kvalitním audio systémem 

a digitální 3D technologií, pro vytvoření prostorové projekce. 

Součástí multikina jsou dvě pokladny, na nichž dochází k zakoupení nebo vyzvednutí 

reservovaných lístků na jednotlivá představení. Před chodbou vedoucí k jednotlivým sálům se 

nachází prostor hlavní haly, kde je umístěn bufet a návštěvníci si zde mohou zakoupit 

občerstvení a vyčkat do doby, než začne promítání. V blízkosti bufetu se nachází toalety 

a vstup na schodiště, které vede do kanceláří managementu multikina, ředitelky multikina 

a do promítací místnosti. Z multikina vedou tři únikové východy. Jeden do prostoru 

nákupního centra, další je propojen se schodištěm vedoucím ke kancelářím a poslední je 

umístěn na konci chodby, která umožňuje vstup do jednotlivých sálů. 
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                           Obrázek 12 Multikino GAC               Obrázek 13 Vstup do multikina

7.2 Statistika protiprávních činů v GAC 

Jak už bylo zmíněno ve statistikách v první části práce, páchání protiprávní činnosti 

v multikinech, které řadíme mezi kulturní objekty, představuje závažný problém, kterým je 

nutné se zabývat a řešit ho. Multikino GAC se potýká s řadou protiprávních činů, mezi které 

patří hlavně různé formy krádeží, vloupání, vandalismu, dále pak neoprávněný vstup osob, 

pořizování pirátských nahrávek, napadení návštěvníků, personálu apod.  

Za zmínku stojí například událost, při které došlo k vyloupení jedné z pokladen 

a odcizení tak značného obnosu peněz. V poslední době se multikino setkává s krádeží 

vybavení v prostorách toalet a zejména pak drahých elektronických dávkovačů na mýdlo, 

jejichž cena se pohybuje až okolo 10 tis. Kč. Vlivem těchto činností vzniká multikinu nemalá 

finanční škoda. Četnost případů spáchané protiprávní činnosti uvádí Graf 3. 

 

Graf 3 Počet jednotlivých protiprávních činů v letech 2008 až 2011 

Z grafu vyplývá, že k největšímu počtu případů spáchané protiprávní činnosti došlo 

v roce 2010. Tato činnost je páchána hlavně v letních měsících od konce června po konec 
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srpna, kdy je návštěvnost diváků největší. Další rizikové období je na přelomu ledna nebo 

v období, kdy je do multikina uvedena dlouho očekávaná premiéra. 

7.3 Popis aktuálního systému zabezpečení 

V multikině je řada cenných a důležitých věcí, které je potřeba chránit před protiprávní 

činností. Jedná se především o vybavení a zařízení multikina, pokladny, ale také o samotné 

návštěvníky. K tomuto účelu slouží řada zabezpečovacích a monitorovacích zařízení, 

organizační opatření a fyzická ochrana. 

Základním prvkem ochrany je samotná konstrukce budovy, která je dobře odolná 

a pevná. Jak už bylo zmíněno, do multikina se dá dostat třemi vstupy. Hlavní a jediný veřejný 

vstup je z pasáže obchodního centra (viz Obrázek 13). Tento vstup není nijak zabezpečen 

mechanickými roletami, mřížemi nebo dveřmi. V době, kdy neprobíhá žádné promítání, je 

tento vstup opatřen pouze páskou, která symbolizuje zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Zbylé dva vstupy slouží jako únikové východy, které jsou opatřeny požárními dveřmi 

s panikovým kováním, které jsou propojeny s elektrickou požární signalizací (dále jen EPS) 

obchodního centra. 

Dveře, které vedou do sálů, jsou taktéž napojeny na EPS obchodního centra. Zbylé 

dveře uvnitř multikina, jsou vybaveny cylindrickými vložkami FAB. Výjimku tvoří dveře, 

které vedou na schodiště a umožňují vstup do kanceláří a promítací místnosti. Ty jsou 

vybaveny elektronickým zámkem, který se ovládá pomocí klávesnice (viz Obrázek 14 

a Obrázek 15). Zadáním číselného kódu, který znají pouze zaměstnanci, dojde k otevření 

dveří. Z vnitřní strany (od schodiště) je umístěno otevírací tlačítko k otevírání bez zadání 

číselné kombinace.  

                                                                   

        Obrázek 14 Dveře s elektronickým zámkem       Obrázek 15 Elektronický zámek 

Klíče od důležitých prostorů, jako je například promítací místnost, má pouze oprávněný 

pracovník, dále denní manažer a ředitelka multikina. Klíče od ostatních místností jsou 



27 

 

umístěny v uzamykatelné skříni v kanceláři u denního manažera a jsou vydávány po 

předložení průkazu. 

Prostor pokladen a samotné pokladny chrání rolovací mříž z pozinkované oceli, která se 

ovládá elektronicky (viz Obrázek 16). Mříže jsou staženy od půlnoci do 9 hodin ráno. Na 

bezpečnost pokladen dohlíží i kamerový systém. Na každé z nich je umístěna jedna kamera. 

 

Obrázek 16 Rolovací mříž na pokladnách 

Jako určitý bezpečnostní dozor působí personál multikina - respektive 

uvaděči/uvaděčky. Jejich počet v danou denní dobu se odvíjí od počtu návštěvníků. Každý 

z nich má u sebe vysílačku, a pokud dojde ke konání protiprávní činnosti, okamžitě hlásí tuto 

skutečnost ředitelce nebo dennímu manažerovi. Ti následně kontaktují bezpečnostní agenturu 

obchodního centra nebo v závažnějších případech Policii ČR. Dále uvaděči/uvaděčky stojí 

u každého vstupu do sálu a kontrolují lístky. Zde hrozí riziko toho, že mohou propouštět 

návštěvníky bez lístků, jelikož nejsou ničím a nikým kontrolováni. Personál nehlídá 

návštěvníky ani v průběhu promítání filmu, čímž vzniká riziko potenciálního vzniku 

nelegálních kopií filmu. 

Multikino GAC se nachází v obchodním centru Zlaté Jablko, o jehož bezpečnost se 

stará bezpečnostní agentura Mark2 Corporation Czech a.s. V rámci ochrany a střežení 

multikina spolupracuje agentura s multikinem. Spolupráce probíhá ve dvojím režimu. Během 

otevírací doby vypomáhají pracovníci agentury pouze na žádost multikina, jinak mají během 

této doby vstup zakázán. Po zavírací době již mohou provádět namátkové kontroly, pokud 

mají podezření, že dochází k páchání protiprávní činnosti. 

V současnosti multikino využívá pro dohled nad celým vnitřním prostorem vlastní 

CCTV systém. Ten se skládá z 19 fixních barevných analogových kamer, DVR zařízení, CRT 

a LCD monitorů. Na vnější části budovy nejsou umístěny žádné kamery, které by dohlíželi na 

dění v blízkosti multikina. V hale multikina je umístěna navíc kamera bezpečnostní agentury 
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obchodního centra, která není nijak propojena se samotným CCTV systémem multikina. 

Obraz z této kamery je přenášen do řídícího pracoviště agentury.  

Umístění jednotlivých kamer není nijak tajné, řada z nich je jich vidět. Dvě kamery jsou 

umístěny u pokladen, jedna snímá bufety v hale a další je vzadu v přístupové chodbě k sálům. 

Dalších 12 kamer je po dvou rozmístěných v jednotlivých sálech. Z toho jedna kamera snímá 

prostor hlediště a pomocí ní obsluha v promítací místnosti kontroluje, zda nedochází 

k pirátskému nahrávání nebo k jiné protiprávní činnosti uvnitř sálů. Druhá je namířena na 

plátno a poskytuje obsluze v promítací místnosti obraz a informace o tom, zda probíhá 

promítání projekce v pořádku. Všechny tyto kamery jsou stejného typu. Jedná se o 1/3“ CCD 

barevnou Den/Noc kameru značky Siemens, model CCBS1337-MP (viz Obrázek 17). 

                         

                    Obrázek 17 Kamera Siemens               Obrázek 18 Kamera Sony

Zbylé 3 kamery jsou značky Sony (viz Obrázek 18). Konkrétně se jedná o 1/3“ CCD II 

barevnou Den/Noc kameru EFFIO, model SSC-G118. Jedna z těchto kamer je umístěna na 

schodišti a snímá vstup do kanceláří a promítací místnosti. Zbylé dvě jsou umístěny 

v promítací místnosti. 

Výstupy ze všech kamer kromě kamer, které snímají plátno, jsou pomocí koaxiálních 

kabelů zaznamenávány na DVR systém Siemens SISTORE MX 3208 a z něj pomocí místní 

počítačové sítě přenášeny na CRT a LCD monitory. Na LCD monitorech, které jsou umístěny 

v kanceláři ředitelky a denního manažera, se dají zobrazit buď všechny výstupy z kamer 

najednou, nebo jeden či dva výstupy. Tento výběr záleží jen a jen na volbě uživatele. Na CRT 

monitorech v promítací kabině se zobrazuje na každém z nich obraz z jedné kamery 

z příslušného sálu.   

Kamery, které snímají plátno a slouží pouze pro kontrolu projekce, jsou připojeny mimo 

celý systém přímo na zbylé CRT monitory Siemens v promítací místnosti (viz Obrázek 19), 

a to z důvodů ochrany autorských práv, které jsou dány zákonem. 
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Dle zákona o ochraně osobních údajů, konkrétně § 11 odst. 1 tohoto zákona, 

jsou návštěvníci multikina informování o tom, že je prostor střežen kamerovým systémem 

(viz Obrázek 20). Nápisy jsou umístěny na viditelných místech na pokladnách a na dveřích 

jednotlivých sálů. Neuvádí ale, kdo a jakým způsobem osobní údaje zpracovává. Proto by 

bylo vhodné je o tyto informace doplnit. 

                                                

               Obrázek 19 CRT monitory                  Obrázek 20 Informační nápis

Záznam z kamerového systému je pořizován nepřetržitě 24 hodin denně, ukládán na 

pevné disky a uchováván po dobu 3 dnů. Po této době dojde k jeho smazání. 

7.4 Identifikace chyb a nedostatků 

Na základě studia literatury a odborné praxe bylo zjištěno, že největším problémem 

celého kamerového systému uvnitř multikina je jeho samotný návrh, ať už se jedná o volbu 

typu kamer, tak jejich jednotlivé umístění. Vlivem těchto nedostatků není možné identifikovat 

podezřelou osobu, pouze lze vidět, zda se na daném místě něco děje (např. požár, útok na 

pracovníky multikina apod.). Hlavním problémem systému je tedy malé rozlišení kamer 

a pořizovaného záznamu, dále pak to, že systém neumožňuje určité přiblížení a vyšší detail 

záznamu, protože jeho datová hloubka to neumožňuje. Pokud dojde k přiblížení záznamu, 

nastane zhoršení kvality obrazu a obraz se začne rastrovat (kostičkovat). Tyto zmíněné 

aspekty byly shledány jako nejvýznamnější, a proto se jimi bude zabývat  návrh změn 

a opatření v další části práce. 

Mechanické, organizační a fyzické zabezpečení multikina se jeví být na přijatelné 

úrovni, a proto není potřeba dále tento systém vylepšovat. 
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8 Analýza a hodnocení rizik protiprávních činů v multikině 

Analýza a hodnocení rizik je posloupnost určitých úkonů, které nám umožňují řídit 

a vytvářet podklady pro daný rozhodovací proces. Pracovní postupy musí dbát a splňovat 

určité nezbytnosti, které nám zajistí kvalifikované a korektní rozhodování a řízení. Pomocí 

analýz se odhalují zranitelná místa, nedostatky v systému, hrozící nebezpečí, rizika a jejich 

dopady. Na základě vyhodnocení těchto informací, se navrhují inovativní řešení, která zvýší 

úroveň bezpečnosti a ochrany objektu. [17] 

8.1 Analýza selhání a jejich dopadů 

Jedná se o analýzu, jejíž princip fungování je založen na rozboru způsobů neúspěchů 

a jejich implikací, který nám umožňuje vyhledat dopady a stanovit příčiny na základě 

uspořádaných selhání. Analýza selhání a jejich dopadů (dále jen FMEA) poskytuje kontrolu 

nad jednotlivými prvky systému a identifikuje prosté závady. [22]  

8.1.1 Výpočet a hodnocení rizika 

Stěžejním krokem analýzy je výpočet míry rizika, ten se vypočítá podle vzorce [1]. 

Jednotlivé parametry vzorce jsou uvedeny v následující tabulce, jejich bodové hodnocení je 

v rozmezí od 1 do 5. 

   Tabulka 4 Parametry metody FMEA s bodovým ohodnocením [22] 

R Míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 bezvýznamné 1 velice nepravděpodobná 

4-10 přijatelné 2 spíše nepravděpodobná 

11-50 mírné 3 pravděpodobná 

51-100 nežádoucí 4 velmi pravděpodobná 

101-125 nepřijatelné 5 trvalá hrozba 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 malá 1 odhalitelné v okamžiku spáchání 

2 větší 2 odhalitelné do několika minut 

3 střední 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 vysoká 4 těžce odhalitelné 

5 velmi vysoká 5 neodhalitelné 

     R = P   N   H         [1] 

R – míra rizika     H – odhalitelnost rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika  N – závažnost následků 
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Jednotlivá rizika, která se můžou vyskytnout v multikině GAC, byla rozdělena podle 

toho, zda ovlivňují bezpečnost uvnitř multikina nebo zda mají vliv na bezpečnost multikina 

jako budovy. Jedná se o rizika procesní a strukturální. Výčet těchto rizik je proveden 

v tabulce 5 a 6 dohromady s nezbytnými parametry pro výpočet metody FMEA, která se 

provádí pomocí Paretova principu. Při jeho sestavování se nejprve seřadí rizika od největšího 

po nejmenší podle hodnoty R, která se získala vynásobením jednotlivých parametrů P, N, H. 

U takto seřazených rizik se vypočte kumulativní četnosti. Výsledky se vloží do grafů 

(viz Graf 4 a Graf 5) a proloží se jimi Lorenzova křivka. Dle Paretova principu 80/20 se určí, 

která rizika jsou přijatelná a která přijatelná nejsou (v tabulce označeny červeně). Na základě 

těchto výsledků se pak u jednotlivých rizik navrhnou opatření pro jejich zlepšení. [22] 

            Tabulka 5 Výčet strukturálních rizik a hodnot jejich parametrů 

Číslo Protiprávní čin P N H R 

1 Neoprávněný vstup osob 4 3 4 48 

2 Úmyslné poškození budovy zevnitř 3 3 3 27 

3 
Ničení mechanického zábranného 

systému (rolety pokladen) 
3 4 2 24 

4 Poškození zámku dveří 3 2 3 18 

5 
Napadení personálu a ostrahy 

multikina 
2 4 2 16 

6 Napadení návštěvníků 2 4 2 16 

7 Poškození kamerového systému  2 3 2 12 

8 Vniknutí na střechu 1 2 4 8 

9 Proražení obvodových stěn 1 3 2 6 

10 Poškození elektrického vedení 2 3 1 6 

11 Výtržnosti před multikinem 3 2 1 6 

12 Založení požáru 1 5 1 5 

13 Exploze výbušniny 1 5 1 5 
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Graf 4 Grafické znázornění strukturálních rizik řešených metodou FMEA 

Zanesením vodorovné a svislé modré čáry do grafu byl znázorněn Paretův princip 

80/20. Podle analýzy FMEA se vlevo od svislé modré čáry nachází nepřijatelná rizika 

a vpravo od ní přijatelná rizika, jimiž se nemusíme zabývat. Z toho plyne, že strukturální 

nepřijatelná rizika jsou ta rizika, která mají hodnotu vyšší než riziko č. 7. Jako 

nejnebezpečnější byl stanoven neoprávněný vstup osob, úmyslné poškození budovy zevnitř, 

zejména ničení mechanického zábranného systému a poškození zámku dveří. V souvislosti 

s těmito riziky hrozí napadení personálu, ostrahy a návštěvníků multikina.  

              Tabulka 6 Výčet procesních rizik a hodnot jejich parametrů 

Číslo Protiprávní čin P N H R 

1 Krádeže vybavení a pokladen 4 3 3 36 

2 Vandalismus 4 3 3 36 

3 Pirátské nahrávání 4 2 4 32 

4 Vloupání 3 3 3 27 

5 Padělání lístků 2 3 4 24 

6 Kapesní krádeže 4 2 2 16 

7 Spolupráce s pachatelem 2 2 4 16 

8 Uložení výbušniny 1 5 3 15 

9 Odcizení klíčů 2 3 2 12 

10 Porušení vnitřního řádu 2 2 3 12 

11 Teroristický útok 1 5 2 10 

12 Sabotáž elektrického systému 2 3 1 6 

13 Založení požáru 1 3 2 6 
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Graf 5 Grafické znázornění procesních rizik řešených metodou FMEA 

Z Paretova principu 80/20 vyplývá, že za nepřijatelná procesní rizika lze považovat 

všechna rizika, která mají hodnotu míry rizika vyšší než riziko č. 8 (uložení výbušniny). Jedná 

se hlavně o krádeže vybavení a na pokladnách, vandalismus, stále se více rozvíjející pirátské 

nahrávání filmů, vloupání, padělání lístků, kapesní krádeže a v neposlední řadě to je 

spolupráce pracovníků s pachateli a podílení se tak na protiprávní činnosti. 

8.2 Analýza souvztažnosti 

Pro ověření výsledků, kterých bylo dosaženo analýzou FMEA, byla použita analýza 

souvztažnosti, která slouží k identifikaci rizika a hledání vazeb mezi nimi. Metoda je určená 

pro posuzování rizik u celých objektů nebo služby celého podniku. Probíhá v přesně daných 

etapách, které slouží pro celkové hodnocení. [22] 

Prvním krokem metody je vyhledání zdrojů případného rizika. V tomto případě byly pro 

metodu použity procesní a strukturální rizika z analýzy FMEA. Přesněji bylo vybráno prvních 

10  rizik z každého druhu. V druhém kroku metody byla vytvořena tabulka (viz Tabulka 7). 

Na ose X a Y se vynesla stejná rizika, která se mohou v multikině vyskytovat. Kladením si 

správných otázek se zjistilo, zda se jednotlivá rizika ovlivňují. Pokud se ovlivňují, napsala se 

1, pokud ne 0. Tímto způsobem se vytvořila matice rizik. V dalším kroku byl proveden součet 

hodnot v jednotlivých řádcích a sloupcích. Dostali jsme tak hodnoty ∑ Kra a ∑ Krb. Po 

dosazení těchto hodnot do vzorců [2] a [3] se získaly koeficienty Kra a Krb, které se zanesly do 
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tabulky (viz Tabulka 8) a rozlišila se barevně maximální a minimální hodnota v jednotlivých 

řádcích. [22] 

                [2] 

                 [3] 

Tabulka 7 Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

Č. Identifikace rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
∑K 

ra 

1 
Krádeže vybavení a 
pokladen 

x 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

2 Vandalismus 0 x 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

3 Pirátské nahrávání 0 0 x 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 

4 Vloupání 1 1 0 x 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 

5 Padělání lístků 0 0 0 0 x 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 

6 Kapesní krádeže 0 0 0 0 0 x 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 

7 Spolupráce s pachatelem 1 0 1 0 1 1 x 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 

8 Uložení výbušniny 0 0 0 1 0 0 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 

9 Odcizení klíčů 1 1 0 1 0 0 1 0 x 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 

10 Porušení vnitřního řádu 1 0 1 0 1 1 1 0 1 x 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

11 Neoprávněný vstup osob 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

12 
Úmyslné poškození 

budovy zevnitř 
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 x 1 1 0 0 0 1 1 1 10 

13 

Ničení mechanického 

zábranného systému 

(rolety pokladen) 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 x 0 0 0 0 1 0 0 6 

14 Poškození zámku dveří 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 x 0 1 1 0 0 0 9 

15 
Napadení personálu a 

ostrahy multikina 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 x 0 1 0 1 0 9 

16 Napadení návštěvníků 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 x 0 0 1 0 5 

17 Vniknutí na střechu 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 x 0 0 0 8 

18 
Poškození kamerového 

systému 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 x 1 0 7 

19 Proražení obvodových stěn 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 0 5 

20 
Poškození elektrického 

vedení 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 x 6 

 ∑Krb 10 11 3 11 2 4 9 11 6 9 16 11 8 11 8 8 7 8 8 7  

 

  

   1001x/KK rara 

   1001x/KK rbrb 
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Tabulka 8 Vypočtené koeficienty rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kra [%] 

x 
79 58 26 74 26 26 53 47 37 37 79 53 32 47 47 26 42 37 26 32 

Krb [%] 

y 
53 58 16 58 11 21 47 58 32 47 84 58 42 58 42 42 37 42 42 37 

V následujícím kroku se vynesly vypočtené hodnoty z tabulky 8 do grafu, který se 

rozčlenil do čtyř oblastí podle umístění os O1 a O2. Poloha os se vypočítala pomocí vzorců 

[4] a [5] na základě určení spolehlivosti systému (s), která se stanovila na hodnotu 80%.  

Výpočet os matice: 

   O1 = 100 – [(Kra max – Kra min)/100]   s [%]         [4] 

 O2 = 100 – [(Krb max – Krb min)/100]   s [%]        [5] 

Hodnoty jednotlivých parametrů rovnic:   

 Kra max = 79  Kra min = 26  s = 80 % 

 Krb max = 84  Krb min = 11 

Po dosazení hodnot do vzorců [4] a [5] byly stanoveny polohy os O1 = 58 % 

a O2 = 41 % a zaneseny do grafu (viz Graf 6). Osy rozdělují graf do čtyř oblastí (kvadrantů), 

každá z nich představuje závažnost jednotlivých rizik. Tabulka 9 uvádí popis těchto oblastí. 

 

Graf 6 Výsledné zobrazení rizik pomocí analýzy souvztažnosti 
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Tabulka 9 Závažnost jednotlivých oblastí [22] 

Oblast Popis oblastí 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast Relativně bezpečná rizika 

Pomocí metody souvztažnosti byly ověřeny výsledky předešlé analýzy FMEA. Rizika, 

která byla stanovená jako nepřijatelná, se v matici bezpečnostních rizik objevila v oblasti 

I. a II., což je řadí mezi primárně a sekundárně nebezpečná rizika. I když několik rizik, jako 

například pořizování pirátských kopií nebo padělání lístků, bylo stanoveno jako relativně 

bezpečné, musí se jím věnovat patřičná pozornost a je třeba navrhnout opatření i pro jejich 

eliminaci. 

8.3 Vyhodnocení provedených analýz v multikině 

Pomocí analýzy FMEA byla identifikována a vyhodnocena procesní a strukturální 

rizika, která byla rozdělena na rizika přijatelná a nepřijatelná. Jedná se o určitá protiprávní 

jednání, která vlivem velkého počtu návštěvníků a neustále se zvyšující trestné činnosti, 

mohou výrazně ovlivňovat bezpečnost a fungování celého multikina. Jako nejrizikovější byly 

vyhodnoceny krádeže vybavení a pokladen a neoprávněný vstup osob, na jehož základě může 

dojít k vandalismu a úmyslnému poškození vnitřních částí budovy, zejména mechanického 

zábranného systému a zámku dveří. V souvislosti s neoprávněným vstupem hrozí riziko 

vloupání do nezajištěných prostor a při jeho odhalení může dojít k napadení pracovníků 

a ostrahy multikina a v nejhorším případě i jeho návštěvníků. Velkou pozornost je třeba 

věnovat pirátskému pořizování obrazových nahrávek, jelikož jejich působením dochází 

k porušování autorských práv a vzniká tak velká finanční újma nejen multikinu, ale hlavně 

autorům těchto děl. Rovněž je důležité se zaměřit na případnou spolupráci zaměstnanců 

s pachateli například při padělání lístků, což představuje těžko zjistitelné riziko. Nemalou 

pozornost je třeba věnovat i kapesním krádežím. 

Pro verifikaci výsledků z předchozí analýzy byla aplikována analýza souvztažnosti. 

Jejím sestrojením a vyhodnocením se potvrdily, až na malé výjimky, všechny předešlé 

výsledky. 
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9 Návrh změn a opatření 

Z výsledků analýz vyplývá, že všechna nepřijatelná rizika, která byla identifikována 

v multikině, mají společný charakter a tím je identifikace pachatele při páchání protiprávní 

činnosti. Jedná se především o identifikaci pachatele pomocí obličeje nebo jiných 

specifických znaků. Proto je návrh změn a opatření zaměřen na řešení tohoto problému. 

Jak už bylo dříve zmíněno, CCTV systém uvnitř multikina je limitován rozlišením. 

Nejedná se o rozlišení, které je zobrazováno v reálném čase na monitoru, ale o rozlišení 

v uloženém záznamu. Protože v reálném čase je vidět obraz lepší než ten, který se uloží na 

disk. To je způsobeno kompresí, která se používá ke zmenšení záznamu, tím však dojde ke 

zhoršení kvality obrazu. Abychom nabyli dojmu, že obraz plyne plynule, potřebujeme 

zaznamenat každou vteřinu 25 – 30 snímků o určitém rozlišení. K tomu je však zapotřebí 

obrovské množství místa na disku. Z toho důvodu se používá komprese dat například pomocí 

kodeku MPEG. Ten vytváří 3 druhy snímků, a to klíčový snímek (vždy první snímek), 

pomocný snímek (zobrazuje rozdíly mezi současným a přeneseným snímkem) a poslední jsou 

silně zkomprimované snímky nebo snímky, které neobsahují žádné informace. Ty jsou 

proloženy mezi pomocné snímky. 

Aby byly eliminovány nedostatky CCTV systému, musí se postupovat tak, že se umístí 

kamery do prostor, kterými musí člověk určitě projít (např. vstup do sálů, haly či z toalet). Na 

tyto kamery se umístí větší počet snímků za vteřinu (25 snímků) v plném rozlišení a to zhruba 

do rozměru metr na metr plochy. Tím se vytvoří záznam o lepší kvalitě, ze kterého lze později 

lépe vyčíst informace pro dohledání případného pachatele. Tyto kamery by byly 

zkombinovány se statickými kamerami, které by měly objektiv se širším úhlem záběru. Na 

což kamery u vstupů, by byly obsazeny objektivy s užším záběrem. Pomocí všech těchto 

kamer by šlo vidět detailně člověka, který vešel například do sálu, páchal nějakou trestnou 

činnost a následně odešel. Při umístění kamer se musí dbát na protisvětlo, které má vliv na 

výsledný obraz, dále i na to, aby kamery snímaly obraz ze tmy do světla a ne naopak kvůli 

kontrastním poměrům. 

Pro tyto účely bylo navrženo rozšířit stávající CCTV systém o IP technologii za pomocí 

IP kamer. Ty umožňují dvě věci. Jednak že mají IP výstup neboli video výstup, který lze 

připojit do stávajícího DVR zařízení a který se nahrává v jedenkrát tak malém 

rozlišení, obsluha zařízení je vidí online. A pak mají druhý výstup, který je ve vysokém 
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rozlišení. Pomocí něj se nahrává obraz o vysokém rozlišení na počítač nebo DVR zařízení, 

avšak na úkor toho, že se na příslušné disky nahraje pouze několik dní záznamu. 

Aby byla zaručena integrita pohybu lidí po multikinu, ať už v sálech nebo v hale, jak už 

bylo zmíněno výše, je zapotřebí umístit u vstupů do jednotlivých těchto prostor kameru 

s detailním záběrem na obličej, proto aby bylo možné detailně identifikovat případného 

pachatele. Pro tyto účely postačí využít stávající kamery Siemens, které jsou umístěny 

v sálech a snímají prostor hlediště. Jednotlivé kamery by se nainstalovaly nad vchodové dveře 

do sálů (viz Obrázek 21) a snímaly by detailně prostor o ploše přibližně metr krát metr před 

tímto vchodem nebo prostor ve dveřích, kterými musí člověk projít (viz Obrázek 22). 

 

Obrázek 21 Umístění Siemens kamery 

 

Obrázek 22 Snímaný prostor Siemens kamerou 

Pro monitorování hlavního vstupu do multikina by se použily dvě kamery Siemens, 

které jsou umístěny na pokladnách. Pro střežení tohoto prostoru je zapotřebí obou dvou 

kamer, jelikož se jedná o široký průchod. Jako poslední by se přemístila kamera, která snímá 

Ukázka umístění 

Siemens kamery u 

vchodu do sálu. 

Ukázka prostoru, který 

by snímala Siemens 

kamera. 
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hlavní halu konkrétně prostor bufetu. Ta by se umístila na stěnu před toalety, aby snímala 

vchod do těchto prostor a aby bylo možno identifikovat pachatele při aktivaci bezdrátového 

detektoru pohybu, jehož princip je popsán v další části této práce. Ostatní kamery, ke kterým 

patří kamery Sony v promítací místnosti a na schodišti, dále kamery, které kontrolují projekci, 

by zůstaly na svých místech. Jelikož jejich umístění, vlastnosti a pořizovaný záznam jsou pro 

zabezpečení těchto prostor dostačující. 

Na místo kamer v sálech, které se použijí pro střežení vstupů do sálů, dále kamer 

umístěných na pokladnách by se nainstalovaly IP kamery. Zároveň by se umístila i jedna 

IP kamera do hlavní haly, která by snímala tento prostor. Tím pádem by se celý kamerový 

systém doplnil o devět IP kamer. 

IP kamery mají oproti dosavadním kamerám větší hloubku záznamu a počet pixelů, to 

nám umožňí přibližovat obraz stejným principem, jako by byla kamera otočná a měla zoom. 

Výsledný obraz se tak díky vysokému počtu pixelů nerastruje. Výhodou IP kamer je i to, že 

lze z jedné kamery udělat i tři jakoby další kamery, protože má vysoké rozlišení. Funguje to 

tak, že se udělá detailní pohled na pokladnu č. 1, detailní pohled na pokladnu č. 2 a tyto 

záběry se vyvedou jakoby ve vedlejších oknech. Později při dohledávání nějakého 

protiprávního činu se dá snáze zjistit průběh incidentu, aniž by se musel obraz zpětně 

přibližovat, jelikož se záznam nahrává v přiblíženém stavu. 

Nevýhodou těchto IP kamer je náročnost na datový tok a náročnost na skladované 

místo, což však v tomto případě ani tak nevadí. Jelikož multikino, jak už bylo řečeno, 

uchovává záznamy pouze po dobu 3 dnů. Tím pádem je kapacita disků postačující. Další 

nevýhodou IP kamer a celého CCTV systému je doba životnosti. Ta se pohybuje v rozmezí 

5 až 6 let, avšak pravidelným servisem, čištěním od prachu a kontrolou všech komponentů se 

doba životnosti celého CCTV systému zvyšuje. 

Jako vhodná IP kamera, která by splňovala všechny požadavky a nebyla příliš drahá, 

byla navržena IP kamera ZAVIO B-7210 (viz Obrázek 23). Jedná se o barevnou IP kameru 

Den/Noc s mechanickým IR filtrem, se 4 inteligentními IR LED s dosvitem 35 m. Je 

vybavena CMOS čipem, její rozlišení je 1920 x 1080 pixelů (2 Mpix) při 30 snímcích za 

sekundu. Objektiv má označení F1.2, 3 – 9 mm, což znamená, že umožňuje variabilní 38° až 

121° horizontální zorný úhel. Obsahuje funkci WDR a jiné. Pracuje v rozmezí teplot od mínus 

40 až plus 60 °C. Cena této kamery je 9 820 Kč. [32] 
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         Obrázek 23 IP kamera ZAVIO B-7210 [32]                           Obrázek 24 Ukázka softwaru [32]

Jako kabeláž by bylo na místo stávajících koaxiálních kabelů použito FTP kabelů. Ty 

by spojovaly příslušné IP kamery s aktivním síťovým prvkem - přepínačem (switch). Ten by 

byl pomocí ethernetu propojen s klasickým počítačem s licencovaným softwarem 

(viz Obrázek 24), který by sloužil k online zpracování obrazu z kamer, k vyhledávání 

případné protiprávní činnosti, a zároveň by plnil funkci primární nahrávací jednotky. Ostatní 

kamery v systému (Siemens a Sony) by byly napojeny jako doposud do DVR zařízení.  

V případě zjištění nějakého přestupku, který by se na záznamu dohledal, by se 

vyhotovilo ze záznamu pouze krátké video, které by se nahrálo na malé přenosné zařízení 

a předalo Policii ČR. Na místo videa by bylo možné pořídit i kvalitní a detailní fotografie 

pachatele. V praxi by to bylo možné řešit i tak, že by tyto fotografie mohla mít u sebe obsluha 

pokladen, která by v případě další návštěvy multikina tímto pachatelem kontaktovala vedení 

multikina, které by s daným člověkem řešilo předešlý problém, nebo by ihned zkontaktovali 

Policii ČR. Dále by bylo možno si pomocí IP kamer blíže přiblížit podezřelou osobu, zda 

například neničí vybavení uvnitř sálu nebo nekoná nějakou jinou protiprávní činnost. 

Takovéto řešení CCTV systému je podstatně lepší, než aby se zde umístily kamery, 

které jsou otočné. Jelikož vlivem natáčení se namáhá mechanizmus jako takový, a aby byla 

zajištěna kvalita a dlouhodobost mechanizmu, musely by se zde umístit drahé otočné kamery, 

jejíž cena se pohybuje řádově až okolo 40 tis. Kč. S tím souvisí další investice do dálkového 

ovládání. Za tuto cenu již lze pořídit téměř 5 kvalitních IP kamer. Proto je lepší mít pokryto 

radši pět míst staticky, než jedno místo otočnou kamerou, která když se dívá na jedno 

inkriminované místo, za sebe prakticky nevidí. Další nevýhodou otočných kamer je, že oproti 

IP kamerám neobsahují IR přísvit, který je v multikinu nutností, jelikož je zde malá intenzita 

světla. Proto by musely být o tento přísvit doplněny. 
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Co se týče krádeží elektronických dávkovačů na mýdlo na toaletách, nelze tento 

problém řešit pomocí kamerového systému, jelikož použití kamer v těchto prostorech je 

zákonem zakázáno. Pro řešení tohoto problému bylo navrženo použití GSM ovladače 

a hlásiče GD-04 DAVID od firmy Jablotron (viz Obrázek 25) s bezdrátovým detektorem 

otevření (viz Obrázek 26). DAVID je zařízení s GSM bránou, které má v sobě sim kartu, 

která může volat až na 8 telefonních čísel nebo zasílat textovou zprávu. Má v sobě bezdrátové 

rozhraní. Díky tomu umí z těchto zařízení, jako je například bezdrátový detektor otevření 

(magnetický kontakt), přijímat zprávu. [5] Fungovalo by to tak, že by se vysílač detektoru 

umístil do kachličky za dávkovač a magnet na daný předmět. Jakmile by došlo k manipulaci 

se zařízením, poslal by bezdrátový detektor impulz GSM bráně, která by zavolala nebo 

poslala textovou zprávu obsluze na pokladnu nebo na jiná patřičná místa. Tohoto principu by 

se dalo využít i na jiných zařízeních, kde by nebylo možné instalovat kamerový systém.  

                                      

    Obrázek 25 GD-04 DAVID [5]   Obrázek 26 Bezdrátový detektor otevření [1]

Protiprávní čin pirátského nahrávání projekce by bylo možné dále eliminovat pomocí IR 

LED osvětlení, které se využívá jako přísvit u kamer. Toto IR LED osvětlení by se umístilo 

vedle plátna a nasměrovalo do hlediště. Způsobilo by to přesvětlení daného zařízení a tím 

zhoršení viditelnosti promítaného plátna a znehodnocení tak pořizovaného pirátského 

záznamu. Osvětlení lidské oko nijak nevnímá, ale nahrávací zařízení jako např. kamera nebo 

mobilní telefon na něj reaguje, jelikož využívá pro nahrávání noční režim. Tato technologie 

by se musela první vyzkoušet, aby mohla být v praxi použita. 

Problém padělání lístků nelze řešit pomocí systému CCTV, jelikož by bylo velmi 

obtížné tento přestupek zachytit na kameře. Zároveň by se musel kamerový systém rozšířit 

o několik dalších kamer, což by bylo hodně nákladné. Proto by bylo možné tento protiprávní 
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čin eliminovat například využitím čárových kódů, které by byly generovány speciálním 

programem a natištěny na jednotlivé lístky. Každý čárový kód by byl specifický a jedinečný. 

Tím pádem by se zabránilo jakékoli možnosti padělání lístků. V praxi by to vypadalo tak, že 

by si zákazník koupil lístek s čárovým kódem a u vstupu do sálu by mu jej uvaděč nebo 

uvaděčka projeli ruční čtečkou čárových kódů. Pokud by kód souhlasil, rozsvítila by se čtečka 

zeleně. V opačném případě by se rozsvítila červeně, zákazník by nebyl vpuštěn a byl by 

přivolán oprávněný pracovník, který by daný problém vyřešil. 

10 Ekonomické zhodnocení 

Celkové náklady na zhotovení a provoz systému CCTV by měly být úměrné hodnotě 

chráněného objektu. V případě multikina, u kterého se celková hodnota pohybuje v řádu 

desítek až stovek miliónů korun, byly celkové náklady shledány za vyhovující. Navíc aby se 

ušetřily některé finance, byly pro inovativní řešení použity i dosavadní komponenty systému. 

V následující tabulce jsou uvedeny ceny jednotlivých navržených komponentů včetně daně 

z přidané hodnoty. Jelikož se na trhu vyskytuje několik prodejců, mohou se ceny jednotlivých 

součástek lišit. Proto jsou uváděné ceny pouze orientační. 

  Tabulka 10 Ceník jednotlivých komponentů 

Položka Ks Cena za kus v Kč Celková cena v Kč 

IP kamera 9 9 820 88 380 

Licencovaný software 1 7 050 7 050 

Počítač s příslušenstvím 1 18 000 18 000 

GD - 04 DAVID 1 3 790 3 790 

Switch 1 14 760 14 760 

FTP kabel 400 8,50 3 400 

Bezdrátový detektor pohybu 4 1 014 4 056 

Čtečka čárových kódů 6 2 400 14 400 

Celková cena 153 836 

Vzhledem k tomu, že danou práci bude vykonávat vybraná odborná firma, je důležité 

připočíst k celkové ceně i cenu za práci a samozřejmě i za další nezbytné komponenty, které 

jsou potřebné k vybudování CCTV systému, proto bude celková cena vyšší. 
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11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo aplikovat systém CCTV pro snížení protiprávní 

činnosti v prostorech vybraného multikina. Pro tyto účely bylo vybráno multikino Golden 

Apple Cinema ve Zlíně. 

Úvodní teoretická část práce se zabývá rešerši literatury, ve které jsou uvedeny 

dokumenty, které vedly k získání potřebných znalostí a informací k napsání této bakalářské 

práce. Následuje výčet a popis základních právních předpisů a technických norem, které 

souvisí s řešenou problematikou. Dále je zmíněna statistika protiprávních činů v kulturních 

objektech, mezi které řadíme i multikino. 

Další kapitola je zaměřena na samotný systém CCTV, podrobný popis a charakteristiku 

jednotlivých komponentů. Ve zbylé teoretické části je provedena obecná charakteristika 

multikin. 

Následuje praktická část, která se zabývá charakteristikou vybraného multikina GAC. Je 

zde uveden jeho samotný popis a statistika protiprávních činů, které byly poskytnuty 

odpovědnými pracovníky. Dále jsou popsána aktuální bezpečnostní opatření a identifikovány 

jejich chyby a nedostatky. Na základě zjištěných protiprávních činů, které se v objektu 

vyskytují, jsou provedeny analýzy jednotlivých bezpečnostních rizik a stanovena rizika, která 

označujeme za nepřijatelná a která nejvíce ohrožují chod a funkci multikina, bezpečnost osob 

a majetku. Mezi tato rizika patří například neoprávněný vstup osob, krádeže vybavení, 

vandalismus, pirátské nahrávání, napadení pracovníků a návštěvníků a další. 

Z výsledků analýz, z identifikovaných chyb a nedostatků v zabezpečení bylo na základě 

teoretických a praktických poznatků, které byly získány i díky několika denní praxi u firmy 

All Profi, navrhnuto opatření, které by mělo snížit počet protiprávních činů v objektu 

a umožnit detailní identifikaci a dopadení pachatele. Zejména se jedná o předělání celého 

CCTV systému, hlavně přemístění jednotlivých kamer a rozšíření dosavadního systému o IP 

technologii. Co se týče rizik, která nelze eliminovat prostřednictvím kamer, bylo navrženo 

použití bezdrátových kontaktů a čteček čárových kódů. 

V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení vynaložených nákladů na 

vylepšení celého stávajícího bezpečnostního systému. 

Věřím, že tato bakalářská práce by mohla posloužit jako určitý návrh na zlepšení CCTV 

systému uvnitř daného multikina.  
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Seznamy 

Seznam zkratek 

CCD  Zařízení s vázanými náboji (Charge Coupled Device) 

CCTV  Uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television) 

CMOS  Polovodič s vrstvou kysličníku křemíku (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) 

CRT  Druh televizoru (Cathode Ray Tube) 

CS/C  Typ závitu u objektivu 

ČR  Česká republika 

DNR  Digitální redukce šumu (Digital Noise Reduction) 

DOME Typ kamery 

DVR  Digitální videorekordér (Digital Video Recorder) 

EPS  Elektrická požární signalizace 

ESC  Elektronická uzávěrka (Electronic Shutter Control) 

FAB  Cylindrická vložka 

FMEA  Analýza selhání a jejich dopadů (Failure Mode and Effect Analysis) 

GAC  Multikino Zlaté Jablko (Golden Apple Cinema) 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile 

Communications) 

IP   Internetový protokol (Internet Protocol) 

IR  Infračervený 

LED  Dioda emitující světlo (Light Emitting Diode) 

LCD  Displej z tekutých krystalů (Liquid Crystal Display) 

MPEG  Metoda komprese záznamu (Motion Picture Experts Group) 

NVR  Síťový videorekordér (Network Video Recorder) 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

STP/FTP Stíněná kroucená dvojlinka (Shieldel Twisted Pair) 

TV  Televize 

UTP  Nestíněná kroucená dvojlinka (Unshielded Twisted Pair) 

WDR  Široký dynamický rozsah (Wide Dynamic Range) 

ZOOÚ  Zákon o ochraně osobních údajů 
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