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Bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou objektu kina. V úvodu jsou rozebrány 
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Seznam zkratek 

CCTV  Uzavřený televizní okruh (Closed-Circuit Television) 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

ČSN P  Předběžná česká technická norma 

EN  Evropská norma 

ENV  Předběžná evropská norma 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

FMEA  Analýza příčin a následků (Failure Mode and Effect Analysis) 

LED  Elektronická polovodičová součástka (Light, Emitting Diode) 

NP  Nadzemní podlaží 

OZV  Obecně závazná vyhláška 

PIR  Pasivní infračervené čidlo (Passive Infra Red detektor) 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
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1 Úvod 

Pocit jistoty a bezpečí je jednou ze základních lidských vlastností. Tato vlastnost 

spojená s potřebou chránit svůj majetek je zakotvena hluboko v minulosti, přetrvává do 

současnosti a zcela jistě bude lidstvo doprovázet i v budoucnosti. Dříve byla tato potřeba 

realizována pomocí hradeb, tvrzí, padacích mostů, truhlic atd. a postupně se zdokonalovala 

až do dnešní podoby, kdy je ochrana tvořena celou řadou nových technologií od 

důmyslnějších mechanických systému, doplněné o poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy až po kamerové systémy. 

Špatná sociální situace, ale i nedostatečné zabezpečení jsou důsledkem toho, že i 

přes neustálé zdokonalování v oblasti bezpečnostních prvků, majetkových trestných činů 

na území České republiky neubývá. O tomto faktu je možné se přesvědčit ve statistikách 

Policie ČR. [30]  

Tato bakalářská práce má za cíl nastínit komplexnost řešení fyzické ochrany 

budovy kina. Tento objekt jsem si vybral z toho důvodu, že znám majitele, který má kino 

v pronájmu, což mi umožnilo lépe poznat zdejší poměry. Cílem této práce je pomocí 

zvolených analýz zjistit možné nedostatky v bezpečnosti a navrhnout nová opatření, které 

povedou k jejich odstranění a zlepšení fyzické ochrany kina. 

Bakalářská práce je rozdělena do 8 kapitol. První kapitola je úvod, po ní následuje 

teoreticko-právní část, kde jsou popsané právní předpisy, vyhlášky a normy, které souvisí 

s danou problematikou. Ve třetí kapitole je podrobně rozebrána fyzická ochrana a 

prostředky její realizace. Kapitola čtyři se váže k chráněnému objektu. Obsahuje základní 

popis kina a to především z pohledu stavebních konstrukcí a dispozičního uspořádání. Na 

tuto kapitolu navazuje zhodnocení současného stavu zabezpečení. V kapitole šest jsou 

pomocí analýz stanoveny potenciální poruchy (hrozby), které mají vliv na bezpečnost 

objektu. Tyto hrozby jsou v následující kapitole rozebrány, a je zde navrženo řešení pro 

jejich odstranění. Kapitola osm je kapitolou poslední. Je zde závěr, ve kterém je tato 

bakalářská práce stručně shrnuta, společně s přínosy, které z ní plynou. 
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2 Teoreticko-právní část 

Oblast bezpečnosti osob a majetku v České republice je velmi problematická, 

z hlediska neexistence uceleného právního předpisu, který by tuto problematiku 

komplexně řešil. Z tohoto důvodu je zapotřebí vycházet z celé řady zákonů, vyhlášek a 

technických norem, které svým charakterem zasahují do problematiky bezpečnosti osob a 

majetku. Níže uvádím jejich základní výčet. 

2.1 Zákony 

Jedná se o tyto zákony. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Je to nejvýše postavený právní předpis České republiky, který deklaruje základní 

práva a svobody občanů a vymezuje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a 

demokratický stát. Ústava ČR byla přijata Českou národní radou 16. Prosince 1992, 

účinnost nabyla dnem vzniku České republiky, 1.ledna 1993. Je tvořen osmi hlavami a 

preambulí, ve které jsou uvedeny zásady fungování státu, jeho vymezení a obecná definice 

základních práv a povinností občanů. Jednotlivé hlavy ústavy stanovují základní 

ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, 

Českou národní banku a územní samosprávu. [5] 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

Tato listina je součástí Ústavy České republiky.  Deklaruje svobodu a rovnost 

v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nezrušitelné a nepromlčitelné. Tento zákon stanovuje jako nejvýznamnější právo na život a 

zdraví, právo vlastnit majetek, a také právo na lidskou důstojnost. Omezit práva a svobody 

člověka lze pouze na základě zákona. [7] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje trestní právo hmotné. Přesně určuje, která jednání jsou trestným 

činem, a stanovuje, jaké sankce lze uložit. Mimo jiné striktně definuje podmínky trestní 

odpovědnosti. V trestním zákoníku jsou dále také uvedeny i okolnosti vylučující 
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protiprávnost, tedy činy, které mají povahu trestného činu, ale nejsou za trestné 

považovány. Jedná se o případ krajní nouze, nutné obrany, svolení poškozeného, přípustné 

riziko a oprávnění použití zbraně. [9] 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly trestné 

činy náležitě zjištěny a pachatelé spravedlivě potrestání podle zákona. 

Působí k upevňování zákonnosti, předchází a zamezuje trestné činnosti, slouží k 

výchově občanů v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského soužití i 

čestného plnění povinností ke státu a společnosti. 

§76 odstavce 2 citovaného zákona zní: „Osobní svobodu osoby, která byla 

přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoliv, 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 odkladů 

oznámit.“ [11] 

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

Nový občanský zákoník vešel v platnost 1. 1. 2014. Nahrazuje původní zákoník z 

roku 1964. Tento zákon upravuje soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy 

v takovém rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. [8] 

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

Zákon upravuje práva a povinnosti pro nakládání s osobními údaji, které 

zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i 

fyzické a právnické osoby. [10] 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Tímto zákonem jsou upravovány pracovněprávní vztahy týkající se výkonu práce 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jsou zde uvedeny práva a povinnosti zaměstnanců 

a zaměstnavatelů. Podle § 101 odstavce (1) citovaného zákona je zaměstnavatel povinen 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 

života a zdraví, které se týkají výkonu práce. 

Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých 

funkcí. [12] 

2.2 Vyhlášky 

Jedná se o tuto vyhlášku. 

Vyhláška města Olomouce č. 9/2005 o závazné části regulačního plánu městské 

památkové rezervace 

Tato vyhláška řeší zásady koncepce rozvoje, funkční regulace a urbanistické 

uspořádání města Olomouce, za účelem usměrňování stavebních a ostatních činností 

v řešeném území tak, aby zůstala zachována původní historická struktura, půdorys a obraz 

památkově chráněného území v jeho plném rozsahu v souladu s požadavky památkové 

ochrany vyplývající ze zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů. [6] 

2.3 Technické normy 

Jedná se o tyto normy. 

ČSN EN 50130 Poplachové systémy – všeobecně [15] 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky [16] 

ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory [17] 

http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10813/09-2005.cs.pdf
http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10813/09-2005.cs.pdf
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ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Systémové požadavky [18] 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci [19] 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory [13] 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a 

klasifikace [20] 

ČNS P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební 

metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení: 2000. [21] 

ČNS P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební 

metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení: 2000. [22] 

ČNS P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební 

metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí: 2000. [23] 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku [14] 

 

 

 

 



6 

 

3 Fyzická ochrana a prostředky její realizace 

Fyzická ochrana je tvořena souborem technických, organizačních a režimových 

opatření, které slouží k bezpečnosti osob a zabraňují neoprávněnému nakládání s hmotným 

a nehmotným majetkem. [1] 

Pojem fyzická ochrana zatím nemá přesnou definici.  Specifikace fyzické ochrany 

je proto velmi obtížná, a je třeba mít dostatek odborných znalostí především z právní 

oblasti pro správnou realizaci a funkčnost systému. Obecně je přijímána terminologie dvou 

amerických spisovatelů Hanryho Grahama Greena a Roberta Fishera, která byla  sepsána  v 

práci  Introduction  to  security,  U.S.A.:  Security  Word  Publishing  Co., Inc. 1993. 

„Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec nebo 

skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo násilí.“ [3] 

Rozdělení fyzické ochrany 

Fyzickou ochranu dělíme do tří základních skupin: 

1. Technická ochrana 

 Mechanické zábranné systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Ostatní zabezpečovací systémy 

2. Fyzická ostraha 

3. Režimová ochrana 

Jedině zapojením všech výše uvedených druhů ochrany lze dosáhnout efektivní 

fyzické bezpečnosti s vysokou účinností. Je nutno si uvědomit, že celková ochrana je tak 

silná, jak silný je její nejslabší článek. [1] 
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3.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy tvoří základní prvek bezpečnostních systémů, od 

kterých se vždy odvíjí celý koncept systému bezpečnosti a ochrany majetku. Jde v podstatě 

o veškeré mechanické zábranné systémy, které ztěžují násilné vniknutí nepovolané osoby 

do chráněné zóny nebo objektu (především přes oplocení nebo dveřními či okenními 

otvory), případně manipulaci nepovolané osoby s chráněnými předměty v zabezpečeném 

objektu.  

Mechanické zábranné systémy poskytují ochranu svou mechanickou pevností. 

Doba, kterou musí pachatel vynaložit na její překonání je v mnohých případech delší, než 

je pro něho únosné. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je tedy vytvořit 

pevnou hranici (překážku) definovanou určitým odporem proti destrukčnímu narušení. 

Z hlediska záměru se jedná zejména o zabránění: 

 násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru 

 znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru 

 krádeže předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru 

 možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru  

 

Obecně lze konstatovat, že každý mechanický zábranný systém je překonatelný. 

Odlišují avšak navzájem množstvím vynaložené energie a času a důmyslností použitého 

nářadí či nástrojů při jejich překonávání. [2] 

Rozdělení mechanických zábranných systémů 

Mechanické zábranné systémy použité při ochraně objektů je možno využívat 

v rámci třech okruhů ochranných zón. A to na obvodovou, plášťovou a předmětovou 

ochranu. [2] 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Zajišťují bezpečnost kolem chráněného objektu. Obvodem objektu obyčejně 

rozumíme jeho katastrální hranice realizované obvykle přírodními nebo umělými bariérami 

(vodní toky, ploty, zdi apod.) na přilehlých pozemcích. Zásadně se vždy jedná o 
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mechanické zábrany vyráběné pro tento účel. [2] Níže jsou uvedeny vybrané prvky 

obvodové ochrany. 

Ploty 

Jedná se o klasický mechanický prvek. Je velmi rozšířený v perimetrické 

(obvodové) ochraně. Funkce plotu spočívá ve zpomalení nebo zastavení průniku pachatele 

do chráněné oblasti. V zásadě je tento aspekt ovlivněn použitým materiálem a 

konstrukčním provedením plotu. [1] 

Zdi 

Jsou to pevné bariéry, sloužící především k ochraně před proniknutím motorových 

vozidel nebo jiných technických prostředků. Konstrukce je tvořena nejčastěji betonovými 

bloky nebo cihlami, aby byla zajištěna dostatečná pevnost. 

Ploty i zdi je možné doplnit pro ztížení jejich překonání vrcholovými zábranami 

(např. žiletkový drát, ostnatý drát) a podhrabovými překážkami (např. ocelové rošty, 

podezdívka). [2] 

Turnikety 

Jsou to speciální zábrany průchodu osob, které se používají u přístupových zón do 

objektů. Jde v podstatě o mechanickou propust, jejíž účelem je rozmělnit nárazový proud 

příchozích osob na postupný. [2] 

Závory 

Standardní závory pracují na principu sklápěcí jednoramenné páky. Je třeba je 

chápat jako technické prvky vyžadující dohled. Nejčastěji slouží k zastavení a případné 

kontrole vozidel a to jak při příjezdu, tak i odjezdu z objektu. [2] 

Podhrabové překážky 

Podhrabové překážky slouží jako zábrana proti podlezení, či podkopání plotu. 

Tímto prvkem se doplňují ploty především v místech měkkého podloží. Jedná se o 

podhrabové desky o minimální šířce 1 metr, pevnou podezdívku nebo ocelový rošt. [2] 



9 

 

3.1.2 Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Zabraňují jakémukoliv narušení konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek 

objektu. Účelem je především ztížit a prakticky znemožnit vniknutí do chráněného 

prostoru v objektu, případně pachatele odradit od této činnosti. [4] Níže jsou uvedeny 

vybrané prvky obvodové ochrany. 

Ochranné prvky budov 

Do této, část opomíjené kategorie patří stěny, podlahy, stropy a střechy budov. 

Jejich mechanická odolnost je závislá především na použitém materiálu, jeho pevnosti, 

tloušťce a vlastním provedení. [2]  

Bezpečnostní dveře 

Jsou souhrnem speciálních stavebních, technických a bezpečnostních prvků a úprav 

dveřního prostoru, zaručující relativně maximální bezpečnost chráněného prostoru. Bývá 

realizováno zpevněným dveřním křídlem, zvýšeným počtem uzamykatelných a 

zajišťujících míst v celém obvodu dveří a zesílením nebo vyztužením zárubní. [2] 

Mříže 

Mříže představují jednu z nejstarších klasických mechanických zábran především 

zasklených ploch. Tento konstrukční prvek je tvořen železnými tyčemi, které musí 

zaručovat bezpečné uzavření stavebního prostoru. [2] 

Okna 

Bezpečnostní okna se pro zvýšení bezpečnosti vyplňují speciálními skly nebo 

fóliemi. Fólie působí velmi esteticky efektivně. Skla jsou tvrzená nebo vrstvená. Oba 

případy jsou opatřeny bezpečnostní fólií. [2] 

3.1.3 Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Zabezpečují prostory či úschovná místa, kde jsou uloženy peníze, cennosti, 

utajované skutečnosti atd. před zcizením nebo neoprávněnou manipulací s nimi. [2] Níže 

jsou uvedeny vybrané prvky předmětové ochrany. 
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Skříňové trezory 

Skříňové trezory jsou úschovné objekty chránící svůj obsah. Tělo je zpravidla 

tvořeno trezorovou skříní dvouplášťové konstrukce, která je vyrobena obvykle z oceli nebo 

jiných speciálních slitin. Materiály použité na konstrukci skříňového trezoru a jejich 

tloušťka závisí na účelu trezoru. Další součástí skříňového trezoru jsou trezorové dveře. Ty 

mají obdobnou konstrukci jako trezorová skříň a musí být proti násilnému vniknutí 

vybaveny důmyslným uzamykacím systémem. [2] 

3.2 Technická ochrana – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), dříve nazývané 

elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS), jsou souhrnem technických prostředků, 

jejichž účelem je chránit objekt proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. PZTS   

jsou soubory prvků, schopny dálkově opticky nebo akusticky signalizovat na určitém místě 

přítomnost nebo pokus o vniknutí narušitele do střeženého objektu. PZTS jsou také 

schopny případné narušení ohlásit na vybraná telefonní čísla. [3] 

Vyšší systémy PZTS, jejich parametry a podmínky jsou formulovány v ČSN EN 

50131 - 1 ed. 2 „Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 1: Systémové požadavky“. [16] 

PZTS se skládá z několika základních prvků plnících své specifické funkce. 

V souhrnu vytvářejí zabezpečovací řetězec [3], znázorněn na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [3] 
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Čidlo 

Zařízení, které vyhodnocuje fyzikální změny, na základě narušení objektu nebo 

nepovolenou manipulaci s chráněným předmětem. Čidlo reaguje vysláním poplachového 

signálu nebo zprávy. [3] 

Ústředna 

Zařízení sloužící k přijímání a zpracovávání informace z čidel. Pracuje dle předem 

stanoveného programu. Ovládá zabezpečovací systém a vyhodnocuje informace. [3] 

Přenosové prostředky 

Zajišťují převedení výstupních informací z ústředny do místa signalizace, 

popřípadě povely opačným směrem. [3] 

Signalizační zařízení 

Zajištuje přenos předaných informací na vhodný kanál (vyhlašuje poplach nebo 

výstrahu). [3] 

Doplňková zařízení 

Usnadňují ovládání systému a realizují některé speciální funkce. [3]  

Z hlediska prostorového zaměření se PZTS dělí na pět druhů: 

 obvodovou (perimetrickou) 

 plášťovou 

 prostorovou 

 předmětovou 

 klíčovou 
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3.2.1 Prvky obvodové ochrany 

Zaznamenávají narušení perimetru (obvodu) objektu. Čímž se obyčejně rozumí 

jeho katastrální hranice, která je vymezena obvykle přírodními nebo umělými překážkami 

(vodní toky, zdi, ploty apod.). Mezi používané prvky PZTS v obvodové ochraně patří 

mikrofonní kabely, seismická čidla, plotová tenzometrická čidla, štěrbinové kabely, 

perimetrická pasivní infračervená čidla a další. [3] 

3.2.2 Prvky plášťové ochrany 

Signalizují možné narušení pláště objektu. V tomto druhu ochrany se zabýváme 

především vnějšími otvorovými výplněmi (vstupní a balkónové dveře, okna), ale i často 

opomíjenými stavebními prvky budov (obvodové zdivo, podlahy, stropy a střechy). Mezi 

používané prvky PZTS v plášťové ochraně patří pasivní i aktivní kontaktní čidla rozbití 

skla, magnetické kontakty, infračervené závory, tenzometrické detektory a další. [3] 

3.2.3 Prvky prostorové ochrany 

Signalizují narušení v chráněném prostru. Tento druh ochrany tvoří velmi dobrou 

alternativu popřípadě doplnění k současně nejlepší formě střežení - plášťové ochraně. V 

tomto případě čidla detekují pohyb v prostoru za pomoci celé řady fyzikálních jevů. Mezi 

používané prvky PZTS v prostorové ochraně patří pasivní infračervená čidla (dále jen 

PIR), mikrovlnná čidla a další. [3] 

3.2.4 Prvky předmětové ochrany 

Signalizují přítomnost pachatele u chráněného předmětu. Prvky předmětové 

ochrany jsou především určeny ke střežení cenných, ať již volně stojících, samostatně nebo 

skupinově umístěných předmětů (obrazy, sochy, trezory apod.) Umožňují jejich trvalé 

střežení i v době, kdy prostorová čidla musí být z důvodu provozu vypnuta. Mezi 

používané prvky PZTS v předmětové ochraně patří kapacitní čidla, kontaktní čidla, tlaková 

akustická čidla, závěsová čidla a další. [3] 
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3.2.5 Prvky klíčové ochrany 

Signalizují narušení míst v objektu, u kterých se předpokládá pohyb pachatele. 

Jedná se především o chodby, haly, schodiště apod. [3] 

3.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Mezi ostatní zabezpečovací systémy se řadíme především kamerové systémy. Dále 

se zde řadí elektrická požární signalizace, systém kontroly vstupů, kontrola zboží a ochrana 

automobilů. [4] 

3.3.1 Kamerové systémy 

Kamerové zabezpečovací systémy jsou speciálním typem uzavřeného televizního 

okruhu (Closed Circuit Television, dále jen CCTV). Systém CCTV umožňuje monitorovat 

střežený prostor a tím kontrolovat i velmi rozlehlé prostory v reálném čase. Přenášejí 

signál z kamer na monitory a obrazovou i zvukovou formou zajišťují důkazy.  

Kamerové systémy se skládají z následujících částí: 

 kamery 

 monitor 

 záznamová zařízení 

Kamery 

 Slouží ke snímání obrazu sledovaného prostoru. Obraz se převádí na elektrický 

signál, který je odeslán k dalšímu použití prostřednictvím přenosových zařízení. Kamery 

lze ovládat pomocí ovládací jednotky. Ta umožňuje dálkové natáčení, přibližování, 

přisvětlování atd. Kamery mohou být analogové nebo digitální, otočné nebo pevné, 

barevné, černobílé nebo kombinované. 

Monitory 

Monitory se běžně používají k zobrazování dějů snímaných kamerou nebo 

zaznamenaných na videorekordér. Jako televizní monitory se používají černobílé nebo 

barevné.  
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Záznamová zařízení 

Záznam obrazu slouží k dokumentování dějů, který je archivován, a díky tomu je 

možné tento záznam posléze dohledat, a na tomto základě předložit potřebné důkazy 

nebo identifikovat osobu, která páchá protiprávní činnost. Velký důraz je třeba klást na 

systematičnost práce se záznamem. Je nutné vytvořit systémová opatření při udělování 

přístupových práv k záznamu, které slouží především jako ochrana proti zneužití citlivých 

informací ve vztahu k platné legislativě na ochranu osobních údajů. [4] 

3.4 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu je třeba chápat jako doplněk obou forem technické bezpečnosti. 

Při spojení těchto segmentů dochází k zajištění maximální efektivity a účinnosti systému 

fyzické ochrany.   

Rozdíl mezi technickou ochranou a fyzickou ostrahou je především v možnosti 

bezprostředního zásahu k odvrácení nebezpečí, které hrozí nebo již existuje. 

Fyzická ostraha především zajišťuje bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek. 

To je zajištěno zejména pomocí soukromé bezpečnostní služby, specializovaných 

pracovníků chráněného objektu, ale i pomocí Policie České republiky nebo obecní 

(městské) policie. [1] 

Formy fyzické ostrahy 

Fyzická ostraha má různé formy, zde uvádím jejich výčet. 

Strážní služba 

Tato forma fyzické ostrahy je vykonávána jak na pevných strážných stanovištích, 

tak i na stanovištích pochůzkových. Pracovník fyzické ostrahy při strážní službě pozoruje 

chráněný objekt i jeho okolí a dle potřeby zamezuje nedovolené činnosti vedoucí proti 

tomuto objektu.[1] 
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Bezpečnostní dohled 

V rámci zabezpečovaného objektu může pracovník fyzické ostrahy buďto 

celoplošně a nebo jen v určitých prostorech vykonávat bezpečnostní dohled, a to buď 

přímo, kdy se pracovník nachází v daném objektu (přímý dohled) a nebo dálkově, 

s využitím kamerových systémů (dálkový dohled). Hlavním úkolem je především sledovat 

a zajišťovat dodržování vnitřního režimu v objektu a dbát na činnosti v chráněném objektu. 

[1] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Účel bezpečnostního ochranného doprovodu spočívá v zajištění bezpečnosti při 

přesunu. Jedná se zejména o bezpečnostní ochranný doprovod osob, peněz a cenností, 

nákladní silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy. Doprovod bývá realizován 

různě, převážně však pěším nebo dopravním způsobem. [1] 

Bezpečnostní průzkum 

Bezpečnostní průzkum je forma fyzické ostrahy, která zjišťuje momentální stav 

veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku v daném objektu. Cílem je stanovit potřebu 

dalšího využití ostatních forem fyzické ostrahy. Bezpečnostní průzkum lze rozdělit na 

přímý a dálkový. Přímý je tehdy, kdy se pracovník fyzicky nachází v daném objektu. 

Dálkový je realizován zejména pomocí kamerových systémů.[1] 

 

Kontrolní propustková služba 

Při kontrolní propustkové službě se dbá především na zajištění ochrany 

zabezpečovaného objektu z hlediska vstupu osob a vjezdu vozidel bez oprávnění. 

Kontrolují a evidují se osoby nebo vozidla směřující do nebo z objektu, a zabraňuje se 

neoprávněnému vnášení či vynášení předmětů apod. [1] 
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Bezpečnostní výjezd – zásah 

Tato forma fyzické ostrahy zabezpečuje objekt za pomoci elektrických 

bezpečnostních systémů. Výjezdová - zásahová skupina se dostaví na místo 

zabezpečovaného objektu, jakmile od elektrického zabezpečovacího systému obdrží 

informaci o jeho napadení. Po příjezdu tato skupina v souladu s § 76 odstavcem 2 zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů pachatele zadrží a 

zajistí napadený objekt do příjezdu Policie České republiky či obecní (městské) policie a 

odpovědné osoby objektu.[1] 

3.5 Režimová ochrana 

Je to soubor organizačně administrativních opatření a postupů, které směřují 

k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému. Režimová 

ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem. V praxi se jedná především o směrnice dané 

organizace pro: 

 vstup, odchod a pohyb v objektu 

 manipulace s hodnotami a informacemi 

 využívání zabezpečovacích systémů 

 opatření pro chování v krizových situacích 

 klíčový režim  

 

  Problémem u režimové ochrany je jeho zavádění a prosazovaní do každodenního 

života objektu.[3] 
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4 Základní informace o kinu Metropol 

Kino se nachází v  centru Olomouce, na rohu ulic Sokolská a Zámečnická. V roce 

2001 prošel kinosál rekonstrukcí. Na počátku roku 2011 se pak revitalizoval prostor 

předsálí kina, který byl nově obohacen o kinokavárnu a dětský koutek. Objekt je ve 

vlastnictví města Olomouce, která jej pronajímá. Poloha kina je znázorněna na obrázku 2.  

 

Obrázek 2: Poloha Kina [29] 

 

4.1 Historie 

Kino Metropol je posledním klasickým kinem v Olomouci. Kino v samotném 

centru historické a univerzitní hanácké metropole vzniklo v roce 1933 a od té doby 

několikrát změnilo svůj název. Založeno bylo jako Bio Sokol pod vedením Družstva pro 

stavbu Sokolovny, o něco později se přejmenovalo na Světozor, ale i kino Pohraniční 

stráže. Po revoluci se oživil název Metropol, pod kterým jej neoficiálně vnímali už 

Olomoučané třicátých a čtyřicátých let. [28] 
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4.2 Stavební konstrukce 

Objekt kina Metropol má nepravidelnou půdorysnou základnu, jejíchž zastavěná 

plocha činí 1250 m
2
. Pro podrobný popis je objekt nutné rozdělit na dvě části. První část je 

budova kina, která slouží jako obytná a administrativní část. Druhou část tvoří sál kina. 

Obě tyto budovy jsou vystavěny jinou technologií.  

Administrativní, obytná budova 

Budova je o půdorysné výměře 400 m
2
 a je částečně podsklepená. Tato část objektu má 

2.NP, kde je 1NP propojeno jednoramenným zděným schodištěm o šířce 1300 cm, a 2.NP 

točitým schodištěm stejné šířky. Budova je částečně betonová, částečně zděná. Obvodové 

zdi mají tloušťku 500 mm, střední nosné stěny 300 mm a příčky 200 mm. Střecha je plochá 

se 3 svislými svody. Nachází se zde světlíky a 2 komínové šachty. Tato část objektu je 

znázorněna na obrázku 3. 

Sál kina 

Sál je o půdorysné výměře 850 m
2
, světlá výška sálu u pódia je cca 9 m. Tato část objektu 

je nepodsklepená. Nosnou konstrukci tvoří betonové zdi o tloušťce 100 cm, na kterých je 

betonová deska s armaturou o tloušťce 300 mm. Povrch v kině je tvořen betonovou 

mazaninou, postranní koridory a pódium kobercem. Obvodové stěny jsou zděné a mají 

tloušťku 400 mm. V zadní části za sálem je rákosové akustické zdivo. Sál je dále obložen 

deskami 2x1m obsahující minerální vatu pro vylepšení akustických vlastností. V sále je 

několik podpůrných sloupů, ve kterých jsou umístěny výdechy vzduchotechniky, a je na 

nich zavěšeno ozvučení. S dispozičního hlediska slouží jako oddělení hlediště 

s postranními koridory. Podhledy jsou z minerálních desek, nad kterými je vedena 

vzduchotechnika a kabeláž. Stropní konstrukce je tvořena ocelovými vazníky v osové 

vzdálenosti 5m. Střecha je plochá, porůzná a obsahuje vývody vzduchotechniky. 

 

 



19 

 

 

Obrázek 3: Administrativní obytná budova [autor] 

 

4.3 Dispoziční uspořádání 

I u dispozičního uspořádání je pro přehlednost vhodné rozdělit si objekt kina na dvě 

části, stejně jako v kapitole stavební konstrukce.  

Administrativní, obytná budova 

Jak již bylo uvedeno, tato část má půdorysnou základnu 400 m
2
. A nachází se zde 

dvě nadzemní podlaží. V přízemí budovy se nachází hlavní zázemí kina. Hlavní vstup je 

situován z ulice Sokolská, a vede do vstupní haly neboli foyer, která zabírá největší plochu. 

Ve foyer se nachází plnohodnotná kavárna s dětským koutkem, pokladna, samostatné WC 

pro ženy a muže, kuchyně, sklad a šatny pro zaměstnance i hosty, jak je možné vidět na 

obrázku 4.  Na konci foyer se nacházejí dva koridory do sálu.  
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Obrázek 4: Foyer [28] 

V první nadzemím patře se nachází 2 samostatné bytové jednotky. Dále také 

promítárna spojená s kanceláří ze které je vstup do serverovny. Poslední místnost v patře je 

technická, která slouží především pro zvukovou aparaturu. Promítárna je na obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Promítárna [autor] 
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Druhé nadzemní podlaží má na své ploše také 2 samostatné bytové jednotky. Zde se 

také nachází rozsáhlé prostory kanceláří vedení kina. Stejně jako v 1. NP je i zde technická 

místnost, která v tomto případě slouží k průlezu na střechu kina.  

Sál kina 

Jak již bylo uvedeno, sál se nachází na ploše 850 m
2
. Nachází se zde postupně se 

zvyšující betonová deska, která sahá od přízemí až po 1NP administrativní budovy. Sál 

obsahuje 20 řad osazených sedadly, a je dlouhý přibližně 30 m. Celková kapacita sálu činí 

533 míst. Sál je znázorněn na obrázku 6. Ve spodní části sálu se nachází pódium o ploše 

25m
2
. Za plátnem se nachází zázemí pro účinkující, WC a také maskérna, která má přímý 

vstup do sálu. Nad zázemím pro hosty se nachází kotelna a místnost pro vzduchotechniku. 

Pódium je ve výšce 80cm nad první řadou sedadel. Dále se u pódia nacházejí dva hlavní 

únikové východy, které tvoří protipožární dvoukřídlé dveře šířky 2200mm obložené 

nehořlavou látkou. Jeden do ulice Zámečnická, druhý na soukromé parkoviště kina. 

V horní části sálu se nacházejí dva východy do koridorů, kterými diváci přicházejí 

z foyer. I ty slouží jako únikové východy. Dále se zde nachází 7 lóží pro diváky. Sál kina 

má dva postranní koridory doplněné v některých částech o schodiště. 
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Obrázek 6: Sál [28] 

5. Současné zabezpečení kina 

Objekt slouží jako kulturní zařízení, kde se nejenom promítají filmy, ale je zde i 

celá řada dalších projektů jako jsou živá vystoupení z koncertů, festivaly, metropolitní 

opery a balety, výstavy, prezentace apod. Z toho důvodu se zde vyskytuje velký počet 

osob, a také se v objektu nachází drahé technické vybavení. Součástí je i kavárna. Z těchto 

důvodů je třeba klást důraz na kvalitní zabezpečení. 

Pro ucelený popis současného zabezpečení objektu je potřeba rozdělit si 

problematiku do následujících kategorií: 

 mechanické zábranné systémy 

 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 fyzická ostraha 

 režimová ochrana 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

Současný stav zabezpečení v oblasti mechanických zábranných systémů je třeba 

rozdělit do oblastí perimetrické, plášťové a předmětové ochrany. 
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5.1.1 Obvodová ochrana 

K objektu je v zadní části připojen dvůr, který slouží především pro parkování 

zaměstnanců kina. Proto je třeba se zabývat i obvodovou (perimetrickou) ochranou. Ta je 

tvořena z části zdmi okolních budov, zčásti plotem sousedního pozemku a především 

vjezdem do dvora, který tvoří zídka z betonových tvárnic vyplněná železným plotem o 

šířce 23 cm a výšce 1,9 m a přibližné délce 15m, jak je možné vidět na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Vjezd do dvora [autor] 

 

5.1.2 Plášťová ochrana 

Jak jsem již uváděl v kapitole 3., plášťová ochrana se zaměřuje především na 

obvodové části budov, střešní krytinu, stropy a podlahy. Překonání těchto prvků je velmi 

náročné. Slabinou plášťové ochrany jsou otvorové výplně, tj. dveře a okna.  

Objekt má celkem 8 vchodů. Jeden hlavní pro návštěvníky, který slouží zároveň 

jako únikový východ. Dále tři další únikové východy, které vedou ze sálu a jsou tvořeny 

protipožárními dvoukřídlými dveřmi šířky 2200mm obložené nehořlavou látkou. Dále 

zadní vchod ze dvora, jeden služební vchod z ulice Sokolská, a dva další, boční vchody 
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z ulice Zámečnická. Hlavní vchod je tvořen dvoukřídlými, dřevěnými dveřmi, které jsou 

prosklené. Tyto dveře jsou vybaveny dveřním zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou, 

bez vrchního dveřního kování. Dveře sloužící jako služební vchod do prostor kanceláří, 

bytů, promítárny a dalších místností pro personál, jsou umístěny hned vedle hlavního 

vchodu. Jsou rovněž dvoukřídlé, dřevěné a prosklené. Obsahují zadlabací zámek 

s cylindrickou vložkou a vrchní dveřní kování. Oba zmíněné vchody jsou na obrázku 8.  

 

Obrázek 8: Hlavní vchod a služební vchod [autor] 

 

Dva boční vchody z ulice Zámečnická jsou jednokřídlé. Mají zadlabací zámek 

s cylindrickou vložkou a vrchní dveřní kování. Liší se pouze tím, že jedny jsou dřevěné a 

druhé plastové. Zadní vchod ze dvora je rovněž z jednokřídlých plastových dveří, které 

mají zadlabací zámek s cylindrickou vložkou a vrchní dveřní kování.  

Okna v přízemí jsou pouze v přední části, vedle hlavního vchodu a jsou vyplněna 

mřížemi. To je částečně vidět také na obrázku 8. 
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5.1.3 Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana je tvořena skříňovým trezorem, který se nachází v kavárně. 

Zde se ponechává tržba z předešlého dne. Pokladna v kavárně je obyčejná zásuvka na 

zámek. 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Současný stav zabezpečení kina pomocí PZTS je realizován na úrovni prostorové 

ochrany pomocí pasivních infračervených čidel. Ty jsou rozmístěny pouze v 1.NP 

administrativní budovy v promítárně, a v zadní části kina, kde se nachází zázemí pro 

účinkující, WC a maskérna. Promítárnu střeží jedno čidlo, nasměrované na dveře, které 

spojují promítárnu s chodbou. Maskérna a zázemí pro hosty obsahuje celkem tři PIR 

detektory, které chrání vstup ze dvora a průchod na pódium. Oba tyto systémy, jak 

v promítárně, tak v zadní části objektu jsou samostatné, oba mají svou ústřednu a ovládací 

klávesnici s LED displejem, která je v obou případech umístěna hned za vstupními dveřmi. 

5.3 Fyzická ostraha 

Budova kina není zabezpečena žádnou formou strážní služby. Stejně tak tu není 

provedeno žádné připojení na dohledové a poplachové přijímací centrum. Zabezpečení 

fyzickou ostrahou není v objektu řešeno. 

5.4 Režimová ochrana 

Režimovou ochranu neupravuje žádná vnitřní směrnice. Pracovní činnosti v objektu 

vymezuje pracovní a organizační řád, se kterým jsou zaměstnanci seznámeni. Zaměstnanci 

kina mají uzavřenu pracovní smlouvu dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zaměstnanci kavárny mají klíče od hlavního vchodu. Klíče od vchodu pro zaměstnance 

mají zaměstnanci, kteří pracují v kancelářích a osoby, které v objektu bydlí. Ostatní klíče 

od vstupu do promítárny, maskérny a ostatních místností v objektu má pouze majitel kina. 

Heslo od PZTS zná rovněž pouze majitel kina.  

Provoz kina je ovlivněn kavárnou, které je ve všední dny otevřena od 9 do 20 

hodin. O víkendu od 14 do 20 hodin. V kavárně jsou vždy dva zaměstnanci. V odpoledních 



26 

 

a večerních hodinách, při projekci nebo kulturních událostech je počet zaměstnanců 

doplněn dle potřeby. Kontrola vstupu z důvodu kavárny není možná. Je zde pouze kontrola 

lístků u vstupu do sálu. V noci je objekt prázdný, s výjimkou bytových jednotek 

v administrativní části kina. 

Zaměstnanci kina se starají o chod budovy, provádějí úklidové práce a starají se o 

stav technického vybavení. 

5.5 Subjektivní zhodnocení zabezpečení kina 

Pří prohlídce kina jsem měl možnost zjistit klady a zápory současného stavu 

zabezpečení. Kladně hodnotím okenní mříže v přízemí, které nejen že plní bezpečnostní 

funkci, ale po estetické stránce zapadají do historického rázu dané lokality. Kladně se dá 

hodnotit i instalace PZTS v promítárně a v zadní části kina. Tím ovšem výčet kladných 

stránek končí. 

Veškeré vstupy do objektu kina jsou tvořeny starými dveřmi, které kromě 

základních zámků neobsahují žádné bezpečnostní prvky. Snadno překonatelný je i plot do 

dvora. V kině ani jeho okolí není žádná kamera, která by tyto dle mého názoru 

nedostatečně zabezpečené vstupní otvory snímala. Zámky na dveřích uvnitř budovy jsou 

nedostačující z důvodu jejich snadného překonání a vniknutí do ostatních místností 

v objektu, což není dobré s ohledem na to, že se v budově nacházejí i bytové jednotky a 

tudíž je zde umožněn přístup i jiným osobám než pouze zaměstnancům kina. Záporně 

hodnotím i absenci PZTS v hlavní hale, kde se nachází kavárna, a v kancelářích. 

Slabinou je dle mého názoru i absence režimových opatření, na kterou tu není 

žádná vnitřní směrnice. Což má za následek, že například instalované PZTS nejsou 

mnohdy v nočních hodinách ve stavu zastřežen. A to z důvodu, že heslo pro zakódování 

zná pouze majitel kina, který ne vždy opouští kino jako poslední. Dále absence režimových 

opatření neudává přesná pravidla pro opuštění objektu. Kontrola vstupu probíhá odtržením 

lístku. Dbát by se mělo více na zákaz vstupu do sálu s většími taškami a batohy, především 

z důvodu vnášení nebezpečných předmětů. 

V následující kapitole provedu analýzu bezpečnostních rizik spojených s fyzickou 

ochranou kina. 
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6. Analýza bezpečnostních rizik spojených s fyzickou ochranou kina 

Analýza rizik se zabývá rozvíjením a chápáním rizika. Jedná se o nástroj k 

posuzování rizik, a rozhodnutí, zda je třeba rizika upravovat, a které strategie a metody 

jsou k tomu nejvhodnější. Patří zde určování následků a jejich pravděpodobnost pro 

identifikované události rizika. V úvahu je třeba brát přítomnost a efektivnost již 

existujících prvků řízení rizika. [24] 

 S moderní dobou přichází potřeba cokoliv analyzovat. Z tohoto důvodu vzniká 

velká spousta analytických metod, za účelem zefektivnit proces zjišťování rizik. Pro 

analýzu rizika objektu kina budou v této práci použity dvě analytické metody – Ishikawův 

diagram a Analýza příčin a následků poruch. 

6.1 Ischikawův diagram 

Tvůrcem je japonský univerzitní  profesor Kaoro Ishikawa. Tento diagram je 

také známý pod názvem diagram příčin a následku nebo podle svého atypického vzhledu 

„rybí kost“. 

Ishikawův diagram napomáhá strukturovat proces a identifikovat možné příčiny 

problému. Tato velmi jednoduchá metoda využívá grafického znázornění příčin a následků, 

pomáhá analyzovat příčinné souvislosti, sestavit správnou hierarchii řešených problémů a 

vyhledat kritické faktory procesu. [1] 

V této části bakalářské je analyzován stávající stav fyzické ochrany. Základní 

poruchy, které mohou vést k překonání fyzické ochrany objektu jsou: 

 Nedostatečná ochrana mechanickými zábrannými systémy 

 Nedostatečná ochrana PZTS 

 Lidský faktor 

 Nedostatečná režimová ochrana 
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Nedostatečná ochrana mechanickými zábrannými systémy 

Poruchy, které patří do této kategorie, jsou uvedeny níže. 

1. Možnost vniknutí do objektu (dveřmi, oknem) 

2. Možnost vniknutí do místností v objektu 

3. Nedostatečná předmětová ochrana 

4. Nedokonalá ochrana vstupu do dvora 

Nedostatečná ochrana PZTS 

Poruchy, které patří do této kategorie, jsou uvedeny níže. 

1. Absence PZTS 

2. Špatná funkce PZTS 

3. Nekontrolovaný pohyb v okolí 

Lidský faktor 

Poruchy, které patří do této kategorie, jsou uvedeny níže. 

1. Zaměstnanec zapomene zamknout služební vchod 

2. Absence fyzické ostrahy 

3. Šatna ponechaná bez dozoru 

Nedostatečná režimová ochrana 

Poruchy, které patří do této kategorie, jsou uvedeny níže. 

1. Nedostatečná kontrola vstupu 

2. Žádná směrnice upravující režimovou ochranu 

3. Pronesení nástražného výbušného systému (dále jen NVS) 

 

Všechny uvedené poruchy, které by mohly vést k překonání fyzické ochrany 

objektu kina, jsou znázorněny pomocí Ischikawova diagramu na obrázku 9. 
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 Obrázek 9: Ischikawův diagram - možná rizika [autor] 
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6.2 Analýza příčina a následků poruch 

Tato metoda, jejíž originální název je Failure mode and effect analysis (dále jen 

FMEA), je tvořena tabulkou, v níž jsou uvedeny jednotlivé potenciální poruchy (hrozby). 

První fáze analýzy má za účel, aby se k jednotlivým hrozbám stanovily jejich možné 

příčiny a následky.  Následující fáze slouží ke stanovení rizikového čísla R. Toto číslo 

udává výslednou rizikovost každé poruchy zvlášť. Výpočet se provádí podle vzorce 1. 

                                            R = P 



R – rizikové číslo, P – pravděpodobnost vzniku poruchy, N – závažnost následků poruchy,  

H – odhalitelnost poruchy 

Jednotlivé parametry použité pro výpočet výsledné rizikovosti poruchy jako je 

pravděpodobnost vzniku poruchy, závažnost následků poruchy a odhalitelnost poruchy 

jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Parametry hodnocení užité v rámci metody FMEA [24] 

 

Aplikace metody FMEA 

Nejdříve se do tabulkové podoby sestaví jednotlivé hrozby vztahující se k 

bezpečnosti kina. Tyto hrozby vycházejí z jednotlivých příčin, uvedených v Ishikawově  

diagramu. Posléze se ke každé hrozbě doplní její příčiny a následky, které z nich logicky 

vyplývají. Dále se ve všech případech určí jednotlivé parametry (pravděpodobnost vzniku 
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poruchy, závažnost následků poruchy, odhalitelnou poruchy), a na jejich základě se stanoví 

rizikové číslo R, které udává výslednou rizikovost každé hrozby. [24] Vše je v tabulce 2. 

Tabulka 2: Poruchy, jejich příčiny a důsledky [autor] 

Číslo Porucha Příčina poruchy Důsledek poruchy P N H R 

1 
Možnost vniknutí do 

objektu dveřmi Nedostatečná ochrana MZS, 

nedbalost nebo pochybení 

zaměstnanců Odcizení majetku, 

poškození majetku 

4 4 3 48 

2 
Možnost vniknutí do 

objektu oknem 1 2 2 4 

3 
Nedokonalá ochrana 

vstupu do dvora 

Nedokonalé zabezpečení 

MZS, nedostatečná kontrola 

okolí 
3 2 2 12 

4 
Možnost vniknutí do 

místností v objektu 

Nedostatečná ochrana MZS 

a PZTS, pochybení 

zaměstnanců 

Možnost pohybu 

v objektu, poškození 

nebo odcizení majetku 
3 4 3 36 

5 
Nedostatečná 

předmětová ochrana 

Absence předmětové 

ochrany, nedokonalá 

předmětová ochrana 
Odcizení majetku 3 3 3 27 

6 Absence PZTS Nedostatek financí 
Odcizení majetku, 

poškození majetku 

4 5 3 60 

7 Špatná funkce PZTS 
Pochybení zaměstnanců, 

špatná instalace 3 3 3 27 

8 
Nekontrolovaný 

pohyb v okolí 

Absence kamerového 

systému 

Vandalismus, škoda na 

budově, neoprávněný 

vstup do dvora 
5 2 5 50 

9 
Zaměstnanec 

zapomene zamknout 

služební vchod 
Nedbalost zaměstnance 

Odcizení majetku, 

poškození majetku 2 4 3 24 

10 
Absence fyzické 

ostrahy 
Nedostatek financí 

Narušení pořádku, 

odcizení nebo 

poškození majetku 
3 4 1 12 

11 
Ponechaná šatna bez 

dozoru 
Chyba zaměstnance Odcizení majetku 2 3 2 12 

12 
Žádná směrnice 

upravující režimovou 

ochranu 
Chybějící právní předpisy 

Možnost vniknutí do 

objektu 4 5 4 80 

13 
Nedostatečná kontrola 

vstupu 

Nedostatek financí, absence 

fyzické ostrahy, nedokonalá 

režimová ochrana 

Vnesení zbraně do kina, 

možnost teroristického 

útoku 
3 5 4 60 

14 Pronesení NVS Špatná kontrola při vstupu Teroristický útok 3 5 4 60 
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Pro úplnost zde uvádím příklad výpočtu rizikového čísla R. Jako příklad sem si 

vybral poruchu číslo 14 z tabulky 2.  

R  P  N  H 

R  3 5 4 

R  60 

6.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou se sestavuje za účelem zjištění závažnosti 

nalezených poruch, které ovlivňují bezpečnost objektu. Jako první krok při tvorbě Paretova 

diagramu je vytvoření tabulky četností poruch. Paretův diagram je tvořen dvěma grafy, a to 

histogramem sestaveného z kumulativní četnosti výsledné rizikovosti R a Lorenzovy 

křivky. Ta je tvořena relativní kumulativní četností výsledné rizikovosti R. Z toho plyne, 

že pro sestrojení diagramu je nezbytné stanovit kumulativní četnosti, respektive relativní 

kumulativní četnosti rizikového čísla R. K tomuto slouží vzorce (2) a (3). 

                                                             (2) 

Ni  - kumulativní četnost daného parametru 

n1 - ni  – hodnoty daného parametru 

                                                                                             

Fi  - relativní kumulativní četnost daného parametru 

Ni  - kumulativní četnost daného parametru 

N - kumulativní četnost všech hodnot daného parametru 

 

Vypočtené kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti rizikového čísla R 

jsou znázorněny v tabulce 3. 

     (2) 

(3) 
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Tabulka 3: Kumulativní a relativní kumulativní četnosti rizikového čísla R [autor] 

Číslo Porucha R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

12 
Žádná vnitřní směrnice upravující  

režimovou ochranu 
75 75 14,79 

14 Pronesení NVS 60 135 26,62 

6 Absence PZTS 60 195 38,46 

13 Nedostatečná kontrola vstupu 60 255 50,30 

8 Nekontrolovaný pohyb v okolí 50 305 60,15 

1 Možnost vniknutí do objektu dveřmi 48 353 69,62 

4 Možnost vniknutí do místností v objektu 36 389 76,72 

5 Nedostatečná předmětová ochrana 27 416 82,05 

7 Špatná funkce PZTS 27 443 87,37 

9 
Zaměstnanec zapomene zamknout  

služební vchod 
24 467 92,11 

3 Nedokonalá ochrana vstupu do dvora 12 479 94,47 

10 Absence fyzické ostrahy 12 491 96,84 

11 Ponechaná šatna bez dozoru 12 503 99,21 

2 Možnost vniknutí do objektu oknem 4 507 100 

 

Pro přehlednost zde uvádím příklady výpočtu kumulativní četnosti a relativní kumulativní 

četnosti výsledné rizikovosti R.  

   Kumulativní četnost:         Relativní kumulativní četnost: 

      

 

   

                       
  

 
            

       

 

   

               
   

   
              

 



34 

 

Výsledné kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti jsem vnesl do 

Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou, který je zobrazen na obrázku 10. 

 

 

Obrázek 10: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

V diagramu je aplikováno pravidlo 80/20, které je znázorněno červenou čárou 

v obrázku 10. Vyplývá z něj, že 80% zaznamenaných poruch (poruchy 12, 14, 6,13, 8, 1 a 

4) mají zásadní vliv na bezpečnost budovy. Ostatním poruchy (poruchy 5,7, 9, 3,10,11 a 

2) jsou zanedbatelné, a nedosahují rizika, které by mělo zásadní vliv na bezpečnost budovy 

kina. 

V následující kapitole bude navrženo opatření, které má za cíl minimalizaci 

poruch 12, 14, 6, 13, 8, 1 a 4 
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7 Návrh nových opatření fyzické ochrany budovy kina 

Při navrhování nových opatření fyzické ochrany budovy kina je třeba brát v potaz 

několik omezujících faktorů. V první řadě se jedná o finanční stránku. Obecně platí, že 

celková hodnota zabezpečení by měla být v rozmezí 10 – 15% celkové hodnoty 

chráněných zájmů. Tím je myšleno jak hodnota samotné budovy, tak i vybavení, které se 

nachází uvnitř. Hodnota budovy kina byla znalcem vyčíslena přibližně na 25 milionů Kč. 

Hodnota aktiv umístěných v kině je 5,9 milionů Kč. Celková hodnota tedy činí necelých 

31 milionů Kč. Cílem této práce je ovšem zabezpečení hodnot uvnitř budovy, a ne 

budovy samotné. Proto je třeba vycházet pouze z hodnoty aktiv, a tedy z částky 5,9 

milionů korun. To znamená, že v konečné fázi by realizace zabezpečení neměla 

přesáhnout částku 590 tisíc Kč. Přehled chráněných aktiv je v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Přehled chráněných aktiv [autor] 

Vybavení Druh Cena 

Zvuková 

technika 

reprosoustava, Dolby digital 7.1 

přehrávač s hudební aparaturou 

2 x bezdrátový mikrofon, 2 x mikroport 
600 000,- 

Obrazová 

technika 

dataprojektor Sanyo PDG – DWT 50 L 

videoprojektor Sony 3LCD, XGA (1024x768) 

digitální kinoprojektor Sony SRX-R320 
3 700 000,- 

Plátno Harkness Spectral 3D velikosti 11 x 4, 75 700 000,- 

Výpočetní 

technika 
6x PC, 2x tiskárna, serverovna 200 000,- 

Kavárna s 

kuchyní 
kávovar, 2x mrazící box, myčka, pokladna 130 000,- 

Ostatní 

vybavení 
sedačky, vybavení maskérny 600 000,- 

Celková hodnota aktiv 5 930 000,- 

 

Druhý faktor je ten, že se objekt kina nachází v historické části města Olomouce, a 

proto se na něj vztahuje obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 9/2005 o závazné 

části regulačního plánu městské památkové rezervace, která mimo jiné stanovuje 

možnosti výstavby v této zóně, a například zakazuje používání novodobých materiálů 

s nevhodnou povrchovou strukturou či barevností. 

http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10813/09-2005.cs.pdf
http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10813/09-2005.cs.pdf
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7.1 Nedostatečná ochrana mechanickými zábrannými systémy 

Rizika, která spadají do této kategorie: 

 možnost vniknutí do objektu dveřmi 

 možnost vniknutí do místností v objektu 

Možnost vniknutí do objektu dveřmi 

Možnost vniknutí pachatele do objektu dveřmi je v podstatě jediná možnost 

vniknutí do objektu, jelikož okenních otvorů je zde minimum a jsou chráněny mřížemi. I 

přes tuto skutečnost je však vylepšení těchto prvků komplikované a to hned z několika 

důvodů. Jak již bylo několikrát zmíněno, objekt se nachází v historické části města a tím 

pádem na něj spadá OZV č. 9/2005 o závazné části regulačního plánu městské památkové 

rezervace, která omezuje možnost použití vstupních výplní, v tomto případě dveří. Navíc je 

objekt volně přístupný během dne, a to jak do prostor kina kde se nachází kavárna tak i do 

administrativní budovy, ve které jsou byty. Z těchto důvodů ponechám stávající prvky 

plášťové ochrany, a zaměřím se spíše na vylepšení PZTS, kterému se budu věnovat v další 

kapitole. 

Možnost vniknutí do místností v objektu 

 Jak již bylo zmíněno, vstup do objektu je i díky bytům a kavárně v kině poměrně 

snadný, a proto budu klást důraz především na zabezpečení místností v objektu a to 

především na promítárnu a kanceláře. V promítárně se nachází veškeré prvky obrazové 

techniky, jejich hodnota přesahuje 3,5 milionů korun. Proto bych stávající vstupní dveře do 

této místnosti nahradil bezpečnostními dveřmi Premium od firmy HT dveře, které jsou 

vyrobeny z vysoce kvalitního kovového pláště o tloušťce 0,7 mm a obsahují mimo jiné 

tříbodový bezpečnostní zámek s krytem proti odvrtání. Tyto dveře mají certifikát 

způsobilosti technického prostředku typu "3" Národního bezpečnostního úřadu. Tutéž 

výměnu bych provedl i u vstupních dveří do kanceláří, které se nacházejí v 2 NP.  

Cena těchto dveří společně s ostatními navrhovanými prvky zabezpečení je 

v tabulce 5, v kapitole finanční zhodnocení provedených opatření. 

 

http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10813/09-2005.cs.pdf
http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10813/09-2005.cs.pdf
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7.2 Nedostatečná ochrana PZTS 

Rizika, která spadají do této kategorie: 

 absence PTZS 

 nekontrolovaný pohyb v okolí 

Absence PZTS 

Ochrana pomocí prvků PZTS je nutná především pro ochranu objektu v nočních 

hodinách, kdy je možnost neoprávněného vniknutí pachatele největší. Tato forma 

zabezpečení je již instalována v promítárně a v zadní části kina (maskérně), a lze 

považovat za dostatečnou. Nedostatek je ovšem v absenci tohoto druhu ochrany v hlavní 

vstupní hale. Proto bych provedl instalaci PZTS v hlavní hale (foyer) a to především 

z důvodu zabezpečení kavárny, tak i následného vstupu do sálu kina. V tomto případě by 

byla ochrana realizována pomocí PIR čidel. Tyto čidla se umístí u vchodů do prostoru 

foyer, budou napojeny na ústřednu a ovládané klávesnicí s LED displejem, která bude v 

blízkosti hlavních dveří. Tento systém bude pomocí komunikátoru napojen na telefonní 

čísla. Cena tohoto zabezpečení je vyčíslena v tabulce 5, v kapitole finanční zhodnocení 

provedených opatření. Návrh je vyhotoven v příloze 1. 

Nekontrolovaný pohyb v okolí 

Prostor v okolí kina není zabezpečen žádnou formou ochrany PZTS, a není zde ani 

žádná kamera, která by bezprostřední okolí objektu snímala. V kombinaci s již zmíněnou 

špatnou ochranou mechanickými zábrannými systémy, kterou tvoří především 

nedostatečná ochrana vstupních otvorů (dveří), ale také plot do dvora, vzniká riziko, že 

případný narušitel objektu nebude včas odhalen. 

Z těchto důvodů jsem jako řešení navrhl instalovat kamerový systém se záznamem. 

Toto opatření upravuje zákon č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, a pro jeho realizaci je třeba získat povolení Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.  
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Pro tento účel se zakoupí venkovní IP kamera AVM – 565 od firmy AVTECH, 

která se umístí na roh protějšího domu, do výšky přibližně 5 metrů, jak je znázorňuje 

červené kolečko s šipkou na obrázku 11. 

 

Obrázek 11: Umístění kamery [autor] 

 

 To umožní monitorování celého objektu kina. Tato kamera je osazena zoom 

objektivem 6 - 60 mm. Díky tomuto objektivu s automatickým ostřením není problém 

sledovat objekty i na velkou vzdálenost. Rozlišení kamery je 2 megapixely, a zajišťuje až 

30 snímků za vteřinu. Kamera využívá i inteligentní řízení přísvitu označované také jako 

inteligentní IR, což zaručuje možnost snímání v nočních podmínkách. K této kameře bude 

zakoupeno záznamové zařízení AVH – 306 od firmy AVTECH, které se umístí do 

kanceláře kina a na pojí se na počítač, který splňuje hardwarové požadavky. Propojení 

kamery na záznamové zařízení bude pomocí chráněné Wi-Fi.  
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Instalace kamerového systému je podmíněna schválením Úřadu pro ochranu 

osobních údajů a také schválením majitele objektu, na který má být kamera umístěna. 

Celkové náklady, spojené s nákupem a instalací kamerového systému jsou v tabulce 5, 

v kapitole finanční zhodnocení provedených opatření. 

7.3 Nedostatečná režimová ochrana 

Rizika, která spadají do této kategorie: 

 žádná vnitřní směrnice upravující režimovou ochranu 

 pronesení NVS 

 nedostatečná kontrola vstupu 

Žádná vnitřní směrnice upravující režimovou ochranu 

Z analýzy v kapitole šest je zřejmé, že absence vnitřní směrnice upravující 

režimovou ochranu je nejzávažnější poruchou, která má vliv na bezpečnost objektu. Z toho 

plyne nesystematické a chaotické fungování vnitřního chodu budovy, které může zapříčinit 

například chybou zaměstnance narušení bezpečnosti objektu. 

Proto jsem se rozhodl navrhnout novou jednotnou směrnici, která komplexně 

upraví režimovou ochranu. V tomto dokumentu bude popsána činnost zaměstnanců, a to 

především po uplynutí pracovní doby. Bude zde popsán klíčový režim, kontrola vstupu, 

postupy při ovládání PZTS a vyčlenění pravomocí jednotlivých zaměstnanců v rámci 

fyzické ochrany. Je nezbytné, aby byli s obsahem tohoto dokumentu všichni zaměstnanci 

kina podrobně seznámeni, a byly stanoveny intervaly mezi jednotlivými školeními. 

Pronesení NVS 

Pronesení a umístění nástražného výbušného systému do objektu kina, je jedno 

z rizik, které reálně hrozí a je třeba s ním počítat. Jako odstrašující příklad lze uvést 

teroristický útok v moskevském divadle na Dubrovce v říjnu roku 2002. Ovšem proti 

takovýmto organizovaným teroristickým útokům je takřka nemožné se bránit.  

V případě zabezpečovaného kina se bude jednat pouze o navržení takových 

opatření, které povedou ke snížení rizika pronesení NVS do objektu. Dalo by se uvažovat o 

umístění rámového detektoru kovů, ovšem tato alternativa je naprosto nevhodná jak 
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s ohledem na finanční možnosti, tak především na samotnou organizaci vstupu. Proto bude 

navržené ochrana realizována pomocí režimových opatření. Především je nutné proškolit 

zaměstnance, aby si všímali podezřelého chování osob. Stanoví se zákaz vstupu do sálu 

s jakoukoliv větší taškou nebo batohem, a před promítáním či jakoukoliv kulturní akcí se 

provede prohlídka sálu. Veškerá opatření budou komplexně uvedena ve vnitřní směrnici 

upravující režimovou ochranu. 

Nedostatečná kontrola vstupu 

Opatření, které se vztahuje k nedostatečné kontrole vstupu do kina, je třeba 

navrhnout především za účelem zamezení přístupu osobám, které by mohli jakkoliv narušit 

chod kina, vystoupení, nebo promítání. Mělo by se jednat o taková režimová opatření, 

jejichž cílem bude psychologické proškolení zaměstnanců na takové úrovni, aby dokázali 

dle chování, oblečení a dalších nepřirozených projevů, jako například nervozita či znaky 

opilosti odhalit možného narušitele objektu. Veškerá opatření budou komplexně uvedena 

ve vnitřní směrnici upravující režimovou ochranu. 

7.4 Finanční zhodnocení provedených opatření 

Kompletní finanční zhodnocení nového návrhu zabezpečení objektu kina je 

v tabulce 5. 

Tabulka 5: Finanční zhodnocení [autor] 

Prvek Počet kusů Cena za kus (Kč) Cena (Kč) 

Bezpečnostní dveře Premium  

(HT dveře), včetně instalace 
2 34999 69998 

Zabezpečovací systém (Jablotron), 

včetně instalace  
1 14929 14929 

Kamera AVM-565 (AVTECH) 1 13976 13976 

Záznamové zařízení AVH-306 

(AVTECH) 
1 9620 9620 

Doplňky kamerového systému,  

včetně instalace 
1 7000 7000 

Vypracování vnitřní směrnice 

upravující režimovou ochranu 
1 6000 6000 

Celková cena 121526 
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8 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit současný stav zabezpečení vybraného objektu, 

identifikovat možná rizika a navrhnout opatření, která povedou k minimalizaci těchto rizik 

a ke zvýšení fyzické bezpečnosti kina. 

Samotnému návrhu nového zabezpečení předcházelo několik kapitol. V první řadě 

se jednalo o zákony, vyhlášky a normy, které spadají do problematiky fyzické bezpečnosti, 

a svým charakterem se váží k této práci. Následně byla rozebrána problematika fyzické 

ochrany, a nechybí ani stručný popis kina, ať již z pohledu dispozičního uspořádaní či 

stavebních konstrukcí. 

V páté kapitole jsem popsal současný stav zabezpečení, z kterého již vyplynuly 

určité nedostatky (poruchy) ve fyzické ochraně daného objektu, které jsem v následující 

kapitole shrnul pomocí Ischikawova diagramu. U zmíněných nedostatků bylo následně 

pomocí analýzy FMEA určeno rizikové číslo R, na jehož základě jsem stanovil 

kumulativní a relativní kumulativní četnosti. Tyto hodnoty vedli k sestavení Paretova 

diagramu s Lorenzovou křivkou, a určení poruch, jejichž závažnost má zásadní vliv na 

bezpečnost objektu. Zjištěné poruchy spadali jak do mechanických zábranných systémů, 

poplachových a tísňových zabezpečovacích systémů, tak i do režimových opatření. V 

kapitole sedm je řešena inovace zabezpečovacího systému. 

V oblasti mechanických zábranných systému byly řešeny vstupy do klíčových míst 

objektu, jako jsou kanceláře a promítárna. U těchto místností byla navržena výměna 

stávajících dveří za nové bezpečnostní. U poplachových a tísňových zabezpečovacích 

systémů se jedná o instalaci PIR čidel ve foyer. Dále je zabezpečení řešeno pomocí 

kamerového systému se záznamem, který je instalován na protější budově a zaznamenává 

tak bezprostřední okolí kina. V oblasti režimových opatření se vyskytly poruchy, které 

měli největší vliv na bezpečnost objektu. Řešením je vypracování vnitřní směrnice 

upravující režimovou ochranu, a především její dodržování a zavedení do praxe. 

Inovace zabezpečovacího systému je navržena tak, aby byla finančně únosná, a 

v případě její realizace vedla ke zvýšení fyzické bezpečnosti daného objektu. Samotná 

realizace pak závisí na představě samotného vlastníka kina, kterému tuto práci poskytnu. 
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