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Divadlo ABC – V Jámě 1, Praha 1 

Vstup do divadla je možný dvěma vchody – přes vrátnici s ostrahou Domu u Nováků z ulice V Jámě a 
dále přes vrátnici divadla. Druhý vchod vede z pasáže z ulice Vodičkova. Tento vchod je pro 
návštěvníky divadla a mimo dobu, kdy probíhá představení, případně jiné akce, uzamčen. Divadlo má 
vlastní ostrahu s 24 hodinovou službou. V letních měsících 12 hodinovou službou. Paralelně hlídá 
objekt ostraha Domu u Nováků, která má 24 hodinovou službu a provádí každé 2 hodiny obchůzku po 
celé budově. Pasáž je po 22. hodině uzavřena mříží. V divadle je instalován kamerový systém se 
svodem na vrátnici. 

 

Divadlo Rokoko – Václavská náměstí 38, Praha 1 

Vstup do divadla je možný z pasáže. Prostory divadla jsou střeženy systémem EZS se svodem na 
ostrahu pasáže Rokoko, která má 24 hodinovou službu a provádí každé 2 hodiny obchůzku po celé 
budově. Dále má divadlo vlastní vrátnici s ostrahou, která funguje denně od 8:00 do 23:00. Je zde 
instalována jedna kamera na vstup. Pasáž Rokoko se po 22. hodině uzavírá mříží. 

 

Sklad – Vodičkova 32/700, Praha 1 

Vstup do skladu se nachází v pasáži domu č.p. 700. Vstup tvoří dvoje dvoukřídlé dřevěné dveře se 
skleněnou výplní. Prosklení dveří je zabezpečeno vnitřní mříží, která je do dveří přišroubována, a dále 
jsou dveře opatřeny bezpečnostním kováním s cylindrickou vložkou. V nočních hodinách je pasáž, 
spolu s ostatními pasážemi v domě U Nováků, kontrolována pochůzkovou činností bezpečností 
agentury.  

Nové doplnění zabezpečení místa pojištění, platnost od 19. 05. 2019 

Infocentrum pokladna je zabezpečena jedním zámkem s cylindrickou vložkou, zabezpečeno 
kódováním – alarmem a napojeno na centralizovaný pult ochrany ostrahy. V pokladně je umístěno 
panik tlačítko, peníze a cennosti jsou uloženy v zabudovaném trezoru v prostoru pokladny. Limit 
200.000 Kč. Pasáže se uzavírají cca v 11 hod a jsou kontrolovány pochůzkovou činností bezpečnostní 
agentury. 
 

 

Kanceláře MDP a krejčovská dílna – V Jámě 10, Praha 1 

Prostory jsou zabezpečeny mřížemi na oknech. Vstupní dveře do kancelářské části jsou zabezpečeny 

zamykacími mřížemi a zámkem s cylindrickou vložkou. Na jaře 2019 budou nahrazen dveřmi 

bezpečnostní třídy 2 s panty proti vysazení a tříbodovým zámkem, bezpečnostním kováním a vložkou. 

Vstup do krejčoven je opatřen bezpečnostními dveřmi RC 3. 

 

Zabezpečení pro případ odcizení peněz a cenností - V Jámě 10, Praha 1 

Cennosti jsou uloženy v kanceláři účtárny MDP v ohnivzdorné pokladně. Vstup do kanceláře je 
chráněn dveřmi se zámkem s cylindrickou vložkou a uzamykatelnou mříží. Okna jsou zabezpečena 
mřížemi. 

 

Pokladna divadla ABC – V Jámě 1, Praha 1 



Prostory pokladny jsou zabezpečeny skleněnými dveřmi. Jedny vedou do pasáže U Nováků, druhé do 
prostor divadla. Dveře jsou mimo pracovní dobu uzamčeny jedním zámkem s cylindrickou vložkou a 
zevnitř zabezpečeny řetězem a visacím zámkem. Pokladna je napojena na pult centralizované 
ochrany ostrahy Domu U Nováků. V pokladně je umístěno „panik“ tlačítko. Pokladna je otevřena Po-
Pá od 11:00 – 19:00, So od 14 – 19:00 a neděle 1 hodinu před přestavením. Cennosti a peníze jsou 
uloženy v prostoru pokladny v trezoru nezjištěné konstrukce. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo 
dosah pachatele. Tento způsob zabezpečení se ujednává jako dostačující pro limit pojistného plnění 
pro jednu pojistnou událost ve výši 200 000,- Kč. 

 

 

Pokladna divadla Rokoko – Václavské náměstí 38, Praha 1 

Pokladna se nachází v pasáži Rokoko. Dveře jsou uzamčeny jedním zámkem s cylindrickou vložkou. 
V pokladně je „panik“ tlačítko a nachází se v blízkosti ostrahy pasáže Rokoko. Pokladna je uzamčena i 
v pracovní době od 14 do 19 hod. Vstupenky se prodávají přes skleněné okénko. V pokladně je malý 
příruční trezor, ve kterém je hotovost cca 30 000,- Kč. Hotovost se pravidelně ukládá do trezoru 
nezjištěné konstrukce, který je umístěn v prostorách divadla Rokoko v 1. PP. Klíče jsou uloženy a 
zabezpečeny mimo dosah pachatele. Tento způsob zabezpečení se ujednává jako dostačující pro limit 
pojistného plnění pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000,- Kč. 

 

Sklad rekvizit – Myslíkova 1960/17, 110 00 Praha 1 

Hlavní vstup do domu tvoří dvoukřídlé dřevěné dveře se skleněnou výplní, mříží na výplni a 
uzamykatelným zámkem s čipem. Samotný vstup do suterénu je ze dvora plechovými dveřmi 
opatřenými běžným zámkem. První sklad je zabezpečen vstupní mříží a mřížemi na oknech. Vstup do 
druhého prostoru je opatřen dveřmi s běžným zámkem. Tento prostor je bez oken. 

 

Divadlo Komedie – Jungmannova 15/1, Praha1  

Vstup do prostor divadla je z pasáže Vlasty Buriana, která propojuje Vladislavovu a Jungmannovu 
ulici. Pasáž je od 22:00 – 6:00 uzavřena mříží a je monitorována kamerami. Přes den je v pasáži 
přítomna ostraha. Kamery jsou svedeny na recepci GFŘ. Vstupní dveře do prostor divadla jsou 
osazeny cylindrickým zámkem a mříží, z prostoru kavárny pak také přídavným visacím zámkem. 
Vestibul divadla a prostor kavárny bude v době uzavření divadla uzamčen mříží. U služebního vchodu 
divadla je umístěna vrátnice s provozem 7:00 – 23:00.  

 

Pokladna divadla Komedie – Jungmannova 15/1, Praha1 

Pokladna se nachází v pasáži Vlasty Buriana. Dveře jsou uzamčeny jedním zámkem s cylindrickou 
vložkou a mřížemi. Pasáž je od 22:00 – 6:00 uzavřena mříží a je monitorována kamerami. Celodenně 
pasáž pravidelně kontroluje ostraha GFŘ. Kamery jsou svedeny na recepci GFŘ. Pokladna je 
uzamčena i v pracovní době od 18.30 do 19.30 hod. Vstupenky se prodávají přes skleněné okénko. 
V pokladně je příruční pokladna, ve které je hotovost cca 30 000,- Kč. Hotovost se pravidelně ukládá 
do trezoru nezjištěné konstrukce, který je umístěn v prostorách vrátnice divadla Komedie v -1. 
podlaží. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele. Tento způsob zabezpečení se 
ujednává jako dostačující pro limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000,- Kč. 

 

 


