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Anotace 

 

HES, Jindřich. Návrh fyzické ochrany společnosti NKT cabels Vrchlabí k.s.: bakalářská 

práce. Ostrava; VŠB-TUO, 2013. 43s. 

 

Tato bakalářská práce slouží k zhodnocení stávající situace v oblasti bezpečnostních 

opatření a technologií ve firmě NKT cabels Vrchlabí k.s. a klade si za cíl nalézt efektivnější 

systém ochrany areálu této společnosti. V úvodní části práce je zdůrazněn cíl a celková 

teoreticko-právní část spolu s popisem firmy. Stěžejní část práce obsahuje analýzu a 

vyhodnocení stávajícího stavu. Na závěr jsou uvedeny návrhy řešení. 
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HES, Jindřich. Design of physical protection for copany NKT cabels Vrchlabí k.s.: Bachelor 

thesis. Ostrava; VŠB-TUO, 2013. 43p. 

 

The key goal of this thesis is to evaluate the current situation of  the security 

measures and technologies in the NKT cabels Vrchlabí k.s. It aims to find a more effective 

system of the protection of area of this company. The first part specifies the goals of the 

thesis and contains theoretical and legal background along with a description of the copany it 

self. The main part includes the analysis and evaluation of current status. In the conclusion 

there are some suggestions for improvement. 
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1 Úvod 

Pocit bezpečí je jednou z hlavních lidských potřeb, a proto je bezpečnostní 

problematika řešena již od počátku existence lidstva. Hlavními cíli zabezpečení je ochrana 

zdraví a života cílových osob, bezpečí majetku a hmotných statků a v neposlední řadě 

ochrana a prosazování zájmů osob. 

 

Během věků se v této oblasti objevilo mnoho nových prostředků, které – ačkoli 

zůstávají svou podstatou stejné – se v důsledku modernizace mění a zdokonalují příjímáním 

nových technologií. Tento trend je očekáván i v budoucnosti a je důležité, aby na každé 

nové ohrožení, bezpečnost včasně a pružně reagovala novým opatřením nebo prostředkem. 

K dosažení tohoto stavu je třeba odborníků, kteří mají nezbytné znalosti nejen o této 

problematice, ale i o objektu samotném a možných ohroženích, a kteří jsou schopni 

vypracovat odpovídající analýzu. Cílem těchto analýz je objektivní zhodnocení současného 

zabezpečení daného objektu a nalezení rizikových míst, s cílem zlepšit současný stav a 

navrhnout lépe fungující systém fyzické ochrany. Bezpečnost je systémem několika 

spolupracujících, logickými vazbami propojených částí, které pružně reagují na změny 

okolních vlivů. A to nejen na ty, které současně probíhají, ale i na ty, které mohou nastat 

v budoucnosti. Zabezpečení organizace je systém opatření, který si klade za cíl, aby byla 

celá daná organizace i její části a zaměstnanci chráněná před vnitřními i vnějšími vlivy, jež 

by mohly způsobit ztrátu na chráněném zájmu, kterým je zdraví a život zaměstnanců a 

majetek firmy. 

 

Cílem této bakalářské práce je na základě zhodnocení rizik a současného způsobu 

zabezpečení areálu společnosti Nkt cabels Vrchlabí navrhnout nová opatření fyzické 

ochrany.  
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2 Rešerše 

BRABEC, F. a kolektiv. (2001) Bezpečnost pro firmu úřad, občana. Praha,. 400 s. ISBN 

80-86445-04-06. 

Tato publikace udává východiska pro vytvoření návrhu efektivního a funkčního 

systému bezpečnosti, jak pro soukromý, tak i komerční objekt. V knize jsou přesně popsány 

jednotlivé funkční složky fyzické bezpečnosti, právní předpisy, postupy při projektování 

apod. Kniha poskytla obecný přehled o fungování systému bezpečnosti. 

 

KŘEČEK, S. a kol. (2006) Příručka zabezpečovací techniky. 3.aktualiz. vyd. Blatná: 

Blatenská tiskárna s.r.o.,  313 s. ISBN 80-902938-2-4 

Kniha svým obsahem mimo jiné pokrývá problematiku elektrické zabezpečovací 

signalizace, systémů průmyslové televize a mechanických zábranových systémů. Publikaci 

byla využita pro orientaci v problematice. 

 

LUKÁŠ, L. a kolektiv. (2011) Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. 

Praha, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

Tato publikace obsahuje ucelený přehled o rozsáhlé problematice fyzické 

bezpečnosti a ochrany majetku. Její obsah je tvořen několika technicky zaměřenými částmi: 

právním aspektům tohoto oboru, projektování zabezpečovacích systémů atd. Kniha byla 

využita jako vodítko při sestavování jednotlivých částí bakalářské práce. 

 

ŠČUREK, R. (2009) Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava: Oddělení 

bezpečnosti osob a majetku, 115 s. 

Tato skripta jsou určena studentům Fakulty bezpečnostního inženýrství. Detailně 

popisují komplexní proces analýzy stavu bezpečnosti na letišti. Současně také uvádí návody 

a možnosti aplikace popsaných metod a postupů v jiných objektech. Skripta byla využita 

převážně při procesu analyzování stavu zabezpečení firmy. 
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Čandík, M. (2004) Objektová bezpečnost II. Univerzita Tomáše Bati Zlín, Zlín, 100 str. 

ISBN 80-7318-217-3.  

Publikace obsahuje základní informace o technických možnostech při zabezpečení 

objektů. Text se převážně zaměřuje na oblast elektronických zabezpečovacích systémů, 

elektrických požárních systémů, pultů centralizované ochrany a systémů průmyslové 

televize. 
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3 Definice použitých pojmů 

V následující kapitole budou popsány důležité pojmy používané v této bakalářské 

práci. 

 

Bezpečnost objektu 

Jedná se o stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru sníženy hrozby pro objekt a jeho 

zájmy a kdy je tento objekt efektivně vybaven ke snižování stávajících i potencionálních 

hrozeb a schopný při něm spolupracovat. [11] 

 

Mechanický zábranný systém 

Rozumí se jím zejména prostředky pro ohraničení prostor, vstupní bezpečnostní 

systémy dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy. [3] 

 

Poplachový zabezpečovací systém 

Poplachový zabezpečovací systém slouží k detekování a indikaci přítomnosti, 

vniknutí nebo pokusu o vniknutí nepovolané osoby do střeženého prostoru. [22] 

 

Riziko 

Riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne situace, která se liší od 

požadovaného stavu. Jinými slovy je riziko pravděpodobnost, že dojde ke škodlivé události, 

jež postihne danou hodnotu. [11] 

 

Soukromá bezpečnostní agentura 

Je organizace, která se zabývá ochranou jak majetku hmotného a nehmotného, tak 

ochranou osob, střežením objektů a informací, zabezpečením transportu cenin a peněz a 

v neposlední řadě také detektivní činností. Rozsah těchto služeb je závislý na požadavcích 

zákazníka. Avšak tyto požadavky nesmí překračovat zákonnými předpisy stanovená 

omezení. [7] 
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Index kriminality 

Je základním nástrojem pro srovnávání míry kriminality mezi jednotlivými 

územními odbory či kraji. Tento index je počet zjištěných protiprávních skutků za dané 

období, přepočtený na 10 000 obyvatel. Všude, kde je to možné, je použit jako prioritní 

ukazatel. Informace o počtu obyvatel jednotlivých územních odborů a krajů vychází ze 

statistických údajů publikovaných Českým statistickým úřadem. [37] 
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4 Právní předpisy 

V této části bakalářské práce budou uvedeny a stručně charakterizovány právní 

předpisy, zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy týkající se fyzické ochrany. 

 

4.1 Zákony 

Tato podkapitola bakalářské práce se bude zabývat zákony České republiky, které 

se týkají fyzické ochrany. 

V České republice není ustanoven zákon o soukromé bezpečnostní činnosti tak, jak 

je tomu v některých zemích Evropské unie. Tento zákon je připravován Ministerstvem 

vnitra a měl by upravovat rozsah činností soukromých bezpečnostních služeb (dále jen 

SBS). [12] 

 

Ústava České republiky 

Mezi zákony České republiky stojí nejvýše ústavní zákon, který byl schválen dne 

16. prosince roku 1992 a následně vyhlášen ve sbírce zákonů, a to jako ústavní zákon č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů. V platnost vstoupil dne 

1. ledna 1993. V tomto ústavním zákoně jsou definovány základní práva a povinnosti 

občanů a hlavní demokratické principy České republiky. Ústava zahrnuje preambuli a 8 

hlav, které obsahují 113 článků. [12] 

 

Ochrany osob a majetku se ústava dotýká tím, že podle ní mohou občané České 

republiky chránit svůj majetek. Smí k tomu však používat jen takové způsoby, které jsou 

dány jinými právními předpisy. Je také nutné zdůraznit, že každý občan může činit cokoliv, 

co není zákonem výslovně zakázáno a zároveň nemůže být nucen činit něco, co mu není 

zákonem uloženo. 

 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod byla schválena spolu s Ústavou České republiky a 

vydána jako usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. Tato listina společně 

s Ústavou České republiky  tvoří základ ústavního práva a jsou v ní stanovena lidská práva 

a svobody jako nezadatelná, nezcizitelná, nezrušitelná a nepromlčitelná. Za nejdůležitější 
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lidská práva se považuje právo na nedotknutelnost života, zdraví a lidské důstojnosti a 

právo vlastnit majetek a tento majetek také jakýmkoliv způsobem chránit. Dále deklaruje 

základní práva a svobody, práva národnostních a etnických menšin, politická práva, 

hospodářská, sociální a kulturní práva a právo na soudní a právní ochranu. Omezení těchto 

základních práv je umožněno jen na základě platného zákona.[14] 

 

Trestní zákoník 

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

účinnosti datem 1. ledna 2010. Trestní zákon je sepsán za účelem chránění zájmů naší 

společnosti, dodržování ústavního zřízení České republiky a práv a oprávněných zájmů 

fyzických a právnických osob. K dosažení účelu trestního zákona se využívá ukládání 

trestů, jejich výkon a také výkon ochranných opatření. 

 

Společensky velmi nebezpečné činy jsou označeny v § 13 jako činy trestné. 

Trestným činem je čin protiprávní, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v tomto zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného 

zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. Pro výkon 

činnosti bezpečnostních pracovníků jsou velmi důležité okolnosti vylučující protiprávnost, 

nejdůležitější z nich jsou pak tyto dva paragrafy, které je možné nalézt v Hlavě III tohoto 

zákona a které doslova znějí takto: [15] 

 

§ 28 Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 

okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, 

povinen je snášet. [15] 
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§ 29 Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.  

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. [15] 

 

Z pohledu ochrany osob a majetku jsou také důležité trestné činy proti majetku, 

které zákon rozebírá v Hlavě V § 205 – § 232. 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

znění pozdějších předpisů, ošetřuje nakládání s osobními údaji a zabraňuje jejich 

neoprávněnému užívání. Stanovuje, kdo má oprávnění osobní údaje ověřovat a také s nimi 

nakládat, aby nemohly být zneužity. Je uplatňován prakticky ve všech organizacích. Řídit 

se tímto zákonem musí orgány státní správy a územní samosprávy, orgány veřejné moci a 

také fyzické a právnické osoby, které osobní údaje zpracovávají. [16] 

 

Trestní řád 

Trestní řád je vyhlášen ve sbírce zákonů jako zákon č.141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení. Účelem tohoto zákona je 

upravení postupu všech orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly trestné činy náležitě 

prošetřeny a pachatelům těchto činů podle zákona uložen příslušný trest. [17] 

 

Pro účel ochrany osob a majetku je především zajímavý: 

§ 76 odst. 2, který uvádí, že 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 nebo nejbližšímu útvaru ozbrojených 

sil či správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z 

uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [17] 
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Zákon o přestupcích 

Tento zákon byl vydán ve sbírce zákonů jako zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

ve znění pozdějších změn a ustanovení. V tomto zákoně je definováno jednání, které je 

přestupkem, dále se tento zákon zabývá přestupkovým řízením a udává podmínky určení 

odpovědnosti za spáchané přestupky a následně stanovuje sankce za tyto prohřešky. [18] 

 

Přestupek tento zákon charakterizuje v § 2 odst. 1 doslova takto: 

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a 

je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní 

delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. [18]  

 

Zákoník práce 

Tento předpis byl vydán ve sbírce zákonů jako zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení. Zákon obsahuje úpravu pracovněprávních 

vztahů, mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Jsou zde specifikována práva a 

povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům a naopak. Zaměstnavatel je podle zákona 

povinen vytvářet nejlepší možné podmínky pro zdraví neohrožující, bezpečné a nezávadné 

pracovní prostředí. Dále je zaměstnavatel povinen rizika pracovního prostředí vyhledávat, 

zjišťovat jejich zdroje a příčiny a přijímat možná opatření k jejich odstranění, nebo v 

případě neodstranitelnosti tato rizika minimalizovat. [19] 

 

Zákon o Policii České republiky 

Toto ustanovení bylo vydáno jako zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je stanoveno, že Policie České republiky je 

jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, k jehož úkolům patří chránění bezpečnost osob a 

majetku a zabezpečení veřejného pořádku. Zákon také stanovuje plnění úkolů popsaných 

v trestním řádu a dalších úkolů svěřených jinými zákony. Policie České republiky je 

zařazena mezi základní složky integrovaného záchranného systému, a tudíž se podílí na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací. Základní povinnosti Policie České 

republiky jsou stanoveny v § 9–23 tohoto zákona. [20] 
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Zákon o obecní policii 

Tento zákon se nachází ve sbírce jako zákon č. 553/1991 Sb., O obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů. Je v něm dáno postavení obecní policie a jsou zde stanovena její 

oprávnění, úkoly a povinnosti. Obecní policie má za úkol zajišťovat klid a pořádek na 

území své obce. Dále je povinna plnit další úkoly, které stanoví výše zmíněný nebo zvláštní 

zákon. Při plnění svých úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky. [21] 

 

4.2 Vyhlášky 

V této podkapitole bakalářské práce budou rozebrány vyhlášky České republiky, 

které se týkají fyzické ochrany. 

 

Vyhláška o fyzické bezpečnosti  

Celým názvem vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci 

technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška, kterou zpracoval 

Národní bezpečnostní úřad, stanovuje bodové hodnocení jednotlivých opatření fyzické 

bezpečnosti a určuje nejnižší úroveň zabezpečení zabezpečované a jednací oblasti, pomocí 

základní metody hodnocení rizik, dále pak stanovuje požadavky na některá opatření fyzické 

bezpečnosti a také náležitosti certifikace technických prostředků. [23] 

 

Vyhláška o průmyslové bezpečnosti  

Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti. Udává předem stanovené 

vzory pro vypracování dokumentace. Dále také stanovuje seznam náležitosti a písemností 

nutných k ověřování a naplnění podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti podnikatele. 

Je také zpracovávána Národním bezpečnostním úřadem. [22] 
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4.3 Vybrané technické normy 

V této podkapitole bakalářské práce budou zohledněny některé technické normy 

platné v České republice, které se týkají fyzické ochrany. 

 

Norma ČSN EN 50 130 – Poplachové systémy obecně 

Tato norma o skupině výrobků a jejich elektromagnetické kompatibilitě se používá, 

pokud jde o určení požadavků na odolnost pro komponenty uvedených poplachových 

systémů, určených na použití ve vnitřních i venkovních prostorách budov, v prostředí 

obytných, obchodních a také v lehkém průmyslu. [25] 

 

Norma ČSN EN 50131-4 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 4: Výstražná zařízení  

Tato evropská norma uvádí požadavky na zkoušky a funkční požadavky na 

výstražná zařízení, která jsou používána k hlášení poplachu v zabezpečovacích, 

poplachových a tísňových systémech. Tyto systémy jsou instalovány v budovách i ve 

vnějším prostředí. [27] 

 

Norma ČSN EN 50132-7 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci  

Tato část normy udává doporučení pro výběr, projektování a instalaci systémů s 

uzavřeným televizním okruhem. Tyto systémy zahrnují kamery s monitory a 

videozáznamem. Dále tato norma popisuje hlavní zařízení, jak řídicí, tak pomocná, 

nezbytná pro použití v bezpečnostních aplikacích. [28] 

 

Norma ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v 

bezpečnostních aplikacích 

V této části normy jsou popsány požadavky na funkčnost systému kontrol vstupů 

používaných v různých bezpečnostních aplikacích. Dále tato norma popisuje všeobecná 

kritéria na komponenty, které jsou použity v různém prostředí. Norma se nezaměřuje na 

ovládací prvky pro přístup a na senzory. [29] 
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ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – 

Požadavky a klasifikace  

V tomto dokumentu jsou uvedeny požadavky na odolnosti proti násilnému vniknutí 

skrz okna, dveře a další uzávěry. Vztahuje se však pouze na násilné otevírání jako je 

například otáčení, skládání, sklápění, posouvání a navinování. Nebere v úvahu manipulaci 

s elektronickými a magnetickým systémy. [31] 

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání  

Tato norma přesně udává základní požadavky a způsoby testování jednokřídlých 

vnějších a vnitřních dveří, uzavírající prostory chráněné proti vstupu neoprávněné osoby. 

[24] 
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5 Fyzická ochrana 

Základní způsob komplexního systému zabezpečení před vniknutím nepovolaných 

osob do objektu a narušení chráněných prostorů těmito osobami se provádí kombinací [9]:  

 

 klasické ochrany 

 

 fyzické ostrahy 

 

 technické ochrany 

 

 a režimové ochrany.  

 

Pro funkční zabezpečení objektů je důležité, aby všechny tyto systémy, které jsou 

na dnešním trhu k dispozici, byly mezi sebou navzájem propojeny a nedocházelo k jejich 

vzájemnému rušení. Všechny prvky tohoto systému se sjednotily pod pojmem fyzická 

ochrana. Při návrhu zabezpečení konkrétních objektů je velmi důležité postupovat 

systematicky od vnitřního perimetru k perimetru vnějšímu, nebo naopak. Hlavní 

odpovědnost za funkčnost zabezpečení organizace nese vlastník objektu. Tato osoba si určí 

na základě analýz a jejich výsledků druh, míru a způsob zabezpečení. [9]  

 

5.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana bývá základním pilířem každého systému zabezpečení. Její hlavní 

funkcí je co nejvíce ztížit pachateli možnost vstupu do střeženého prostoru. Tato část 

ochrany nedokáže samostatně zcela zabránit pachateli v jeho protiprávním jednání, ale je 

především schopna potenciální pachatele odradit. Mezi tyto mechanické zábranové systémy 

například patří trezory, bezpečnostní zámky, bezpečnostní dveře, mříže a ploty. Klasickou 

ochranu je dále možné rozdělit na chráněné zóny podle prostoru na: [9] 
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 obvodovou ochranu – zabývá se bezpečností na hranici objektu;  

 plášťovou ochranu – řeší možnosti narušení pláště objektu nežádoucími vlivy a 

 předmětovou ochranu – je zaměřena na ochranu důležitých movitých 

i nemovitých předmětů, před krádeží nebo neoprávněnou manipulací. 

 

5.2 Fyzická ostraha 

 

Obr. 1 – Fyzická ostraha 
 

Fyzická ostraha je ze zásady systémem organizačních a technických opatření, která 

zabraňují neoprávněnému nakládání s chráněným majetkem (neoprávněné užívání, zničení, 

poškození, nebo zcizení hmotného anebo nehmotného majetku), nebo směřují k zajištění 

bezpečnosti chráněných osob. Tato část systému má především zabránit trestné a jiné 

protiprávní činnosti. Ostraha může být například prováděna soukromou bezpečnostní 

agenturou, vlastní bezpečnostní službou organizace nebo také Policií České republiky. 

Tento druh ochrany patří v systému mezi ty nákladnější, ale je velice účinný a proto je často 

využíván. Hlavními úkoly fyzické ostrahy jsou: [1] 

 
 kontrolní propustková činnost – náplní činnosti je kontrola vstupu a výstupu 

objektu a jeho ochrana před nežádoucími osobami, vozidly a vynášení materiálů 

ven ze střeženého objektu; 

 střežení objektů a jeho prostor formou strážní služby – tato činnost se dělí podle 

místa působení na pevná, pohyblivá a pochůzková stanoviště;  

 kontrolní činnost – základní funkcí je snížení možnosti rozkrádání a poškozování 

majetku a pomoc při protipožární a jiné ochraně majetku; 

 realizace kontrolních opatření v objektu nebo chráněném prostoru; 
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 realizace zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení 

objektu – jedná se o reakci na průnik pachatele do prostorů, reakci na požár, 

povodeň nebo výbuch; 

 zadržení pachatele – podle § 76 odst. 2, Trestního řádu (141/1961 Sb.) [17] 

 

5.3 Technická ochrana 

Technická ochrana je jedním z nejnovějších druhů zabezpečení, který se stále rychle 

vyvíjí vzhledem k postupnému vývoji nových a dokonalejších technologií. Je řazena mezi 

nejspolehlivější části systému ochrany objektu, a to zejména díky svým jedinečným 

technickým vlastnostem, mezi které patří nepřetržitý automatický monitoring střeženého 

objektu a vysoká rychlost vyhodnocení zdroje rizika. Samostatná technická ochrana není 

tak účinná, jak by se dalo předpokládat, a proto je vždy nutné, aby byla prováděna 

v kombinaci s fyzickou ostrahou. Nejlepším řešením je zakomponování technické ochrany 

do systému fyzické ochrany. [10] 

 

5.3.1 Elektronické bezpečnostní prvky 

Do této skupiny jsou řazena veškerá zařízení, která pro svou činnost potřebují 

přísun elektrické energie. [10] 

 

 

Obr. 2 – Obecné znázornění funkce elektrotechnického detektoru 
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Poplachové zabezpečovací systémy  

Jde o soubor zařízení, která jsou schopna dálkově, opticky nebo akusticky 

signalizovat zdařilý či nezdařilý pokus o vstup narušitele do chráněného prostoru na 

konkrétním místě, nebo zmocněné osobě. Systém je složen ze základních prvků, kde každý 

jednotlivý prvek má přesnou funkci a specifikaci. Řadíme zde čidla, ústředny, přenosové 

prostředky, signalizační zařízení a také doplňková zařízení. [10] 

 

Poplachové a tísňové systémy  

Hlavními úkoly tohoto zařízení je včasné odhalení požáru (a to nejlépe ve stádiu 

jeho vzniku) a následné přivolání pomoci, která bude schopna tento požár uhasit, na 

zasažené místo. Poplachové tísňové systémy se dále starají o aktivaci prvků, které pomáhají 

požár hasit a zabraňují tím dalšímu jeho rozšíření do přilehlých prostor. Základním cílem 

používání poplachových tísňových systémů je: [10] 

 

 rychlá a spolehlivá detekce místa s požárem, 

 vyhlášení požárního poplachu, 

 aktivování a řízení evakuačních systémů a 

 zajištění automatické komunikace s hasičským záchranným sborem. 

 

 

Uzavřené televizní okruhy  

 

Obr. 3 – Uzavřené televizní okruhy 
 

Mezinárodně označované jako CCTV (z anglického Closed Circle Television, 

dále jen: CCTV). Tohoto způsobu ochrany se díky její efektivitě používá stále častěji, a to 
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zejména v kombinaci s elektronickým zabezpečovacím systémem. Je možné, se buď 

zaměřit na pouhý monitoring střeženého prostoru, nebo na sledování velmi rozsáhlých 

prostor. Obraz je přenášen v reálném čase na jakékoliv místo na světě, což je dnes 

umožněno internetovým připojením. Jako zobrazovací zařízení se používá především PC se 

záznamem, nebo samostatné monitory. Záznam z kamerového systému může být 

zaznamenán na různá přenosová média jako např. na pásku, optický disk, či jiné digitální 

datové médium. Záznam bývá používán k následnému vyhodnocování poplachových 

signálů a ke zpětnému dohledání dříve zaznamenaných informací. Instalaci lze doporučit do 

členitých nebo vícepatrových prostor, kde je nutná kontrola pohybu osob. [10] 

 

Přístupové a docházkové systémy  

Přístupové systémy jsou využívány k omezení vstupu neoprávněných osob 

do určených prostor. Další možností těchto systému je monitoring pohybu osob 

v zabezpečených prostorách. Mohou být využity samostatně, nebo jako součást 

komplexního bezpečnostního systému. [36] 

 

Docházkové systémy slouží firmám především k urychlení a zkvalitnění evidence 

dodržování pracovní doby zaměstnanců a kontroly přítomnosti na pracovišti. Mezi prvky 

tvořící tento systém kontrol patří: [36] 

 

 identifikační prvek, 

 snímací prvek, 

 řídící jednotka,  

 centrální jednotka, 

 blokovací zařízení a 

 jednotka zápisu. 

 

K identifikaci je nejčastěji používán přístupový kód, identifikační karta nebo 

biometrická informace. Všechny tyto systémy je možné také různě kombinovat s cílem 

zdokonalení zabezpečení. Na základě zvoleného typu identifikačního prostředku je zvoleno 

snímací zařízení, které je buď bezkontaktní, nebo kontaktní. Ovládací zařízení by mělo být 

jednoduché a mělo by odolávat vlivům vnějšího prostředí, které na něj mohou působit. Jako 
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blokovací zařízení, které umožňují vstup, se využívají např. turnikety, motorické závory či 

elektronicky ovládané dveře. [36] 

 

Biometrické identifikační systémy  

 

Obr. 4 – Scanner otisků prstů 
 

Tento způsob zabezpečení je založen na nezaměnitelnosti tělesných znaků osob, 

které jsou nutné k identifikaci. Jeho výhodou je především fakt, že odpadá nutnost nosit s 

sebou tokeny, nebo si pamatovat číselnou kombinaci. Další výhodou je velice rychlá a 

přesná identifikace osoby, efektivnost a vysoký stupeň spolehlivosti systému. Biometrické 

údaje se dělí na dvě skupiny, a to na fyziologické a behaviorální charakteristiky.  

 

Mezi fyziologické charakteristiky patří: [2] 

 otisk prstu  – zkoumá se papilární linie pokožky prstu, otisk prstu 

může být prováděn dotykově, nebo bezdotykově; 

 oční duhovka   – zkoumá se obraz duhovky oka; 

 oční sítnice   – zkoumá se struktura žil na očním pozadí;  

 geometrie ruky   – zkoumají se poměry mezi velikostmi dlaně a prstů; 

 rozpoznání obličeje  – zkoumají se vzdálenosti specifických částí obličeje 

(oči, uší, ústa, nos…); 

 struktura žil na ruce – zkoumá se struktura žilních cest jedince.  
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Mezi behaviorální charakteristiky patří: [2]  

 ověřování hlasu – zkoumá se takzvaný otisk hlasu, respektive hlasový tón, 

melodie a zbarvení; 

 dynamika podpisu – zkoumají se rozdíly tlaku a rychlosti pří provádění podpisu;  

 dynamika stisku klávesnice – zkoumá se rytmus a počet úderů do počítačové 

klávesnice.  

5.4  Režimová ochrana  

 

Obr. 5 – Režimová ochrana 
 

Tato ochrana je tvořena souborem organizačních a administrativních postupů a 

opatření, která směřují k zajištění bezproblémového fungování celého zabezpečovacího 

systému a také jeho následnému sladění s dalšími prvky ochrany. Režimová ochrana se dělí 

na vnější a vnitřní. [7] 

 

5.4.1 Vnější režimová ochrana  

Hlavní náplní vnější ochrany je kontrola vstupu a výstupu do chráněného objektu. 

Jsou v ní určeny přesné postupy, ve kterých je stanoveno, jak sledovat pohyby osob a 

vozidel, kterých se ochrana týká, mimo hranice střeženého objektu. Dále se zde stanovuje 

kdy, kde, jak a s čím se nesmí, popřípadě smí do objektu vstupovat, nebo vjíždět. [7]  
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5.4.2 Vnitřní režimová ochrana  

Tato ochrana je především zaměřena na dodržování vnitřních směrnic firmy, do 

kterých se řadí: [7]  

 
 omezení pohybu osob a vozidel na určitém úseku,  

 kontroly pohybu materiálu, 

 kontroly příjmu a výdeje skladových materiálů, 

 zajištění režimu manipulace s klíči a identifikace osob za pomoci identifikačních 

zařízení. 
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6 Firma NKT cabels 

Tato firma byla založena v roce 1891 pod názvem Nordisk Elektrisk Ledningstradd 

og Kabel – Fabrik. Název byl v roce 2002 změněn na NKT cabels. A v roce 2010 otevřela 

nejmodernější závod v Kolíně nad Rýnem. [32] 

 

 

Obr. 6 – Logo NKT cabels 
 

V roce 1922 započala výroba prvních telefonních kabelů. Dále se tato firma také 

zaměřuje na recyklaci. První metodou recyklace telefonních kabelů se firma začala zabývat 

již v roce 1960 a v roce 1991 získal její závod v Stenlille cenu Evropské unie v oblasti 

ochrany životního prostředí za recyklaci telefonních kabelů. [32] 

 

Firma má na svém kontě několik zajímavých prvenství, v roce 1986 například 

vyvinula a vyrobila první stíněný 145kV XLPE kabel na světě. Roku 1993 představila jako 

první firma bezolovnaté kabely, v roce 1998 firma provedla výzkum a vývoj prvního 

světového 600kV HDCV kabelu. A v roce 2001 firma NKT cabels světu představila 

funkční supravodivé kabely. [32] 

 

Do České republiky se tato mezinárodní firma dostala v roce 2007, akvizicí 

společnosti Kablo elektro Česká republika. Management firmy a výrobní závod pro výrobu 

kabelů pro stavebnictví a elektromontáže sídlí ve středočeském městě Kladně, výrobní 

závod pro výrobu kabeláže pro automobilový průmysl se nachází ve Vrchlabí a část výroby 

pro stavebnictví je umístěna ve Valašském Meziříčí. Firma měla v roce 2012 průměrně 

8 867 zaměstnanců na celém světě. [38] 
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Klíčové projekty 

Firma NKT cabels se v předchozích letech zabývala realizací několika významných 

projektů, které se týkaly převážně oblasti velmi vysokého napětí, železniční infrastruktury a 

podmořských kabelů. [34] 

 

Firma se také účastnila projektů na klíč, jako byly německé větrné elektrárny 

umístěné na moři Baltic I + II, které obsahovaly i dodávky pancéřovaných 

vysokonapěťových podmořských kabelů, včetně jejich příslušenství a provedení instalace. 

Dále se účastnili projektu dánské větrné elektrárny Anholt, pro kterou firma vyrobila a 

instalovala největší podmořský kabel na světě.[34] 

 

 

Obr. 7 – Větrné elektrárny Anholt 
 

NKT cabels je firmou stojící v popředí v oblasti železniční infrastruktury, obzvláště 

pokud se jedná o dodávky vodičů a trakčního vedení pro vysokorychlostní železnice 

s rychlostí vlakových souprav až 360 km/h na trati Peking–Šanghaj v Čínské lidové 

republice, nebo Madrid–Valencie ve Španělském království. Tyto tratě jsou nejdelšími 

úseky vysokorychlostní železnice na světě. [34] 

 

6.1 Základní informace o firmě 

Firma NKT cabels Vrchlabí k.s. se nachází v průmyslové zóně města Vrchlabí. Pro vyšší 

přehlednost jsou identifikační údaje zaneseny v Tab. 1. 
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Tab. 1 – Informace o společnosti [33] 

Název společnosti Nkt cabels Vrchlabí k.s. 

Sídlo společnosti 

Ulice:   Českých bratří 509 

Město:  Vrchlabí 

PSČ:     543 01 

Kraj:     Královéhradecký 

Okres:   Trutnov 

Obor podnikání Elektroprůmysl 

ICO 46504753  

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Telefon 312 607 111 

Fax 499 421 647 

E-mail info@nktcables.cz 

Web http://www.nktcables.com 

Generální ředitel Ing. Tomáš Vrbata 

 

6.2 Charakteristika objektů a jejich rozmístění 

V těsném okolí firmy je zvýšená fluktuace obyvatel, neboť se část areálu firmy 

nachází v blízkosti hlavní ulice (silnice 1. třídy č. I/14, Ulice Tyršova), která je hlavní 

příjezdovou silnicí směrem od Liberce, Trutnova a autobusového nádraží. V přilehlých 

oblastech se vyskytuje řadová zástavba rodinných domů a další menší firmy sousedící s Nkt 

cabels Vrchlabí k.s (Obr. 8). Samotná firma sousedí s řekou Labe, přes kterou v jejím 

areálu vedou dva mosty. Letecký pohled na areál firmy je zachycen na Obr. 8. Areál firmy 

rozkládající se na ploše 57 280 m3 je označen červeně. 

 



 24 

 

Obr. 8 – Satelitní snímek firmy a jejího okolí. 
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6.3 Současný stav zabezpečení 

Firma NKT Cabels zaměstnává v třísměnném provozu 450 pracovníků. Fyzickou 

ostrahu mají v nepřetržitém, třísměnném provozu na starost vždy 2 pracovníci na pozici 

strážných, jejichž stanoviště je na vrátnici u vjezdu do továrny. 

Firma používá pro řízení výroby systém Tracebylity a 5S, při správném použití 

těchto dvou režimových systémů je možné nejen vysledovat původ výrobků, ale i sledovat 

jejich pohyb po výrobních prostorách a vyhodnocením těchto výrobních dokumentů zvýšit 

odhalitelnost míst, kde dochází ke krádeži.  

V současné době je většina obvodu areálu firmy ohraničena plotem, budovami 

firmy, nebo řekou Labe. V severní části pozemku firmy, na Obr. 8 označeno zeleně, je 

trhlina v perimetrické ochraně. V této části je vystavěn nový plot, avšak nepokrývá celou 

hranici pozemku a na obvodu asi 10 metrů zcela chybí. Tato trhlina je chráněna systémem 

CCTV a detektorem pohybu, který hlásí svou aktivaci na vrátnici, kde je také výstup 

systému CCTV. Dále bylo při obhlídce zjištěno slabé místo perimetru, jehož porušení by 

bylo špatně zjistitelné, a to branka na technickém mostě přes řeku Labe, na Obr. 8 označeno 

modře. Tento most je na druhém břehu dobře stíněn budovami a porostem, takže by měl 

potencionální pachatel dostatek času na překonání současných mechanických, zábranových 

systémů. Jak již bylo uvedeno, firma má kamerový systém pokrývající velkou část 

důležitých míst v areálu. V současné době existují jen dva vstupy do areálu, z nichž je 

používán jen jeden, na Obr. 8 označeno žlutě. Ten je opatřen systémem kontroly vstupu 

používajícím přístupové karty a průchozím detektorem kovu jako ochranu před vynášením 

materiálu z objektu. Problém vynášení materiálu zaměstnanci, byl označen za důležitý 

pracovníky ostrahy i vedení firmy, při návštěvě podniku. Protože je zpracovávaným 

materiálem převážně měď jedná se o značnou škodu. 
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7 Statistiky trestných činů 

Pro řešení bakalářské práce, jejímž zaměřením je ochrana majetku proti krádežím a 

jiným trestným činům je velmi důležité prozkoumat a uvědomit si četnost páchání trestných 

činů. K tomuto účelu slouží statistické údaje od Policie České republiky (Obr. 9). Z těchto 

statistik vyplývá, že nejvyšší úroveň kriminality se vyskytuje na území Hlavního města 

Prahy a následně potom na území města Ostravy a Brna. Okres Trutnov, kde se nachází 

firma NKT cabels Vrchlabí je se svým indexem kriminality (207) na 45. místě. [35] 

 

 

Obr. 9 – Mapa kriminality 
 

Tab. 2 – Výběr ze statistiky kriminality [35] 

Č. Uzemní obor Index kriminality 

1 Praha I 854 

2 Praha II 702 

3 Praha IV 547 

4 Ostrava – město 516 

5 Praha jih 458 

6 Brno – město 443 

45 Trutnov 207 
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8 Analýza možných bezpečnostních rizik 

Z důvodu objektivního zhodnocení bezpečnostních rizik a nalezení slabých míst 

v systému zabezpečení organizace, musí být provedena analýza bezpečnostních rizik. Ta je 

charakterizovatelná jako metoda poznání, jejímž základem je rozčlenění velkého celku na 

jednotlivé dílčí části a studium těchto částí při zohlednění jejich vzájemných vztahů. Jejím 

cílem je napomoci k nalezení správných bezpečnostních opatření a prostředků, které jsou 

nejvhodnější k adekvátnímu a účinnému řešení problému zabezpečení organizace. [6] 

 

8.1 Výběr metod hodnocení bezpečnostních rizik 

Pro obecnou bezpečnostní analýzu doposud nebyla zpracována žádná obecně platná 

technika, postupy nebo mezinárodní standard. Proto se k tomuto účelu využívají metody 

a techniky z jiných vědeckých oblastí, a to převážně z oblasti ekonomiky, jakosti apod.  

Jakýkoliv z existujících způsobů stanovení rizik byl generován pro specifický 

problém. Metodik analýzy a hodnocení rizika je již celá řada a neustále přibývají další. 

Kritérium výběru dále uvedených metod byla jejich dostupnost, účelnost a rozšíření jejich 

aplikací v soudobé bezpečnostní praxi. [6] 

 

8.1.1 Aplikace metody Ishikawova diagramu (diagram rybí kostry) 

Tato metoda umožňuje přehledně vyobrazit konkrétní zkoumaný problém z hlediska 

jeho příčin. Jedná se o vhodný způsob řešení složitějších systémů, který pomáhá tyto 

procesy strukturovat, a tím podporuje hlubší ponoření se do problematiky. Jedná se o 

základní metodu graficky analytického zkoumání rizik, díky které je možné identifikovat 

různá ohrožení. Pro účely této bakalářské práce byly řešeny různé příčiny, jejichž 

důsledkem může být nedostatečná úroveň zabezpečení. Příčiny odhalené touto metodou 

budou využity jako vstupní informace pro aplikaci dalších podrobnějších metod v procesu 

analýzy. [6] 
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Obr. 10 – Ishikawův diagram 
 

8.1.2 Aplikace metody analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA) 

Jako metoda výpočtu velikosti rizika byla zvolena aplikace metody „selhání a jejich 

dopadů“ (FMEA – Failure Mode and Effect Analysis).  

Základem této metody je tabulování hodnot zahrnujících seznam zkoumaných 

nebezpečí a přiřazení jejich číselného ohodnocení za pomoci indexů závažnosti dopadu, 

pravděpodobnosti jejich vzniku a odhalitelnosti rizika u každého z nich. Toto přiřazení bylo 

provedeno v Tab 3. 
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Tab. 3 – Číselné hodnocení indexů [6] 

TABULKA ČÍSELNÉHO OHODNOCENÍ INDEXŮ N,P,H 

Závažnost následků N 
Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
P Odhalitelnost rizika H 

- 1 - 1 + 1 Malý delikt, uraz, 
škoda + 2 

Nahodilá, velice 
nepravděpodobná + 2 

Odhalitelné v době 
spáchání - 2 

- 3 - 3 + 3 
Větší delikt, úraz 

s pracovní 
neschopností, větší 

škoda + 4 

Spíše 
nepravděpodobná 

+ 4 
Snadno odhalitelné 

- 4 

- 5 - 5 + 5 
Střední delikt, úraz 

s převozem do 
nemocnice, střední 

škoda + 6 

Pravděpodobná, 
reálná hrozba 

+ 6 

Odhalitelné do 
jednoho dne 

- 6 

- 7 - 7 + 7 Těžký delikt, úraz 
s trvalými následky + 8 

Velmi 
pravděpodobná 

hrozba + 8 

Nesnadno odhalitelné 
(jeden a více dní) - 8 

- 9 - 9 + 9 Smrt osob, velmi 
vysoká škoda na 

majetku + 10 
Trvalá hrozba 

+ 10 
Neodhalitelné 

- 10 

 

Číselné hodnocení daných indexů bylo zvoleno v intervalu <1;10>, za účelem 

přesnějšího rozdělení, a tím i přesnějšího určení výsledné úrovně rizika, která leží 

v intervalu <1;1000>. Výslednou mírou rizika je číselná hodnota, kterou bude dané riziko 

kvantifikováno. Výpočet bude proveden dle vzorce (1). 

 

R = P x N x H   (1) 

 

Rizika budou posuzována samostatně, a to z hlediska struktury procesu. Z pohledu 

funkce bezpečnosti organizace budou identifikována rizika perimetru a poté vnitřních 

prostor a předmětů nacházejících se v těchto prostorách. Režimovým nebo-li procesním 

posuzováním rizik se rozumí především pohyb zaměstnanců, návštěvníků nebo dodavatelů, 

způsob vjezdu a výjezdu vozů a materiálu z areálu atd. [6] 

 

U každého rizika budou zapsány možné následky, které by mohly v jeho důsledku 

nastat. 
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Vyhodnocení výsledků aplikované metody FMEA 

Rizika jsou dále vyhodnocena pomocí Paretova principu 80/20 a je oddělena tzv. 

„životně důležitá menšina“ a „užitečná většina“ nalezených ohrožení.  

 

Výsledkem této analýzy je grafická podoba rozložení rizik, která podává ucelený 

přehled o závažnosti jednotlivých rizik na základě toho, zda přesahují stanovenou úroveň 

tolerance či nikoliv. V následujících tabulkách (Tab. 4 a 5) jsou rizika, na která je potřeba 

primárně reagovat, zvýrazněna modře. Jejich výčet, kde jsou řazena od nejzávažnějších, 

uvádí Tab. 5 a také graf na Obr. 6. 

 

Tab. 4 – Aplikace metody FMEA Zdroj: vlastní 

Analýza pomocí metody FMEA 

č. r. 
sub- 

systém identifikace rizika P N H R Následek 

1 
využití trhliny 

v oplocení areálu 
9 5 7 315 

neoprávněné vniknutí  
na pozemek firmy  

(možná krádež) 

2 přelezení oplocení 7 5 6 210 
neoprávněné vniknutí  

na pozemek firmy  
(možná krádež) 

3 poškození oplocení 3 6 7 126 
neoprávněné vniknutí  

na pozemek firmy, 
poničení oplocení 

4 podhrabání oplocení 2 5 5 50 
neoprávněné vniknutí  

na pozemek firmy,  
poničení oplocení 

5 vypáčení brány 2 6 5 60 
neoprávněné vniknutí  

na pozemek firmy,  
poničení brány 

6 
překonání branky  

na technickém mostě 
7 5 7 245 

neoprávněné vniknutí  
na pozemek firmy,  

poničení brány 

7 

pe
ri

m
et

ri
ck

á 
oc

hr
an

a 

nefunkční osvětlení 
v okolí areálu 

3 4 3 36 

snížení možností pro 
odhalení nežádoucí 

činnosti,  
možná nepoužitelnost 
kamerového systému 
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8 
vniknutí do  

areálu oknem budovy 
4 6 5 120 

neoprávněné vniknutí  
do prostor budovy, 

poničení okna 

9 
vniknutí do budovy 
obvodovým zdivem 

1 8 4 32 

neoprávněné vniknutí  
do prostor budovy, 
destrukce zdiva a 

poničení statiky budovy 

10 

pl
áš
ťo

vá
 o

ch
ra

na
 

nezaznamenání  
narušitele 

uvnitř areálu 
7 5 6 210 

včasné neodhalení 
narušitele,  

možná průmyslová 
špionáž nebo krádež 

11 vynesení přes vrátnici 7 7 7 343 
zcizení materiálu (měď)  

nebo výrobku 
zaměstnancem firmy 

12 
vyvezení ve  

služebním autě 
6 7 8 336 

zcizení materiálu (měď)  
nebo výrobku 

zaměstnancem firmy 

13 

kr
ád

ež
 m

at
er

iá
lu

  
za

m
ěs

tn
an

ce
m

 

přehozením přes  
perimetr 

4 7 5 140 
zcizení materiálu (měď)  

nebo výrobku 
zaměstnancem firmy 

14 
zanedbání postupu  
evakuace podniku 

4 7 7 196 
ohrožení,  

nebo těžké zranění 
zaměstnanců 

15 

os
ta

tn
í 

zanedbání postupu  
při požáru v podniku 

4 9 7 252 
 těžké zranění až smrt 

zaměstnanců, poškození 
majetku firmy 
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Obr. 11 – Vyhodnocení metody FMEA pomocí Paterovy analýzy 
 

Tab. 5 – Výpis rizik vyplývajících z metody FMEA, zdroj: vlastní 
Metoda FMEA – výpis rizik překračujících danou hodnotu 

č. r. Název rizika 

11 Vynesení kradeného materiálu zaměstnancem přes vrátnici 

12 Vyvezení kradeného materiálu zaměstnancem ve služebním automobilu 

1 Překonání perimetru za využití trhliny v oplocení areálu 

15 Zanedbání daného postupu při požáru v podniku 

6 Narušení perimetru, překonáním branky na technickém mostě 

2 Narušení perimetru přelezením přes oplocení areálu 

10 Nezaznamenání narušitele nacházejícího se již uvnitř areálu 

14 Zanedbání daného postupu při evakuaci podniku 
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8 Návrh zlepšení fyzické ochrany firmy NKT cabels Vrchlabí k.s. 

Tato část bakalářské práce se bude zabývat návrhem na zlepšení současné úrovně 

zabezpečení firmy NKT cabels Vrchlabí k.s. na základě provedených analýz a konzultace 

s povolanými osobami přímo v sídle firmy. 

 

8.2.1 Vynášení kradeného materiálu 

Jako největší problém zjištěný analýzou i konzultací bylo označeno vynášení 

materiálu, drahých kovů (převážně mědi) ven z areálu firmy. Tomuto se firma snažila 

zabránit nainstalováním průchozího detektoru kovu do prostoru vrátnice. Výše uvedené 

opatření se může jevit jako dostačující, problém však nastává při provozu v praxi. 

Zaměstnanci bezpečnosti přímo na místě si stěžovali na špatnou kalibraci přístroje a vysoký 

počet planých poplachů, který snižuje míru důvěry v tento systém. Dalším problémem se 

jeví nemožnost osobní prohlídky zaměstnanců ženského pohlaví z důvodu neexistence 

příslušnice bezpečnostní služby. Materiál není z firmy vynášen pouze touto cestou, ale je i 

vyvážen ve vozidlech pracovníků.  

 

Na základě těchto informací doporučuji kontrolu kalibrace průchozího detektoru 

kovů a také podrobné proškolení zodpovědných pracovníků v nakládání s tímto zařízením. 

Dále navrhuji zvážení možnosti najmout mezi zaměstnance zodpovědné za bezpečnost 

objektu ženu. Nejproblémovější činnost je však vyvážení materiálu ve vozech. Tomuto by 

se, dle mého názoru, dalo předcházet zavedením namátkových kontrol vyjíždějících 

vozidel. 

 

8.2.2 Trhliny v perimetrické ochraně 

Další problém, na který upozornila analýza i prohlídka závodu, je trhlina 

v perimetrické ochraně v severní části pozemku firmy. V této části je vystavěn nový, velice 

kvalitně provedený plot. Avšak nepokrývá celou hranici pozemku a na obvodu asi 10 metrů 

zcela chybí. Tato trhlina je chráněna systémem CCTV a detektorem pohybu, který hlásí 

svou aktivaci na vrátnici, kde je také výstup systému CCTV. Dále bylo při obhlídce zjištěno 

slabé místo perimetru, jehož porušení by bylo špatně zjistitelné, a to branka na technickém 
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mostě přes řeku Labe. Tento most je na druhém břehu dobře stíněn budovami a porostem, 

takže by měl potencionální pachatel dostatek času na překonání současných mechanických 

zábranových systémů. 

 

Tento způsob ochrany není příliš účinný, neboť spoléhá na lidský činitel. Proto 

doporučuji pokračovat ve stavbě plotu a tuto trhlinu zacelit. Tímto řešením se značně sníží 

možnost krádeží hotových výrobků z areálu firmy a také možnost nezjištěného pohybu 

nepovolaných osob na pozemku NKT cabels Vrchlabí k.s. Zjištěný problém s technickým 

mostem lze z části vyřešit opravou branky na tomto mostě, jejím osazením kvalitním 

zámkem a možnou montáží detektoru pohyby připojeného na osvětlení a dálkové hlášení na 

vrátnici objektu, stejně jak tomu je u výše zmíněné trhliny v plotě. 

 

8.2.3 Zanedbání postupů při krizových situacích 

Na tento problém upozornil pracovník bezpečnostní služby, při návštěvě firmy NKT 

cabels Vrchlabí k.s. Jedná se o problém režimové ochrany podniku. Pokud nastane krizová 

situace, nemohou zaměstnanci proti příčině této události zasáhnout s dostatečnou účinností, 

což může v krajním případě vyústit ve vážná zranění osob nacházejících se v areálu firmy 

nebo ztrátách na majetku. Směrnice pro postup při vzniku mimořádné události ve firmě 

existují, ale pracovníci ostrahy vykazují jejich neznalost. Tato neznalost je způsobena 

neproškolením nebo neaktuálností proškolení zaměstnanců. 

 

Výše zmíněnému se lze do jisté míry vyhnout důkladným proškolením dotčených 

zaměstnanců. Při školení by bylo potřeba osvětlit veškeré postupy a povinnosti, které má 

daný zaměstnanec při mimořádné události dodržet. Tak je možné zvýšit efektivitu 

pracovníků bezpečnosti při krizové situaci a tudíž i ochranu zdraví a života ostatních 

zaměstnanců stejně jako majetku firmy. 
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9 Finanční odhad provedených změn. 

Zhodnocení nákladů na navrhované změny bylo provedeno na základě nabídky ceny 

firmy Elbeenetting s.r.o. [39]. Společnost Elbeenetting s.r.o nabízí stavbu plotů ze 

zesíleného pletiva na klíč se zahrnutím všech dílčích nákladů do prvotní kalkulace. 

Proškolení zaměstnanců ostrahy ve vnitřních krizových směrnicích bude provedeno 

zodpovědnými osobami z firmy NKT Cabels Vrchlabí k.s. Zhodnocení ceny kalibrace 

průchozího detektoru kovů a následné proškolení zaměstnanců v jeho používání bylo 

provedeno na základě nabídky firmy Magtrade, s.r.o. [40], která se zabývá prodejem a 

servisem těchto zařízení. 

 

Tab. 6 – Finanční zhodnocení změn 

Název Typ Firma 
Cena (s 

DPH)(Kč) 

Oplocení 

10m, 200cm vysokého oploceni 

2m, 200cm vysokého oplocení s 1 

brankou osazenou zámkem FAB 

Elbeenetting s.r.o 18 468 

Školení 

zaměstnanců ve směrnicích pro 

mimořádné události 

6 zaměstnanců - 1 přesčasová hodina 

NKT Cabels k.s. 602 

Školení a 

kalibrace 

Průchozího detektoru kovů  

6 zaměstnanců - 1 detektor 
Magtrade, s.r.o. 31 458 

  Celkem: 50 528 Kč 
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10 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit současný stav fyzické ochrany 

objektů firmy NKT cabels Vrchlabí k.s. Na základě osobní obhlídky objektů a 

instalovaných systémů technické ochrany, poskytnutých informací a analýz, byl 

prozkoumán současný stav fyzické ochrany. Technická zabezpečení této firmy jsou na 

dobré úrovni a byly navrženy jen malé změny. 

 

Hlavní důraz byl kladen na zabezpečení vstupů a výstupů areálu a na stávající 

perimetrickou ochranu, která je jako ochrana před neoprávněným vniknutím nepovolaných 

osob do areálu nedostačující. Bylo navrženo rozšíření stávajícího zabezpečení perimetru 

pomocí jeho dostavby a modernizace, samotná realizace bude však záležet na rozhodnutí 

generálního ředitele firmy. Dalšími možnostmi zdokonalení fyzické ochrany je úprava 

režimových opatření pro výjezd motorových vozidel z firmy a proškolení zaměstnanců 

bezpečnostní služby v používání průchozího rámového detektoru kovů a jeho kalibrace. 

V neposlední řadě je nutné zmínit potřebu proškolení bezpečnostního personálu ve věcech 

požární bezpečnosti a krizového řízení ve firmě, čímž se zvýší jejich pracovní účinnost. 
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