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ANOTACE 

 
Stanislav Vrzal: Zabezpečení Pivovaru Litovel a.s. prostředky technické ochrany. 

Bakalářská práce, fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava 2009. Vedoucí práce 

Ing. Václav Veselý. 

 

Bakalářská práce se zabývá právní úpravou v oblasti technické ochrany objektu a 

možnostmi ochrany proti vniknutí do areálu. Dále popisuje současný stav zabezpečení 

Pivovaru Litovel a.s.  

 

Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat aktuální rizika spojená s ochranou Pivovaru 

Litovel a.s. a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout způsob pro 

minimalizaci nebezpečí v tomto objektu. 

 

 

ANNOTATION 

 
Stanislav Vrzal: Security of Litovel Brewery Using the Means of Technical Protection. 

Bachelor thesis, Faculty of Safety Engineering, VSB – Technical University of Ostrava.  

Head of the thesis: Ing. Václav Veselý. 

 

The bachelor thesis is focused on legal regulations in the field of technical property 

security and security posibility against intrusion to the area. Next is the current state security 

description of the company Pivovar Litovel a.s. 

 

The aim of the bachelor thesis is to find out and descibe current risk related to a 

company’s protection and on the teoretical and practical base of knowledge to propose the 

right way to minimalize a danger in this property. 
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1 Úvod 

 

Bezpečí je prioritou každého z nás. Vychází z pudu sebezáchovy, který je vlastní 

každé bytosti ihned po narození. Člověk se snaží zabezpečit svou osobu, své zdraví, rodinu a 

v neposlední řadě i okolí ve kterém žije a pracuje. Bezpečnost práce a prostředí ve kterém 

člověk tráví podstatnou část svého života se stala inspirací k vytvoření mé bakalářské práce.  

Kde jinde člověk kromě domova tráví tolik času jako v zaměstnání? Kdy by se měl 

cítit bezpečněji, než při vykonání činnosti, která ho živí, zajišťuje mu a jeho rodině životní 

standart a střechu nad hlavou? Kam by měl člověk chodit rád? Vědět, že bezpečí práce a 

okolí, ve kterém pracuji je v rukou expertů, zabývající se touto problematikou denně, je 

důležité pro každého z nás. 

Pro tuto práci jsem si zvolil zabezpečení areálu společnosti Pivovaru Litovel a.s. 

Cílem této práce je, na základě studiem získaných teoretických znalostí, popsat aktuální 

zabezpečení areálu pivovaru, vyhledat potenciální rizika spojená s ochranou a navrhnout 

v případě zjištění nedostatků vhodné zabezpečení, které rizika minimalizuje.  

 Práce je rozdělena na teoretickou a technickou část. V části teoretické je popsána 

právní legislativa v oblasti ochrany objektu, kde se zabývám základními právními předpisy, 

vyhláškami a technickými normami. Dále je nastíněn systém prevence kriminality v České 

republice a působnost jejich jednotlivých složek. Následující kapitola je zaměřena na 

jednotlivé složky integrovaného bezpečnostního systému a jejich rozdělení. Mimo to je zde 

uvedena průlomová odolnost otvorových výplní a stanovení stupně rizika ohrožení objektů. 

 V technické části je popsán  areál společnosti Pivovaru Litovel a.s. a jeho aktuální 

zabezpečení. Jsou analyzována jednotlivá rizika, identifikována nebezpečí pomocí analýzy 

metodou FMEA a následně jsou výsledky této analýzy verifikovány Paretovou analýzou. 

V závěrečné části je navrženo zabezpečení pro minimalizaci rizik v areálu společnosti 

Pivovaru Litovel a.s. 
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2 Legislativa v oblasti ochrany objektu 

 

Je to soubor právních a příslušných technických norem zabývající se zabezpečením 

objektů, osob a majetku v České republice.  

2.1 Základní právní předpisy 

Ústava České republiky  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 Ústava České republiky je 

nejvýše postavený zákon v České republice. Obsah Ústavy ČR je dán její podstatou a 

funkcemi především v základních společenských vztazích daných právními normami 

majícími formu příkazů. Obecně můžeme říci, že Ústava ČR upravuje organizaci státu, práva 

a pravidla činnosti státních orgánů (i jiných subjektů), vztahy státu a společnosti a konečné 

cíle a hodnoty, na nichž je organizace a činnost státu založena. Ústava České republiky je 

relativně neměnná – rigidní. Ústava České republiky sestává z těchto částí: [9] 

 

• preambule 

• základní ustanovení 

• moc zákonodárná 

• moc výkonná 

• moc soudní 

• nejvyšší kontrolní úřad 

• Česká národní banka 

• územní samospráva 

• přechodná a závěrečná 

ustanovení 

 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod byla přijata předsednictvem České národní rady 

usnesením č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv  ve znění pozdějších předpisů 

jako součást ústavy České republiky a obsahuje tyto části: [10] 

 

• preambule – slavnostní vyhlášení 

• obecná ustanovení 
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• lidská práva a základní svobody: 

 

I. Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před   

narozením. 

II. Nikdo nesmí být zbaven života. Trest smrti se nepřipouští. 

III. Osobní svoboda je zaručena 

IV. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jméno. 

V. Každý má právo vlastnit majetek. 

VI. Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí. 

VII. Svoboda pohybu  a pobytu je zaručena. 

 

Výkon těchto vybraných práv z Listiny základních práv a svobod může být omezen 

zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a 

mravnosti nebo práv a svobod. [3] 

 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Občanský 

zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob a majetkové vztahy mezi 

těmito osobami a státem. Je jedním z nejdůležitějších právních norem každého státu. [12] 

 

Mezi důležitá ustanovení související s touto prací patří: [12] 

§ 123 Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, 

požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi. 

§ 126 Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem 

zadržuje. 

§ 128 Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném 

zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li 

dosáhnout účelu jinak. 

§ 415 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 

majetku, na přírodě a životním prostředí. 
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§ 417 Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení. 

§ 418 Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám 

nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil. 

§ 419 Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 

a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v 

rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena. 

§ 420 Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

§ 424 Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům.  

Trestní zákon  

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. Jeho účelem je 

chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení našeho státu, práva a oprávněné zájmy fyzických  a 

právnických osob. V Trestním zákoně je již v §1 a §2 deklarována ochrana práv a osob neboť 

tento zákon svými prostředky (pohrůžka trestem, ukládání trestů a ochranná opatření) chrání 

důležité společenské vztahy a hodnoty. Přesto se takové činy dějí. Pro společnost jsou tyto 

činy nebezpečné a jsou označovány v §13 jako činy trestné. [11] 

 

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

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti je třeba úmyslného 

zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že stačí zavinění z nedbalosti. [11] 

 

Okolnosti vylučující protiprávnost: [11] 

§28 Krajní nouze – Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací  nebezpečí přímo hrozící  

zájmu chráněného trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je 

zřejmě stejně závažný nebo ještě závaznější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu 

nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.  

§29 Nutná obrana – Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací  nebezpečí přímo hrozící  

nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.  
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§30 Svolení poškozeného – Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněné rozhodovat, jsou činem 

dotčeny. 

Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním  osoby páchající čin jinak trestný, 

dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li  takové svolení dáno až po spáchání činu, je 

pachatel beztrestný, mohl-li  důvodně předpokládat, že osoba uvedená v odstavci 1 by tento 

souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 

S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu s souladu 

s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 

považovat souhlas k ublížení na zdraví  nebo usmrcení. 

§31 Přípustné riziko – Trestní čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým  stavem 

poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování  o dalším postupu, vykonává 

v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, 

kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky 

prospěšného výsledku dosáhnout jinak. Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost 

ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jim byl dán k ní s jiným právním předpisem  

souhlas, nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo 

provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům  jiného  právního předpisu, veřejného 

zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. 

§32 Oprávněné použití zbraně – Trestný čin nespáchá, kdo  použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.  

Trestní řád  

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů. 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy 

byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom 

musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti,               

k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití       

i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. [13]

 

§ 76 Zadržení osoby podezřelé   

Odst.1 - Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý z 

důvodů vazby, policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo 

zahájeno trestní stíhání. K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez 
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takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem 

nelze dosáhnout, zejména byla-li osoba přistižena při trestném činu nebo zastižena na útěku. 

Odst. 2 Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

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

zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu 

orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů 

omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [13]

Zákon o zbraních  

 Zákon č. 119/2002 sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů 

upravuje práva a povinnosti držitelů zbraní a střeliva možnosti  nabývání, vlastnictví, držení či 

nošení zbraně či střeliva. Je zde také uvedeno jakým způsobem musí být zbraně a střelivo 

zabezpečené proti zneužití. [14]

  

§17 Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou 

osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem 

žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být osobní údaje a údaj, o kterou skupinu zbrojního 

průkazu žádá. [14]

 

Zákon o ochraně osobních údajů  

 Podle §3 odst. 3 ochrana osobnosti je formou ochrany informací, a to údajů o osobě. 

Tuto ochranu poskytuje fyzickým osobám čl. 10 Listiny základních práv a svobod, zejména 

před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své 

osobě. V konkrétní podobě ochrana údajů je obsažena v zákoně č. 101/2000 sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného 

subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 

přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. [15]
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2.2 Technické normy 

Normy představují základní standard (požadavek), kritéria a pokyny na vlastnosti 

materiálů, výrobků  či postupů. Jejich používaní je doporučené, výhodné, avšak nikoliv 

závazné. Jsou doporučené proto, že vyskytne-li se  nějaký problém, bude kontrola zjišťovat, 

zda se v daném případě postupovalo dle normy. V mém případě se budu zabývat technickými 

normami souvisejícími s bezpečností stavebních objektů. Těmi jsou: 

 

ČSN 33 4590: 1986 + Změna 1: 1999 Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace. 

Norma velmi obecně uvádí základní požadavky pro projektování, výrobu, zkoušení a použití 

některých zařízení elektrické zabezpečovací signalizace a stanovuje pro ně pouze základní 

technické požadavky. [23]

ČSN EN 50130-4: 1997 Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. 

Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, 

zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci. 

Tato norma stanovuje požadavky na odolnost komponentů poplachových systémů, určených 

pro použití uvnitř a v okolí budov, v prostředích obytných, obchodních, lehkého průmyslu a 

průmyslových. [17]

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov. Část 1: Všeobecné požadavky. 

Tato norma zavádí termín Poplachové systémy místo dříve používaného termínu Elektrická 

zabezpečovací signalizace (EZS) a uvádí termín Elektrické zabezpečovací systémy se zkratkou 

EZS. [19]

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy. Část 6: 

Napájecí zdroje. 

Tato evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje elektrických zabezpečovacích systémů 

instalovaných v budovách. [20]

ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. 

Norma stanovuje minimální požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer 

používaných v CCTV sledovacích systémech pro bezpečnostní aplikace. [21]

ČSN EN 50130-5 Poplachové systémy - Zkoušky vnějších vlivů. 

Tato norma určuje metody zkoušek vlivu prostředí použité pro zkoušení komponentů systému 

následujících poplachových systémů určených pro použití uvnitř a v okolí budov. [18]
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ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky. 

Tato norma popisuje všeobecné požadavky na funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití 

v zabezpečovacích aplikacích. [22]

ČSN P ENV 1627  Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace. [24]

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební 

metody. [16]
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3 Systém prevence kriminality v České republice 

Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí 

trestné činnosti a viktimizaci (proces, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu), ale 

podporují bezpečnost společnosti a přispívají k udržitelnému rozvoji států. Zlepšují kvalitu 

života a přinášejí dlouhodobé výhody ve smyslu snižování nákladů spojených se systémem 

trestní justice i dalších společenských nákladů vyplývajících z trestné činnosti. [7] 

Pod pojmem  prevence kriminality chápeme soubor nerepresivních sociálních a 

situačních opatření, zahrnující pomoc obětem trestných činů a zvyšování povědomí veřejnosti 

o legálních metodách ochrany před trestnou činností. Jsou to aktivity vyvíjené státními 

(orgány činnými v trestním řízení), veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující 

k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. V České republice je prevence 

kriminality organizována na třech úrovních: celostátní, regionální a místní. V každém tomto 

případě dále na úrovní primární, sekundární a terciární. [3] 

 

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a 

poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena 

na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti 

sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních 

společenstvích. [27]

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (např. drogově a 

alkoholově závislí nebo dlouhodobě nezaměstnaní). [27]

Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění 

včetně rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení). Jejím 

cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního 

sociálního prostředí. [27] 
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3.1 Technická prevence 

Cílem technické nebo-li situační prevence je minimalizovat prostřednictvím 

technických, fyzických a organizačních opatření v lokalitě, zejména: [3] 

 

• odstranit cíle trestné činnosti nebo ztížit jejich dostupnost 

• odchýlit pachatele od úmyslu něco provést 

• snížit výnosnost činu pachatele 

• umožnit dopadení pachatele 

• snižovat možné materiální škody či ztráty na zdraví či životech lidí 
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4 Integrovaný bezpečnostní systém 

Současný trend zabezpečení velkých objektů jsou integrované systémy, ve kterých 

jsou sloučené bezpečnostní technologie. Integrovaný bezpečnostní systém (dále jen IBS) 

propojuje jednotlivé bezpečnostní systémy  a tím dochází k účinnému přehledu a zabezpečení 

majetku, osob a dalších aktivit v rámci objektu. 

 

4.1 Struktura integrovaného bezpečnostního systému a úkoly 

jednotlivých  prvků 

 

Jakýkoliv ucelený bezpečnostní systém je složen z řady technických prvků, které jsou 

navzájem propojeny vazbami (viz Schéma č. 1). Strukturu integrovaného bezpečnostního 

systému (IBS) tvoří prvky a vazby: 

 

a) mechanického zábranného systému (SM) 

b) signalizačních a monitorovacích systémů (SE ) 

c) systému organizačních opatření a ostrahy (SO) 

 

Mechanické zábranné systémy  

Jejich posláním je znesnadnit nebo prakticky zcela znemožnit pachateli jeho vniknutí 

do objektu či nám chráněného prostoru. Mechanickými zábrannými prostředky se rozumí 

zejména prostředky pro ohraničení prostor, např. zdi a ploty, vstupní bezpečnostní systémy 

vrat, branek apod. Tyto překážky jsou charakterizovány průlomovou odolností danou jejich 

bezpečnostní úrovní (třídou). Průlomovou odolnost otvorových výplní je řešena v kapitole 

mechanické ochrany. 

 

Signalizační a monitorovací systémy 

Prvky signalizačních a monitorovacích systémů je soubor zařízení, které  mají za úkol 

zaznamenat a dále předat informace o případném narušení objektu. Tyto informace jsou 

předány do řídícího centra.  
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Systém organizačních opatření a ostrahy 

Systém organizačních opatření a ostrahy má za úkol převzetí informace o napadení 

objektu a podle vyhodnocení této informace přijímá odpovídající opatření IBS. 

4.2 Optimální bezpečnost IBS 

 Optimální bezpečnost je dána prvky a vazbami (viz Schéma č. 1), které tvoří průnik 

prvků a vazeb jednotlivých systémů SM, SE a SO jako složek IBS (viz Schéma č.2). Pokud 

má mít pro nás IBS význam musí pracovat jako celek. To jestli pracuje správně poznáme 

velice lehce a to tak, že integrovaný bezpečnostní systém pokryje čas potřebný na překonání 

překážky pachatelem. [5] 

 

 

 
 

  

 

 

Schéma č. 1 Obecné vyjádření prvků a vazeb IBS [5] Schéma č. 2 Systém bezpečnosti          

a ochrany majetku [5] 

 

4.3 Fyzická ochrana 

Tato ochrana představuje formu ochrany majetku a osob s bezprostřední přítomností 

pracovníků na určeném místě v souladu s požadavkem objednavatele služby. Fyzickou 

ochranu si můžeme rozdělit na: 

 

a) strážní službu 

b) hlídkovou službu 

c) bezpečnostní dohled 
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d) bezpečnostní ochranný dohled 

e) služba na kontrolních propustkových stanovištích 

 

Fyzická ochrana je realizována osobami na předem daných stanovištích nebo 

hlídkováním v objektu (obchůzky), případně tzv. patrolováním, které  spočívá ve sledování 

vlastního objektu a přilehlého okolí. Dalšími úkoly fyzické obrany je obrana proti činnostem 

směřujícím k narušení ochrany objektu a plnění dalších zvláštních úkolů. Fyzická ochrana je 

nejčastější a také nejstarší formou zajišťování bezpečnosti a ochrany majetku a osob. Fyzická 

ochrana nám dává možnost aktivně se podílet na ochraně majetku či osob. [2] 

Fyzická ochrana je nejdražší co se týče dlouhodobého hlediska. Na rozdíl od ostatních 

jiných druhů zabezpečení, které vyžadují poměrně vysoké počáteční investice (kromě 

režimové) a potom jen nízké provozující náklady, fyzická ochrana má pořizovací náklady 

relativně nízké (výstroj, výzbroj a základní výcvik), ale vysoké  provozní náklady (platy). [6] 

 

Ochranu fyzickým činitelem můžeme členit z různých hledisek: 

 

a) časové působnosti 

- vázaná na pracovní dobu 

- nepřetržitá 

- nárazová 

 

b) rozsahu výkonu 

- propustková 

- celoplošná  

- doprovodná 

- přehledově dozorová 

- aktivní víceúčelová 

c) způsobu zajištění 

- z řad vlastních pracovníků 

- najímaná – smluvní 

- kombinovaná 

 

d) výzbroje a výstroje 

- ozbrojená 

- neozbrojená 

- veřejná ( označená ) 

- skrytá 

 

Obecné úkoly služeb ochrany majetku a osob při ostraze objektů zahrnují: 

 

1. Kontrolní propustková služba zejména na pevných stanovištích: 

a) zamezení neoprávněného vstupu (odchodu) osob nebo vjezdu (výjezdu) 

motorových vozidel (jiných dopravních prostředků)  do objektu 

b) kontroly osoba a dopravních prostředků s cílem zjištění neoprávněného vnášení a 
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vynášení nebo přepravy věcí 

2. Kontrolní činnost zabraňující rozkrádání, ztrátám, poškozování, zničení či zneužívání 

majetku 

3. Ostraha - střežení objektu na pevných stanovištích či obchůzkovou službou 

s úkolem: 

a) nedovolit vstup a odchod nepovolaným osob a vjezd (výjezd) neoprávněných 

vozidel do objektu a mimo objekt spolu s nedovoleným vnášením a vynášením 

nebo přepravou věcí mimo kontrolní propustkovou službu 

b) zabránit vzniku mimořádných událostí nebo zmenšit jejich následky v objektu 

(požáry, výbuchy např. plynu, únik vody, případně živelné pohromy) 

4. Realizace zásahů – bezpečnostních opatření při mimořádných událostech silami 

bezpečnostních pracovníků nebo s jinými subjekty (Policie ČR, hasiči) 

5. Realizace zásahu při signálu EZS tj. reakce služby ochrany majetku na signály o 

narušení objektu nepovolanou osobou (vloupání do objektu). Jedná se o tzv. výjezd 

zásahové skupiny na pokyn pultu centralizované ochrany (dispečinku dálkového 

dohledu). 

6. Vyrozumění  institucí poskytující pomoc, jako jsou havarijní služby (voda, plyn, 

energetika), záchranné zdravotní služby, dispečer vlastní služby aj. [2] 

 

4.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana představuje soubor organizačně administrativních opatření a 

postupů, které směřují k zajištění požadovaných podmínek pro správnou funkci 

zabezpečovacího systému a jeho kompatibilitu s provozem v rámci chráněného objektu. 

Jednoduše můžeme říci, že režimová ochrana nám umožňuje zajistit správnou funkci 

ostatních druhů ochrany a zároveň snižuje zranitelnost chráněných zájmů před dalším 

množstvím kriminální činnosti, jako jsou loupeže, přepadení, drobné krádeže rozkrádání, 

vandalismus případně i předstírání škod. V praxi to znamená ustanovení jednotných postupů, 

kterými se řídí vstup, pohyb a odchod osob (zaměstnanců i hostů) po objektu, dále 

manipulace důvěrnými informacemi, či výkon služby ostrahy objektu nebo  klíčové režimy. 

Problémem, který představuje režimová ochrana není zavádění jednotných postupů, 

ale zavádění opatření spojené s režimovou ochranou do každodenního provozu objektu. 

Tenhle problémový úkol může být naplněn pouze tehdy,  pokud bude nejen každý pracovník, 

ale i vedení přesvědčeno o důležitosti jejich významu a následné spolupráci. [6] 
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4.5 Mechanická ochrana 

Mechanické zábranné systémy (MZS) představují soubor ochranných prostředků, 

které ztěžují pachateli vniknutí do objektu svou mechanickou pevností. Můžeme říci, že doba, 

kterou musí pachatel vynaložit na její překonání by měla být, delší než je pro něj únosné. 

V praxi to znamená, že pachatel musí být časově omezen podmínkami pro překonání 

bezpečnostního systému, neboť obecně lze konstatovat, že každý mechanický zábranný 

systém je překonatelný. Čas pro překonání MZS systému záleží na několika parametrech: 

• kvalitě MZS 

• provedení instalace MZS 

• pachatelově znalosti překonávaného MZS 

• druhu nástroje pro překonání MZS 

• obchůzkové činnosti  

 

Mechanické zábranné systémy jako takové, můžeme v rámci objektu  rozdělit do tří 

bezpečnostních zón, které jsou popsány v následujících kapitolách.   

4.5.1  Obvodová ochrana  

Tato ochrana zabezpečuje ochranu kolem chráněného objektu, jež je vymezena 

obvodem objektu. Obvodem objektu obyčejně rozumíme jeho katastrální hranice tvořené 

přírodními nebo umělými bariérami (vodní toky, ploty, zdi apod.). 

Jedná se o oplocení či ohrazení okolního pozemku včetně branek, bran, závor, propustí apod. 

Tyto prvky obvodové ochrany mohou být případně, dle potřeby a zajištění, doplněny 

detekčními a monitorovacími systémy. 

Mezi často používanou obvodovou ochranu zcela určitě patří klasické drátěné 

oplocení, které dosahuje zpravidla výšky 1,5 – 2 m. Tento druh oplocení bývá překonatelný 

bez větší námahy a používá se proto k ochraně méně významných objektů. Náročnější 

požadavky na zabezpečení splňuje tzv. bezpečnostní oplocení, které se ve všech ohledech liší 

od klasického drátěného oplocení. Odlišnost spočívá jak ve tvaru, konstrukci, tloušťce tak 

především použitém materiálu. Toto oplocení se instaluje až do výšky 2,5 m.  

Pro maximální splnění bezpečnostních požadavků je možné použít vysoce 

bezpečnostní oplocení spolu s vrcholovými zábranami (viz Obrázek č. 1), které jsou vyvinuty 

speciálně pro ochranu velmi důležitých průmyslových a vojenských zařízení. Od předchozích  
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typů oplocení se liší především vysokou účinností ochrany, která je dána speciální konstrukcí, 

výplní a výškou až  5 m.  

V případě měkkého podloží samozřejmě nesmíme zapomenout na podhrabové 

překážky. Tyto zábrany brání pachateli v podlezení či podkopání. Podhrabové překážky by 

měli tvořit desky o minimální šířce 1m. 

 

 
Obrázek č. 1:  Vysoce bezpečnostní plot s žiletkovým ostnatým drátem [26] 

 

Nedílnou součástí obvodové ochrany je místo pro vstup a výstup do objektu - brána. 

Těmto místům je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť vytvářejí hranici mezi prostorem 

kontrolovaným a volně přístupným. Počet těchto míst by měl být  minimalizován z důvodu 

snazší kontroly. Velkým přednostem bran patří jejich životnost zajištěna speciální technologií 

a tvarem materiálu. 

4.5.2 Plášťová ochrana 

 Jedná se o zabezpečení vstupu do všech stavebních otvorů (dveře, okna, vikýře apod.) 

v objektu. Plášť objektu je tvořen otvorovými výplněmi a stavebními prvky budov. 

 

Otvorové výplně  

Otvorové výplně jsou nedílnou součástí objektu a plní v objektu řadu funkcí:  

• obměnu vzduchu v objektu 

• světelnou pohodu 
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• tepelnou výměnu 

• přístup do objektu.  

 

Otvorové výplně, představují stálé riziko vloupání do objektu. Statistika hovoří o tom, 

že vstupní dveře jsou jedním z rizikových faktorů. Celých 70% vloupání do objektu se děje 

přes hlavní dveře nebo okenní výplň. Bezpečnost dveří je dána bezpečností všech jejich částí, 

dveří, zárubní, závěsů a zámku s vložkou. Prvků ovlivňující bezpečnost okenních materiálů je 

celá řada (např. rám, okenní křidlo, kování, závěsy, okenice, mříže, rolety či bezpečnostní 

fólie). Platí, že celková bezpečnost dveřního nebo okenního systému odpovídá jeho nejméně 

zabezpečené části. 

 Sklo vybavené bezpečnostní fólií slouží jako mechanická zábrana, která zpomaluje 

pachatele v překonání okenního systému a zamezuje prohození  cizího předmětu jako jsou 

kameny, kostky či zápalné lahve. Kromě mechanické ochrany poskytují bezpečnostní fólie 

ochranu vůči infračervenému a ultrafialovému záření. 

 Pro maximální zabezpečení dveří lze použít bezpečnostní dveře. Mohou se instalovat 

do standardních nebo speciálních zárubní. Tyto bezpečnostní dveře sestávají z několika vrstev 

(ocelový plech, požárně-izolační výplň a dřevotříska – viz Obrázek č. 2). U těchto dveří nelze 

opomenout ani samotné zamykání, které je vícebodové a má zámkový mechanismus 

s vložkou vybaven ochranou ocelovou vložkou. K ochraně před vysazením se používají čepy. 

Nejstarší klasické mechanické zábrany představují zcela jistě mříže. Jejich umístění 

má však jisté nevýhody a to z hlediska zhoršenému průchodu světla do místnosti a estetického 

vzhledu. I přesto jsou používány na celém světě a to díky jejich cenové dostupnosti, 

spolehlivosti a malé náročnosti na údržbu.  
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Obrázek č. 2: Popis bezpečnostních dveří [26] 

 

Stavební prvky budov 

Stěny, podlahy, stropy a střechy budov tvoří stavební prvky budov, které nesou určitou 

míru rizika. Tato část plášťové ochrany ač na první pohled zcela viditelná je často opomíjená. 

Ve většině případů se bezpečnost upíná na otvorové výplně. Odolnost těchto stavebních prvků 

je závislá především na druhu materiálu, tloušťce a vlastním provedením. Abychom mohli 

cihelné zdivo považovat za odolné, musí mít minimální tloušťku 300 mm s pevností v tlaku 

větší než 15 MPa. U betonových bariér stačí tloušťka 150 mm doplněná statickou výztuží. 

Větší pozornost je třeba přidělovat chráněnému objektu, který má společné zdi 

s jinými objekty. Hrozí zde probourání společné zdi či střechy a následnému překročení 

plášťové ochrany bez zjevně viditelných stop. V tomto případě se doporučuje zvýšená 

obchůzková činnost. 
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4.5.3 Stanovení minimální doby průlomové odolnosti otvorových výplní 

 U otvorových výplní je čas průlomové odolnosti dán jeho schopností zadržet pachatele 

po určitou dobu. Tato doba je prezentována odporovým časem potřebným pro překonání 

překážky. Tento čas je uveden v klasifikaci bezpečnostních tříd (viz Tabulka č. 1). 

 Ve skutečnosti však musíme tento čas ještě dvoj až třínásobně násobně navýšit, neboť tento 

čas je pouze zkušební. Až pak tedy dostaneme reálný čas, za který lze otvorovou výplň 

překonat.  

 

Tabulka č. 1: Bezpečnostní třídy otvorových výplní [5] 

 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 
Předpokládaný způsob napadení 

Odporový 

čas (min) 

1 Nepoužívá se 

Příležitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře 

nebo okenice užitím fyzického násilí např. 

kopáním, naražením ramenem, zdviháním, 

vytrháváním 

Neměřen

2 A 

Příležitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, 

dveře nebo okenice užitím jednoduchých 

nástrojů, např.  šroubováku, kleští, klínu 

3 

3 B 
Zloděj zkouší zajistit přístup použitím dalšího 

šroubováku a páčidla 
5 

4 C 

Zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, 

sekery, sekáče a přenosné akumulátorové 

vrtačky 

10 

5 D 

Zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí, 

např. vrtačku, přímočarou pilu nebo úhlovou 

bruskou průměru kotouče maximální 125 mm 

15 

6 E 

Zkušený zloděj dále používá výkonné elektrické 

nářadí např. vrtačku, přímočarou pilu a úhlovou 

brusku o průměru kotouče max. 230 mm 

20 
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4.5.4 Stanovení stupně rizika ohrožení objektu 

 Důležitou vlastností objektu je stupeň rizika ohrožení jeho samého. Toto riziko se 

odvíjí od bezpečnostní úrovně překážky chránící tento objekt, reprezentována průlomovou 

odolností této překážky. Jak už bylo řečeno výše, průlomová odolnost nám udává čas 

potřebný k překonání překážky. Pro výpočet stupně rizika ohrožení objektu je používán 

následující vztah: 

  

 R = (T 
vloupání : ti ) > 1   

 

 R   – stupeň rizika ohrožení objektu (koeficient rizikovosti)  

 T 
vloupání z  – doba minimální průlomové odolnosti úschovného objektu 

 ti  –  čas potřebný k zásahu policie nebo bezpečnostní služby 

  

 Při pohledu na tento vzorec je patrné, že čím bude koeficient R větší, tím bude riziko 

ohrožení chráněného objektu menší. V případě, že koeficient bude menší než 1, nelze hovořit 

o jakékoliv efektivitě ochrany. 

 Chceme-li  uvažovat o nějakém stupni zabezpečení měl by se koeficient R pohybovat 

v intervalu R = 6 – 12. Je zřejmé, že s rostoucím “R“ také poroste cena nákladů na instalaci 

mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů. Z tohoto důvodu bývá vznesen 

požadavek na optimalizaci nákladů tak, aby náklady byly přiměřené chráněnému zájmu. [5] 

4.6 Technická ochrana 

Hlavním účelem je ochrana majetku a to i přesto, že technická ochrana sama o sobě 

není ochranou v pravém smyslu slova, ale má pouze odstrašující účinek vůči pachateli.  

Tato skupina ochran zahrnuje zabezpečovací systémy, přístupové systémy, kamerové 

systémy a nepříliš známou asset lokalizaci, která spolu s návazností rychlého zákroku 

zásahové jednotky patří k nejspolehlivějším a nejhůře překonatelným. 

4.6.1 Elektronický zabezpečovací systém (EZS) 

EZS má za úkol detekci narušení zabezpečeného prostoru. Chráněny bývají plášť 

budovy (okna, vstupy, rozměrná vzduchotechnická potrubí) a interiér (jednotlivé prostory, 

předměty, trezory apod.). Princip a funkce střežené  části se liší podle typu prostoru, který je 

střežen.  
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Pro obvodovou  (perimetrickou) ochranu jsou používány mikrofonní kabely, zemní 

senzory a infračervené závory.  

Pro plášťovou ochranu jsou vhodné magnetické kontakty na dveře a vrata, na okna a 

prosklené plochy, magnetické kontakty, otřesové detektory a akustické detektory 

zaznamenávající tříštění skla. Celý interiéru je možno zabezpečit prostřednictvím PIR 

detektorů pracující na principu snímání infračerveného záření objektu, případně detektorů 

pracujících na ultrazvukovém nebo mikrovlnném principu. Interiér může být doplněn 

nášlapnými lištami, tísňovými hlásiči a dalšími speciálním zařízením (např. detekce sejmutí 

obrazu). [8] 

Nesmíme zapomenou ani na předmětovou ochranu. Pro tuto ochranu lze využít velkou 

řadu bezpečnostních čidel či prvků, které zabezpečují ochranu námi vybraných předmětů 

(peníze, cennosti, zbraně apod.). Jejich výhodou je to, že jsou v pohotovosti i v době, kdy jsou 

prostorová čidla vypnutá či jinak vyřazená z provozu. Pro názornou ukázku si můžeme tyto 

prvky rozdělit do čtyř skupin: 

 

• kontaktní: sledují přímý kontakt se střeženým  objektem.  

Do této skupiny patří: 

o tlakové kontakty, 

o tahové kontakty, 

o magnetické kontakty, 

o mikrospínače. 

 

• čidla na ochranu závěsných předmětů: tyto čidla zaznamenávají a vyhodnocují tlak, 

který vyvíjí předmět na lanko. Při každé změně je vyhlášen poplach. 

 

• kapacitní čidla: detekují změnu kapacity mezi dvěma destičkami, kdy jedna je 

umístěna na chráněném předmětu a druhá je pevně uchycená na podložce. 

 

• tlakově akustické detektory: tyto detektory snímají ruchy (nízké akustické 

frekvence) z okolí čidla. Detekují např. rozbití okna nebo náhlou změnu tlaku 

v místnosti. [5] 

 

Signály o narušení zabezpečeného prostoru zpracovává a vyhodnocuje ústředna EZS, 
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která na ně reaguje podle nastavení svých výstupů. Těmito výstupy bývá lokální akustické a 

světelné vyhlášení poplachu nebo upozornění obsluhy objektu na narušení ochrany. 

Poplachový signál může být též přenášen na PCO (pult centralizované ochrany). V praxi je 

velice často je využíváno tzv. tichého poplachu, kdy narušitel nemá informaci o tom, že byl 

systémem zachycen, zatímco bezpečnostní služba již pracuje na jeho dopadení. 

4.6.2 Přístupový systém  

(ACS – Access Control Systém) navazuje svými funkcemi na EZS a s jeho pomocí 

ovládá elektronické zámky na propouštěcích prostředcích (dveře, turnikety, závory, vrata, 

výtahy apod.). Vstupující osobě je umožněn  vstup na základě práv, která jsou uložena 

v podnikovém systému a jsou kontrolována pomocí identifikátorů, kterými se vstupující 

osoba prokazuje. Principy identifikace jsou různě složité a nákladné, od jednoduchého zadání 

kódu na klávesnici přes využití karet, klíčenek, přívěsků či speciálních čipů ve spolupráci 

s odpovídajícími čtečkami až po složité a náročné biometrické identifikace, jako jsou otisky 

prstů či dlaní, rozpoznání očního pozadí nebo identifikace hlasová. Často jsou využívány i 

kombinace jednotlivých principů. K přístupovému místu může být systém vybaven dalšími 

funkcemi, jako je např. antipassback – jedním směrem lze projít jen jednou, pak systém čeká 

na průchod směrem opačným (systém nedovolí použít identifikátor dvakrát jedním směrem, 

případně to nedovoluje v zadaném časovém intervalu).  

4.6.3 Kamerový systém  

Slouží k monitorování námi vybraného prostoru za účelem zvýšení úrovně 

zabezpečení. Systém přenáší signál z kamer na monitory vyhodnocovacího pracoviště 

kontrolní služby a umožňuje obraz zaznamenávat a případně i nadále zpracovávat. Obraz je 

snímán buď staršími analogovými, nebo stále více používanými IP kamerami, které využívají  

digitálního datového přenosu (obraz se následně lépe zpracovává). Technické vybavení a 

funkce kamer jsou velice různorodé. Setkat se můžeme s kamerami pevnými nebo na 

polohovacích hlavicích ovladatelných z kontrolního pracoviště. Kamery mohou být doplněny 

nastavitelnými fixními objektivy, objektivy automaticky řízenými nebo objektivy řízenými na 

dálku z pracoviště operátora. Jednotlivé vlastnosti kamer jsou dány podle toho, zda se jedná o 

systém s plnou obsluhou, obsluhou částečnou nebo je bezobslužný. Následně podle podmínek 

užívání pak volíme typy kamer pro – denní vidění, noční vidění, s přepínaným režimem 

den/noc, nebo speciální infrakamery. Požadavek na dobu uchovávaných záznamů bývá 

v praxi minimálně čtyři dny a to z důvodů pokrytí případných svátků či prodloužených 
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víkendů. Zvyšující se kapacita a klesající cena úložných médií už není omezujícím faktorem 

celého systému pro volbu doby záznamu.  

U systémů s částečnou obsluhou a bez obsluhy se často využívá možnost dodatečných 

automatických funkcí kamerových systémů. Jedná se o detekci pohybu (záznam nebo alarm 

se spouští na základě změny ve dvou po sobě jdoucích následujících snímcích), funkce 

sledování pohybu (kamera na polohovací hlavici je schopna se otáčet za pohybem), 

automatické zaostřování (např. na ohnisko pohybu) a další automatické světelné úpravy 

obrazu. 

4.6.4  Asset lokalizace (Asset Locator)  

Tento systém pomocí vyhlášení alarmu dokáže upozornit na to, že sledované zařízení 

či osoba opustily předem vybrané prostory v rámci objektu. Hlídaný předmět (např. 

manažerský laptop s citlivými údaji, drahý lékařský přístroj v nemocnici) je opatřen na 

nenápadném místě malým čipem. V průchozích uzlech budovy jsou instalovány přijímače, 

které jsou schopné zaznamenat přítomnost čipu ve svém okolí či průchodu dveřmi. Systém 

má tak nepřetržitý přehled o tom, kde se v budově (objektu) střežený objekt (osoba) nachází. 

[8] 
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5 Pivovar Litovel a.s. 

Litovel je historickým moravským městem s bohatou pivovarskou tradicí. První 

zmínka o vaření piva je datována do roku 1291, kdy městu udělil král Václav II. právo 

mílové. Privilegium dávalo litovelským měšťanům monopolní právo na vaření a šenkování 

piva v okruhu jedné míle (asi 10 - 12 km). Pivo se ve středověku vařilo v právovárečných 

domech, v Litovli jich bylo 57.  Jejich držitelé byli nejzámožnějšími a rozhodujícími činiteli 

ve správě města.  

Postupem času došli k závěru, že bude lépe, když se bude vařit pivo na jednom místě a 

tak roku 1770 byl postaven společný pivovar se sladovnou, který vařil celých 100 let. Když už 

nestačilo uvařené množství byl v roce 1814 postaven nový Měšťanský pivovar (viz Obrázek 

č. 3) Ten byl pod německou správou, tak jako celá Litovel. 

V současném pivovaru v Litovli se vaří pivo od roku 1893 a pivovar tak navázal na 

tradici výroby piva v Litovli. Díky své kvalitě proniklo litovelské pivo za krátkou dobu po 

otevření pivovaru za hranice hanáckého regionu a v období tzv. "první republiky" se 

litovelskému pivu říkalo "moravská Plzeň". [28]   

 

 
Obrázek č. 3: Měšťanský pivovar [28] 

5.1 Popis areálu 

 Jak vyplývá z názvu, tak tato společnost se zabývá výrobou piva. V pivovaru pracuje 

190 zaměstnanců. Areál pivovaru nemá pravidelný tvar a má přibližnou rozlohu 5 ha. Areál se 

nachází v okrajové části města Litovel na ul. Palackého 934 u silnice I. třídy směrem na 

Olomouc. Nedaleko areálu se vyskytuje vlaková stanice “Litovel předměstí“ odkud jsou 

vedeny koleje přímo do areálu pivovaru. Tato lokalita je pro pivovar atraktivní vzhledem 
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k dostupnosti na dálnici R35 vedoucí z Olomouce směrem k Mohelnici. Vedle vstupní brány 

se nachází speciální škola a restaurace. Vstup do areálu pivovaru je realizován vstupní branou 

z ulice Palackého (viz Obrázek č. 4). Tato brána je zároveň jediným místem, které slouží ke 

každodenním vstupům a výstupům zaměstnanců, obsluhy a dodavatelů do a případně 

z objektu. 

 

Obrázek č. 4: Vstupní brána (Zdroj: vlastní) 

 
 

V areálu se nacházejí budovy, které jsou součástí výrobního procesu (výroba sladu, 

varna, lahvárenská stáčírna, ležácký sklep a další) a objekty jako je administrativní budova,  

strojovna, sklady, budovy technických služeb a garáže pro vozíky, sloužící k nakládání 

těžkých výrobků do nákladních aut. Součásti administrativní budovy jsou šatny spolu se 

sprchami pro zaměstnance. Pro účel stravování v areálu slouží malá jídelna, kam jsou pokrmy 

dováženy z místní vývařovny. Součástí jídelny je i nevelká kantýna. V areálu se nachází i 

prodejna jednotlivých druhů piva pro ty zájemce, kteří si dojedou koupit svůj oblíbený 

produkt až k výrobci. Součástí areálu je také parkoviště pro vozidla rozvážející pivní sudy po 

širém okolí. Parkoviště pro zaměstnance je umístěno v areálu pivovaru, avšak ještě před 

vstupní (výstupní) branou z důvodu snadnější kontroly zaměstnanců.  

Výrobní objekty jsou rozděleny do jednotlivých budov a jsou řazeny a propojeny tak, 

aby byla dosažena co největší efektivnost celého procesu výroby piva. Objekty v areálu jsou 

propojeny asfaltovými komunikacemi. Mapa celého areálu je znázorněna v příloze č. 1. 

Provoz podniku je 24 hodinový. To znamená, že v závislosti na pracovní době 

zaměstnanců se v areálu pohybuje různý počet lidí. Nejvíce je to v době střídání směn, 

nejméně pak během noční směny, kdy je vytížení brány minimální vzhledem k malé aktivitě 

přepravních aut rozvážející výrobky. 
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5.2 Zabezpečení areálu 

Pro zabránění vstupu nepovolaných osob je celý areál pivovaru zabezpečen prostředky 

jak mechanické tak i fyzické ochrany. Vstupní bránu hlídá bezpečnostní agentura, kterou si 

vedení Pivovaru Litovel a.s. najalo na ostrahu celého areálu. Jedná se o bezpečnostní agenturu 

"CBS", která  hlídá areál 24 hodin denně. Všichni zaměstnanci bezpečnostní agentury nosí 

stejnokroj černé barvy na kterém je umístěno logo “CBS Olomouc“. Ke standardnímu 

vybavení zaměstnanců bezpečnostní agentury patří vysílačka pro snadnou komunikaci mezi 

jednotlivými členy, pepřový sprej, tonfa a v nočních hodinách svítilna. 

Vstupní brána slouží jak pro vstup zaměstnanců, vjezd firemních vozidel tak i pro 

vstup cizích osob a exkurzí, kterých je během roku celá řada. Pro zaměstnance je za branou  u 

padací závory nainstalována čipová čtečka, díky níž je umožněno sledovat aktuální počet 

zaměstnanců v areálu. Příslušníci bezpečnostní agentury kontrolují každé vozidlo při vjezdu a 

výjezdu z areálu (viz Obrázek č. 5). Po kontrole zavazadlového prostoru je zvednuta brána a 

vozidlu je umožněn vjezd do objektu. Samotní zaměstnanci jsou při opouštění pivovaru 

namátkově kontrolováni. Při kontrole zaměstnanců napomáhá bezpečnostní službě fakt, že 

většina výrobků není rozměrově nejmenší a tudíž je jejich přenesení přes bránu poněkud 

složité. 

 

Obrázek č. 5: Kontrola vozidel (Zdroj: vlastní) 

 
 

Vstup do areálu je v nočních hodinách zajištěn posuvnou bránou po kolejnici, která 

zamezuje přímému vjezdu vozidla do areálu. Posuvná brána je vyrobena z kvalitního 

ocelového materiálu a je doplněná o hroty zamezující přelezení. Brána je navíc dobře 

osvětlena pouličním osvětlením, což napomáhá bezpečnostní službě v přehlednosti v okolí 

brány. Vedle posuvné brány je oplocení tvořeno zídkou s ocelovými tyčemi a hroty proti 

přelezení. Ve zbylé části areálu je oplocení tvořeno betonovými panely a drátěným 
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oplocením. Oba druhy oplocení mají stejnou výšku, která je 2,5 metru. Rozmístění 

betonového a drátěného oplocení je znázorněno v příloze č. 1. 

Co se týče plášťové ochrany budov, všechny dveře jsou opatřeny bezpečnostními 

zámky. U vybraných budov jako je administrativní budova, pokladna a sklady jsou navíc 

použity bezpečnostní dveře. U oken těchto budov jsou v přízemí použity mříže nebo 

bezpečnostní fólie.  

Jednotlivé vnitřní prostory budov jsou chráněny nejpoužívanější ochranou a to PIR 

čidly a čidly zaznamenávající tříštění skla. Použití jednotlivých čidel a jejich četnost závisí na 

výši hmotného majetku, který mají chránit a možnosti jejich použití vzhledem k 24 

hodinovému provozu. Při neoprávněném vniknutí do objektu zaznamená bezpečnostní služba 

hlášení ve svém sídle u vstupní brány. Ihned po ohlášení poplachu je vysílačkou informován 

člen bezpečnostní agentury, který je zrovna na obchůzce, aby zjistil stav situace přímo na 

místě.   

U skladů s pivními sudy zodpovídá za případnou ztrátu vždy vedoucí směny. Po 

předání jednotlivých sudů řidiči a podepsání předávacího protokolu je přenesena odpovědnost 

za ztrátu pivních sudů na řidiče.  

V místnosti, kde se nachází pokladna, je umístěn také trezor pro uschování hotovosti. Pro 

otevření trezoru je nutné přiložit zaměstnaneckou kartu a zadat osobní přístupové heslo. 
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6 Bezpečnostní analýza objektu  

Má-li být objekt skutečně dobře zabezpečen, je nutné sladit funkce jednotlivých 

zabezpečovacích systémů, a to již ve fázi vytváření základních konceptů. Za tím účelem se 

zpracovává bezpečnostní analýza, která stanoví riziková místa a vhodné způsoby zabezpečení 

objektu, mapuje pohyb osob a vozidel. Na základě této studie pak lze kvalifikovaně navrhnout 

systémy EPS (elektronická požární signalizace), evakuační rozhlas, EZS, přístupové a 

kamerové systémy, případně i asset lokalizaci tak, aby výsledný efekt naplnil veškerá 

očekávání vedoucích zaměstnanců na zabezpečení areálu.  

Vypracování studie je však finančně náročná záležitost a tento náklad patří do 

kategorie nejdříve škrtaných výdajů při snižování plánovaných investic do stavby. [8] 

Cílem bezpečnostní analýzy objektu je posouzení účinnosti a efektivnosti všech 

současných metod ochrany a vypracování podkladů pro vyprojektování zabezpečovacího 

systému. Jak už bylo zmíněno, je realizace zabezpečovacích systémů poměrně nákladná 

záležitost a proto je třeba zajistit, aby vynaložené prostředky byly využity efektivně. K tomu 

je nutné určit, co se bude chránit, jakým způsobem, jaké prostředky a metody k tomu budou 

využity, kdo bude provádět obsluhu systému, jeho údržbu apod. [6] 

 

6.1 Projektování bezpečnostních systémů 

Pod pojmem projektování bezpečnostních systémů si můžeme představit činnost, která 

zahrnuje získávání, zpracování a distribuci informací a organizaci výkonných funkcí, které  

odpovídají požadavkům objektu, případně souboru objektů určitého typu. 

 

Vytváření bezpečnostní analýzy se zpravidla zúčastňuje: 

• uživatel - využívá bezpečnostní systémy k ochraně svého majetku nebo k ochraně  

svých zájmů, 

• projektant (řešitel) - navrhuje projekt sloužící pro zabezpečení objektu a 

odpovídá za jeho správné řešení, tj. dodržení zadaných cílů, splnění jednotlivých 

funkcí se všemi nutnými parametry a efektivnost celého navrhovaného projektu, 

• provozovatel - má na starost provozní práce a je spoluodpovědný za 

bezporuchový provoz systému a provádění údržby  zabezpečovacího systému. 
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Projektant reálnost řešení prokazuje úspěšným zavedením zabezpečovacího systému 

do  činnosti. Projektant se řídí kritériem při stanovení koncepce zabezpečovacího systému, 

který je dán několika parametry. Mezi ně patří: význam a povaha chráněného objektu, 

stavební struktura objektu, hodnota majetku uvnitř objektu, míra rizika vniknutí a další 

faktory, které mohou ovlivnit výběr stupně a složení EZS. [6] 

 

6.2  Metody analýzy rizik používané v praxi 

 Pro analýzu rizik můžeme použít celou řadu metodik a softwarových nástrojů. Před 

výpočtem míry rizika musíme vyhodnotit, zda jsou splněny předpoklady dané metodiky, zda 

data, která nám jsou dispozici mají náležitou vypovídající hodnotu  a jsou použitelná u námi 

vybrané metody. U hodnocení a výpočtu analýzy rizik má velký vliv na konečný výsledek 

statistické údaje, úsudek a praktické zkušenosti zhotovitele či zhotovitelů. [4] 

Známe-li důkladně celý objekt i jeho okolí a jsou-li pro daný objekt určena vnější i 

vnitřní nebezpečí, je možné na základě určení možných způsobů napadení a případně dílčích 

speciálních analýz stanovit zranitelná místa objektu. Tato místa představují  pro objekt určitý  

rizikový faktor, který je nutné použitím prostředků klasické, technické, režimové a fyzické 

ochrany odstranit. [6] 

Nelze říci, že každá metoda stanovení rizika se hodí  pro každou situaci. Každá 

metoda pro stanovení rizik byla vytvořena pro určitý problém. Těchto metod je celá řada. Pro 

představu jsou zde představeny nejčastější metody užívané v praxi. 

 

 

What – If Analysis (analýza toho, co se stane když) 

Tato analýza je založená na hledání možných dopadů u jednotlivých provozních 

situací. Při této analýze probíhá diskuze zkušených a obeznámených osob, které kladou 

otázky nebo úvahy o možných nehodách. Výsledkem je seznam otázek a odpovědí o procesu, 

popř. tabulkový seznam nebezpečných situací doplněný o ochranu před následky a návrhy pro 

snížení rizika. 

 

Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí) 

Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události 

přes konstruování událostí vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. 

Výsledkem jsou scénáře nehody graficky znázorněné pomocí stromu událostí, tj. soubor 
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poruch nebo chyb vedoucích k nehodě. Podle toho jak počet událostí narůstá, výsledný graf se 

postupně rozvětvuje jako větve stromu. Metoda je vhodná pro analýzu složitých procesů.  

 

Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) 

Analýza stromu poruch je postup založený na systematickém zpětném rozboru 

událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Výsledkem 

je grafický logický model, který zobrazuje různé kombinace poruch zařízení a lidských chyb, 

které mohou vyústit ve vrcholovou událost. Hlavním cílem analýzy metodou stromu poruch je 

posoudit pravděpodobnost vrcholové události s využitím analytických nebo statistických 

metod. Je použitelná pro identifikaci zdrojů rizika (kořenových příčin nebezpečí) a pro 

oceňování pravděpodobnosti. 

 

Fishbone diagram (diagram rybí kostry) 

Diagramem rybí kostry se nazývá podle svého atypického vzhledu „rybí kost“. Také 

se nazývá Ishikawův diagram, podle jeho tvůrce (Kaoru Ishikawa), který tuto metodu rozvinul 

v šedesátých letech minulého století. Jedná se o jednoduchý grafický nástroj pro řešení 

problémů používaný zejména při řešení příčin a následků variability (proměnnosti výrobků při 

výrobě). Účelem je stanovení nejpravděpodobnější příčiny problému, který řešíme.  Jedná 

se o nástroj uplatňovaný v systémech řízení jakosti. 

 

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (Analýza možností vzniku vad a jejich 

následků) (viz kapitola 6.3) 

 

Paretova analýza (viz kapitola 6.3) 

 

6.3 Analýza rizik v Pivovaru Litovel a.s. pomocí metody FMEA a 

Paretovy analýzy 

 

Metoda FMEA je v praxi často používaná a uznávaná za velice kvalitní nástroj hledání 

rizik. Její výhoda je ta, že ji lze použít jak pro identifikaci nebezpečí tak pro výpočet 

pravděpodobnosti jeho vzniku a posouzení možných následků.  

Historické kořeny této metody sahají do šedesátých let 20. století, kdy se používala 

pro analýzu složitých systémů v kosmickém a jaderném průmyslu. Následně se její používání 
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přeneslo i do jiných odvětví a to hlavně do automobilového průmyslu. 

Tato metoda je založena na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků a umožňuje 

hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených selhání 

zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvků projektového návrhu systému a 

jeho provozu. Využívá se především pro vážná rizika. Vychází se z výpočtu uvedeného ve 

vzorci: 

 

 R = P x N x H 

 

R = míra rizika 

P  = pravděpodobnost 

N = závažnost následků 

H = odhalitelnost následků

 

K analýze bezpečnosti v průmyslu před protiprávními činy se používá rozpětí 10 

parametrů. Pro přehlednost je však použito pouze 5 parametrů pro každou třídu. Parametry 

metody FMEA jsou uvedeny v tabulce č. 2 

 

Tabulka č. 2: Parametry metody FMEA [4] 

 
 

 

Pomocí těchto hodnot je stanovena míra rizika R, které představuje součin příslušných 

bodových hodnocení jednotlivých kritérií, kdy R se nachází v intervalu 0,125>. Hodnoty 

jednotlivých indexů v tabulce jsou ke zvýšení bezpečnosti lehce nadsazené. Důležité je 

dodržování jednotných tabulek hodnocení, aby bylo možné porovnat celkovou míru rizika 

jednotlivých vad podle jednotného měřítka. [4] 
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Pro správné vyhodnocení analýzy FMEA použijeme Paretovu analýzu (viz Obrázek    

č. 6), kde se údaje z metody FMEA setřídí dle míry rizika. Následně se vypočítají kumulativní 

četnosti nutné  pro vytvoření Lorenzovy křivky (viz Tabulka č. 4). Tyto hodnoty se zanesou 

do Paretova grafu s Lorenzovou křivkou, která nám v Paretově grafu zobrazuje hodnoty 

kumulativních četností. Lorenzova křivka vznikne tak, že se kumulativně sečtou hodnoty 

u jednotlivých dat a vynesou se do grafu. Z levé strany grafu vzniklého z dat zapsaných do 

tabulky, z hodnoty 80 % vyneseme čáru na kumulativní Lorenzovu křivku. Dle Paretova 

principu 80:20 nám Paretova analýza rozdělila nejzávažnější  a nejmenší rizika v poměru 

80:20, což nám pomůže vyčlenit skupiny těch rizik, jež jsou příliš vysoká a bude nutné 

navrhnout opatření ke snížení rizika. 

Jednotlivá  rizika metody FMEA jsou sepsaná v tabulce č. 3, kde ke každému riziku 

jsou uvedeny příčiny, následky, kontrolní opatření a doporučená opatření. Všechny tyto rizika 

jsou ohodnoceny bodově dle tabulky č. 2 a následně je vypočítána hodnota rizikového čísla. 

 32



 33

Tabulka č.3: Analýza FMEA (Zdroj: vlastní) 
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Tabulka č. 4: Četnosti jednotlivých rizik (Zdroj: vlastní) 

Riziko Četnost Kumulativní četnost Kumulativní četnost v % 

1 60 60 42,3 

2 36 96 67,6 

3 18 114 80,3 

4 12 126 88,7 

5 10 136 95,8 

6 6 142 100,0 

Celkem 142 674  
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Je nutné se soustředit na tyto problémy, avšak pro dlouhodobý chod podniku 

s minimálním počtem ztrát a vloupání je nutné se zabývat i riziky, která v analýze nepatřila 

mezi vysoká. 

Paretova analýza nám ukazuje, že 80 % hranice kumulativních četností je tvořena 

třemi nejzávažnějšími riziky, ke kterým by se měla navrhnout k jejich minimalizaci jistá 

opatření. 

 

Obrázek č. 6: Paretova analýza (Zdroj: vlastní) 



 

7 Návrh zabezpečovacích systémů v Pivovaru Litovel a.s. 

V kapitole 5.2 “Zabezpečení areálu“ je uveden současný stav zabezpečení objektu. Dle 

provedené analýzy FMEA byly zjištěny jisté nedostatky v zabezpečení podniku a proto jsou 

v následující kapitole navrhnuty způsoby optimálního zabezpečení areálu proti nedovolenému 

jednání cizích osob. Při návrhu je nutné brát zřetel na ekonomiku, ucelenost a proveditelnost 

celého projektu. 

Podle schématu č. 2 “Systém bezpečnosti  a ochrany majetku“ se doporučuje jako 

první zabezpečit podnik mechanicky. Z ekonomického i praktického hlediska je to nejlepší 

způsob zabezpečení, kdy pomocí těchto prvků znesnadňujeme pachateli vstup do areálu nebo 

objektu. Až následně pro větší bezpečnost se doporučuje zabezpečit objekt EZS, který sice 

pachateli nic neznesnadní, avšak na něj upozorní vybrané bezpečnostní složky či policii. Dále 

je možné přistoupit na změny v organizačním opatření a případně využít i možnost pojištění. 

 

7.1 Perimetrická ochrana 

U tak velkého podniku jako je Pivovar Litovel a.s. je velmi těžké zabezpečit obvod 

celého areálu pouze mechanickými zábranami a fyzickou ochranou prezentovanou 

pochůzkami členů bezpečnostní agentury. Zabezpečení ochrany areálu doporučuji zajistit 

perimetrickým zabezpečovacím systémem, který je založen na vyhodnocení mechanických 

ruchů pomocí senzorického kabelu. Systém vyvolá poplach, pokud se narušitel pokusí přelézt 

plot, prostříhat pletivo, nadzvednout pletivo nebo konstrukci plotu či vstoupit do střeženého 

objektu. Výhodou tohoto systému je odolnost proti planým poplachům a stejná citlivost po 

celé délce střežené zóny. Jak bylo uvedeno v popisu stávajícího zabezpečení, oplocení je 

tvořeno i betonovými panely a v těchto místech je nutné použít jiný druh zabezpečení.  

V místech oplocení tvořeného betonovými panely bych navrhl doplnit konstrukční 

systém plotu o infračervené závory (viz Obrázek č. 7). S ohledem na odolnost vůči většině 

běžných zdrojů planých poplachů (padající listí, ptáci, zvířata, klimatické jevy apod.) jsou 

tyto venkovní infračervené závory třípaprskové. Kvůli možnému přeskočení hlídané zóny 

navrhuji instalovat infračervené závory do vzdálenosti čtyř metrů od oplocení a nad betonové 

panely přidat ostnatý drát. 

Po celém obvodu doporučuji zpevnit oplocení sloupky, které jsou odolné proti 

vyvrácení. Pletivo a jiné kovové prvky by měly mít speciální povrchovou ochranu proti 

 35



působení vnějších vlivů. Vstupní bránu doporučují doplnit o hřebovou bariéru určenou 

k zastavení vozidla, které se snaží o násilný vjezd, či výjezd z areálu. Tato hřebová bariéra se 

skládá z řady hřebů na společné liště, jejichž hroty jsou v klidovém stavu zapuštěny do země. 

V případě potřeby ji lze aktivovat ručně nebo dálkově, kdy se během okamžiku vysune nad 

úroveň země a znemožní tak průjezd vozidlu. Ovládání celého systému by prováděla osoba 

kontrolující vjezd a výjezd vozidel. 

Pro monitorování vstupní brány navrhuji instalaci bezpečnostní kamery se záznamem 

(viz Obrázek č. 8) 

 

  

Obrázek č. 7: Infračervené závory  [26] Obrázek č. 8:   Průmyslová kamera [26] 

 

Oplocení areálu je v některých místech během nočních hodin značně nepřehledné a 

tudíž pro pachatele výhodné. V případě instalace halogenových světel bude pro pachatele 

mnohem těžší skrýt se pod rouškou tmy, proto doporučuji instalovat tato světla po celém 

obvodu areálu. Tato světla budou z ekonomického hlediska napojena na PIR čidla, která 

zajistí rozsvícení světel jen v případě pohybu. 

 

7.2 Plášťová ochrana 

V areálu pivovaru se nachází celý výrobní komplex budov spolu s dalšími budovami 

nutnými pro hladký chod pivovaru. Některé budovy jsou propojené a proto je nezbytné zajistit 

okenní a dveřní výplně ve všech budovách pivovaru. V jednotlivých objektech výrobního 

procesu se nachází velice drahé zařízení pro výrobu piva a je nezbytné zabezpečit tyto objekty 

proti vniknutí pachatele. Při případném poničení výrobního procesu by mohlo dojít ke ztrátám 

v řádů tisíců až miliónů korun českých dle charakteru škody. 

U všech výrobních budov navrhuji zabezpečení okenních otvorů pomocí mříží. Mříže 

jsou levné a u výrobních budov nikomu nepřekáží. Metr čtverečný vyjde zhruba na tisíc korun 
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českých. Mříže ukotvené pomocí několika šroubů pachatele moc nezadrží, proto musí být 

pevně ukotveny ve zdivu. Je-li to technicky možné, doporučuje se upevnit kotvení vně 

budovy. Mříže musí být vyrobeny z kvalitní oceli opatřené povrchovou úpravou.  

U administrativní budovy včetně pokladny navrhuji doplnit okna o magnetická čidla. 

Jejich velkou výhodou je poměrně jednoduchá montáž, dlouhá životnost a odolnost proti 

vnějším vlivům. Magnetické kontakty pracují na principu jazýčkového kontaktu, spínaného 

magnetickým polem permanentního kontaktu. 

V areálu pivovaru by byl velice účelný kamerový systém. Proto doporučuji instalovat 

systém průmyslové televize CCTV. Tento systém umožňuje obrazového snímání námi 

vybraných prostor s následným  přenosem videosignálu, jeho následným zpracováním a 

uložením. Díky tomu by měli členové bezpečnostní agentury přehled o dění v celém areálu a 

možnost zpětného vyvolání vybrané sekvence při vyskytnutí problému či narušení objektu 

pachatelem. 

 

7.3 Prostorová ochrana 

Jednotlivé zabezpečení vně objektů považuji za bezpečné. PIR čidla uvnitř skladů, 

administrativní budovy a pokladny plní svoji funkci dobře. Pouze by bylo dobré zvážit 

rozmístění některých PIR čidel k vzhledem k minimalizaci planých poplachů způsobených 

vlivem slunečního záření nebo centrálního topení. 

 

7.4 Předmětová ochrana 

V objektech pivovaru se nenacházejí cenné předměty, pro které by vyvstala nutnost 

opatřit je každý zvlášť čidlem předmětové ochrany. Jednotlivé sudy na pivo jsou sice drahé, 

ale v měřítku v jakém jsou používány je zcela nemožné hlídat každý sud zvlášť. Proto je tato 

ochrana zajištěna v rámci pláště budovy.  

Trezor, který se nachází v místnosti pokladny doporučuji vybavit magnetickými čidly, 

které zaznamenají jakoukoliv manipulaci. Kromě pokladny bych doporučil vybavit trezorem i 

administrativní budovu, kam si mohou vybraní zaměstnanci uschovat citlivé informace. Pro 

otevření je nutné použít, stejně jako u trezoru v pokladně, zaměstnaneckou kartu a mít znalost 

příslušného bezpečnostního kódu.  
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7.5 Fyzická ochrana 

Po instalaci EZS po obvodu a vně areálu se zmenšily nároky na četnost obchůzek 

zaměstnanců po areálu. I přesto bych doporučil zachovat noční obchůzky kolem areálu a to 

s četností 1x za půl hodiny. Kontrolu obchůzek bude zajišťovat již instalovaný pochůzkový 

systém. 

 

7.6 Režimová ochrana 

Dveře do hlavních budov v areálu bych doplnil o čtečku zaměstnaneckých karet, která 

by kontrolovala vstup a výstup zaměstnanců a zamezila vstup nežádoucích osob na některá 

pracoviště. 

Dále bych omezil počet najatých dopravců rozvážející pivní výrobky po okolí. 

Zároveň stojí za zvážení, aby řidiči pracující pro nájemního dopravce nepřeváželi jen výrobky 

Pivovaru Litovel a.s. a tak nesoustředili svou pozornost na jeden podnik, kterému poskytují 

své služby. Je možné, že by takový řidič během několika měsíců odpozoroval některá 

zbytková rizika v zabezpečovacím systému objektu a využil tuto možnost ve svůj prospěch. 

Pro bezpečnou likvidaci nepotřebných firemních dokumentů navrhuji opatřit 

administrativní budovu skartovacím strojem, který znehodnotí nepotřebné dokumenty na 

nečitelné kousky.  
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8 Závěr 

V mé práci jsem se nastínil problematiku technického zabezpečení objektu. Pro svoji 

práci jsem zvolil společnost Pivovar Litovel a.s. Během zpracování práce jsem se podrobně 

seznámil s aktuálním stavem zabezpečení a jeho nedostatky. Mým cílem bylo analyzovat 

pomocí teoretických znalostí a praktických poznatků aktuální stav zabezpečení objektu a 

v tomto směru následně navrhnout zlepšení. 

V úvodní části jsem se věnoval právní stránce, která řeší problematiku ochrany 

majetku a systémem prevence kriminality v České republice. V následujících  kapitolách 

rozděluji jednotlivé druhy ochrany na jejich prvky a popisuji areál pivovaru i s jeho 

zabezpečením. Následně analyzuji celkový stav zabezpečení pomocí metody FMEA a 

Paretovy analýzy. Tyto metody mi umožnily zjistit jednotlivá rizika a hrozící nebezpečí, což 

mi umožnilo navrhnout optimální řešení zabezpečení Pivovaru Litovel a.s. pomocí 

zabezpečovacích systémů. 

Perimetrii areálu jsem navrhl doplnit kromě mechanických zabezpečovacích systémů i 

technickými prostředky. Ani jednotlivé objekty v areálu nesměly být opomenuty a proto jsem 

doporučil zabezpečit vybraná okna magnetickými kontakty nebo mřížemi. Dalším podnětem 

ke zlepšení celkové bezpečnosti v areálu je pořízení bezpečnostního trezoru v administrativní 

budově. Co se týče režimové bezpečnosti po analýze jsem dospěl k závěru, že bude vhodné 

doplnit některé dveře o čtečku zaměstnaneckých karet. 

 Při instalaci zabezpečovacího zařízení je nutné si uvědomit, že každý bezpečnostní 

systém lze překonat. Vybavenost a vynalézavost pachatelů nezná mezí. Je pouze otázkou 

času, materiálního vybavení a chytrosti pachatele, kdy se přes něj dostane.  Z tohoto důvodu 

je majitel nucen ke stálému zlepšování zabezpečení svého majetku.  

Z bezpečnostního hlediska je jasné, že správně vybraná a nainstalovaná zabezpečovací 

zařízení jsou alfou a omegou kvalitního zabezpečení, které je potřebné pro snížení majetkové 

trestné činnosti a pocitu bezpečí. Řada lidi spoléhá pouze na instalaci elektronického 

zabezpečení, ta však řeší pouze detekci pachatele, nikoliv jeho zadržení. Je tedy nutné si 

uvědomit, že ochrana objektu je dána celou soustavou jednotlivých prvků ochran, které 

v konečné fázi tvoří bezpečný a těžko proniknutelný celek. Někdy pro odrazení pachatele 

postačí informační nálepka o střežení objektu elektronickým zabezpečovacím systémem. 

Záleží tedy na každém, jaký si vybere druh ochrany a přijme rizika spojené s možností 

poškození nebo ztráty svého majetku. 
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Jsem pevně přesvědčen, že moje práce bude zajímavým podkladem pro zlepšení 

zabezpečení ve společnosti Pivovar Litovel a.s.  
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10    Seznam příloh 

Příloha 1 – Půdorys areálu Pivovaru Litovel a.s. 

 

 
 

 

 

 

1. Výroba sladu 

2.Chlazení mladiny 

3. Filtrace 

4. Varna 

5.Spilka 

6.Lahvárenská stáčírna 

7.Strojovna chlazení 

8. Ležácký sklep 

9. Sudová stáčírna 

10. Jídelna 

11. Sklad 

12. Administrativní budova a pokladna 

13. Garáže 

14. Sídlo bezpečnostní agentu
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