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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje využití metodiky systému benchmarkingu 

pro hodnocení úrovně systému environmentálního managementu dle ISO 14001 v 

jednotlivých pivovarech skupiny Plzeňský Prazdroj, a.s. Teoretická část popisuje 

východiska a obsah metodiky benchmarkingu. V praktické části je pozornost 

věnována identifikaci oblastí, které budou podrobeny benchmarkingové analýze, 

sběru dat a stanovování kvantifikovatelných kritérií, včetně podrobné analýzy 

stanovených normativních oblastí. Závěr je věnován definování slabých a silných 

stránek a přehledu návrhů ke zlepšení.  

 

Klíčová slova 

Benchmarking, systém environmentálního managementu, kvantifikovatelná 

kritéria, environmentální aspekty, havarijní připravenost. 

 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis is dedicated to the use of benchmarking methodology to 

assess the standard of the environmental management system according to ISO 

14001 in the breweries of Plzeňský Prazdroj, a. s. The theoretical part describes 

basis and contents of the benchmarking methodology. The practical part identifies 

the areas that will be the subject of a benchmarking analysis, data capture and 

definition of quantifiable criteria, including a detailed analysis of defined normative 

areas. The conclusion identifies strengths and weaknesses and provides 

suggestions for improvement.  

 

Key words 

Benchmarking, environmental management system, quantifiable criteria, 

environmental aspects, emergency readiness 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

(Seznam je abecedně řazen) 

 

APQC Americké centrum pro produktivitu a jakost 

CEN Evropský výbor pro normalizaci 

CIP Čistící zařízení pro potravinářský průmysl 

CKT Cylindrokónické tanky 

EFQM Evropská nadace pro management jakosti. 

EMS Environmental management systém – systém řízení ohleduplný 

k životnímu prostředí 

HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control Points) Systém analýzy rizika a 

stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin  

HSE  Healthy, safety, environment – oblast bezpečnosti, požární ochrany a 

životního prostředí. 

LTO  Lehký topný olej 

IMS  Integrovaný systém řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti 

práce 

ISO   International Organization for Standardization, Mezinárodní organizace 

pro normalizaci 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

OHSAS  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

PDCA  Demingův model neustálého zlepšování 

PPAS  Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. 
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ÚVOD 

Pro vypracování této diplomové práce jsem si zvolil téma – Benchmarking 

úrovně systému environmentálního managementu dle ISO 14 001 (dále jen EMS) 

v pivovarech skupiny Plzeňský Prazdroj, a.s. (dále jen PPAS). 

Uvedený projekt implementace systémového měření jsem zpracovával 

v rámci své pracovní pozice specialisty HSE (Healthy, safety, environment) ve 

společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. v období od listopadu 2011 do března 2012. 

Tato funkce zajišťuje implementaci právních požadavků týkajících se ochrany 

životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany do praxe a následně řídí 

a dohlíží nad jejich plněním. Uvedený pracovní proces je systematicky vykonáván 

v rámci zavedeného integrovaného systému řízení – IMS, který tvoří systém řízení 

jakosti dle ISO 9 000, systém ochrany životního prostředí – EMS dle ISO 14 000, 

systém bezpečnosti práce OHSAS 18 000 a systém bezpečné výroby potravin a 

krmiv ISO 22 000.  

Organizačně je správa a rozvoj řídících systému koncepčně řízena 

manažerem uvedených systémů a na jednotlivých závodech vykonávána 

(realizace požadavků normy ISO 14 000 v praxi) jednotlivými metodiky (v případě 

systému EMS mou osobou). 

Ověřování systému třetí stranou, tj. certifikačním orgánem je v PPAS 

vykonáváno plošně v jeden okamžik, tzn., že několik externích auditorů současně 

vykonává auditorskou činnost v jednotlivých pivovarech a výsledná zpráva 

z auditu je za celou společnost PPAS prezentována společně.  

Uvedený způsob hodnocení zaměřený na společnost jako celek, maže 

rozdíly mezi jednotlivými pivovary a chybí zde nastavení pomyslné úrovňové laťky, 

která by odhalila případné mezery. Tyto mezery představují nerovnováhu 

implementovaných řídících systému mezi jednotlivými pivovary. Naší snahou bude 

uvedené mezery identifikovat a následně eliminovat, nebo úplně odstranit. 

V této diplomové práci se budu podrobněji zabývat systémem EMS dle ISO 

14 000, jehož jsem v pivovaru Radegast Nošovice metodikem.  

Při mých pracovních návštěvách v pivovarech v Plzni a ve Velkých 

Popovicích jsem začal vnímat, rozdílnost v úrovních některých zavedených 

procesů u nás tj. v nošovickém pivovaru Radegast a v pivovarech zmiňovaných.  

Začal jsem pátrat po konkrétních příčinách, které způsobují, že některý z pivovaru 
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skupiny je perfektní a mnohem převyšuje ostatní například v identifikaci, 

hodnocení a řízení environmentálních aspektů. Můžeme si proto položit mnoho 

otázek, čím je tato skutečnost způsobena: 

 Je používána jiná metodika identifikace environmentálních aspektů? 

 Je vysoká úroveň zmiňovaného procesu způsobena využíváním některých 

podpůrných nástrojů, které se v ostatních závodech nepoužívají? 

 Není systém identifikace a řízení environmentálních aspektů v ostatních 

závodech pouze formální? 

Na uvedený příklad se samozřejmě vztahuje mnoho dalších otázek, které 

nás dovednou k odpovědi na otázku – proč jsme lepší, nebo horší. Toto zjištění 

nám umožní poznat sami sebe, i když tyto výsledky nemusí být pro nás vždy 

příjemné. Ale právě na základě uvedených zjištění si můžeme stanovit projekty 

zlepšování, jejíž realizací eliminujeme nebo plně odstraníme naši slabou stránku.  

Budeme-li chtít provést identifikaci a následné srovnání ukazatelů úrovní i u 

dalších procesů je ideálním nástrojem právě benchmarking, který je také 

označovaný jako nástroj učení se a umožní nám identifikovat informace, které by 

byly odhaleny náhodně, nebo neodkryty vůbec. 

Implementace uvedeného systémového měření – benchmarkingu pro 

identifikaci jednotlivých úrovní systému EMS v pivovarech skupiny PPAS je 

podstatou této diplomové práce.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
V této kapitole je uveden základní souhrn informací, údajů a faktů týkající se 

metodiky benchmarkingu. Tento souhrn je tvořen z citací a parafrází za účelem 

rychlého pochopení a orientace v uvedené metodice.  

1.1 Definice benchmarkingu 
S pojmem benchmarking jsme se již setkali v předmětu Systémy 

managementu jakosti, který nám přednášel profesor Jaroslav Nenadál, který je 

autorem většiny vydaných publikací a článků o benchmarkingu a právem ho 

můžeme označit za tzv. „guru“ tohoto oboru u nás. Ze zdrojů uvedené literatury a 

dle různých interpretací můžeme benchmarking definovat jako systematický a 

nepřetržitý proces poměřování výrobků, služeb, postupů a metod vlastní 

organizace s těmi, kteří byli uznání jako vhodní pro toto měření za účelem 

definovat cíle zlepšování vlastních aktivit, výkonnosti a učení se. Výchozím 

pojmem u výše uvedené definice je tzv. benchmark. Tento pojem představuje 

měřítko, ukazatel výkonnosti nebo jiný cíl, s jehož úrovní se hodláme inspirovat. 

[1] [2] 

Tato metoda byla vyvinuta a poprvé použita firmou Xerox Corp 

v sedmdesátých letech minulého století za účelem identifikace vysoké výrobní 

nákladovosti vlastních výrobků (kopírovacích strojů) s japonským partnerem, který 

disponoval s výrazně nižší výrobní cenou kopírovacích strojů při srovnatelné 

kvalitě. Následným systémovým porovnáváním procesů obou partnerů byla jako 

hlavní příčina a tím i současně oblast zlepšení pro firmu Xerox Corp identifikována 

neefektivnost v procesech skladování. [1] 

Z uvedeného příkladu vyplývá, že jako podnět k realizaci benchmarkingu 

mohou být i výsledky těchto činností: 

 sebehodnocení, 

 interní audity, 

 externí audity, 

 měření spokojenosti a loajality zákazníků, 

 měření spokojenosti zaměstnanců, 

 analýzy vnímání jiných zainteresovaných stran, 

 analýzy hodnoty pro zákazníky, 
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 analýzy reklamací a stížností, 

 analýzy výkonnosti procesů, 

 výsledky přezkoumání systému vedením a jiné. [1] 

1.2 Členění benchmarkingu 
Benchmarking členíme dle předmětu bechmarkingového zkoumání na 

procesní, funkcionální a výkonový. Obrázek č. 1 – viz. níže jsem zpracoval a 

upravil dle schématu – Typy benchmarkingu z knihy Benchmarking – mýty a 

skutečnost. [1] 

 

 

Obr. č. 1 – Grafické znázornění členění jednotlivých druhů benchmárkingu [1] 

1.2.1 Procesní benchmarking      

Procesní benchmarking, také označovaný jako generický, je souborem 

aktivit, kde jsou centrem pozornosti porovnávání a měření konkrétní procesy 

organizace. Tento typ lze realizovat vůči jakékoliv vhodné organizaci, která 

zabezpečuje podobné procesy i v případě, že se nejedná o přímého konkurenta. 

Tento druh můžeme označit jako stěžejní, protože jednou z klíčových zásad 

systémového managementu jakosti je orientace na procesy. 

1.2.2 Funkcionální benchmarking 

U funkcionálního typu benchmarkingu srovnáváme několik nebo jen jedinou 

funkci daných organizací. Je využíván hlavně v oblasti služeb a v neziskovém 

sektoru. Jako příklad můžeme uvést porovnávání bezpečnostních garancí 

v leteckém provozu, rozsah prodejních služeb obchodních řetězců, spektrum 

Benchmarking 

Procesní – externí/interní 

Funkcionální – externí/interní 

Výkonový – externí/interní 
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doprovodných služeb nabízených pacientům zdravotnickými zařízeními apod. Při 

realizaci je nutné počítat s nemalými finančními zdroji. 

1.2.3 Výkonový benchmarking 

V některých materiálech taky označovaný jako benchmarking konkurenční, je 

orientován na přímé porovnávání a měření různých výkonových parametrů – např. 

výkon motoru, výkon pracovníka, linky apod. Je uplatňován např. mezi různými 

výrobci stejných produktů, mezi poskytovateli srovnatelných služeb s cílem 

přímého porovnávání nabízených výrobků a služeb. Uvádí se, že jde o 

nejnáročnější druh benchmarkingu, který vyžaduje značnou důvěru všech 

organizací, které jsou do tohoto komparativního procesu zahrnuty. 

1.2.4 Interní benchmarking 

Výše uvedené typy benchmarkingu lze realizovat formou interního nebo 

externího přístupu. 

Interní benchmarking je realizovaný v rámci jedné organizace mezi 

organizačními jednotkami, které zabezpečují stejné nebo podobné procesy a 

funkce. Tento druh benchmarkingu však není možný v malých a středních firmách, 

kde je pravděpodobnost vykonávání stejných nebo podobných aktivit na různých 

místech mizivá. 

1.2.5 Externí benchmarking 

Hlavním charakterem u tohoto typu je, že partnerem pro srovnávání a měření 

je jiná organizace. U malých a středních firem je to asi jediný možný typ 

benchmarkingu. Externí benchmarking umožňuje stanovit si i ten nejvyšší 

benchmark a poučit se od skutečně nejlepších.[4] [1] [2] 

1.3 Metodika benchmarkingu 
V této kapitole je uveden pouze stručný popis struktury metodologie 

benchmarkingu, která obsahuje dílčí činnosti, které již v této práci nejsou 

podrobněji rozepsány pro omezený prostor této práce. I přesto uvedený souhrn 

postupů poskytne základní přehled o uvedené problematice. 

Hlavní charakteristikou benchmarkingu je, že jeho metodika není 

normovanou metodou s předem stanovenými algoritmy a postupy. Je to dáno 

velkou škálou, různorodostí a charakterem předmětu srovnávání, u kterých nelze 

použít zcela totožné postupy. Jako hlavní vodítko můžeme použít doporučený 
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postup firmy Xerox Corp, který se skládá ze čtyřech základních fází, které zahrnují 

dílčí kroky – viz. obrázek č. 2 Upravený model metodiky benchmárkingu.[3] [2] [8] 

 

Obr. č. 2 – Upravený model metodiky benchmarkingu [1] [2] 

K uvedeným čtyřem fázím – realizace, analýzy, integrace a realizace 

doporučuje profesor Nenadál v knize Benchmarking – mýty a skutečnost začlenit 

tzv. nultou fázi (můžeme označit taky jako fázi počáteční) – fázi iniciační, která 

obsahuje dílčí činnosti jako: 

 Definování potřeb organizace a důvodů vnitřních změn 

 Stanovení a projednání politiky benchmarkingu 

 Iniciační výcvik k benchmarkingu 
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 Posouzení připravenosti organizace k benchmarkingu 

 Volba vhodného návrhu modelu benchmarkingu  

 Tvorba dokumentovaného postupu k benchmarkingu [1] [9] 

 

Úvodním krokem plánovací etapy musí být rozhodnutí o tom, na který 

produkt, resp. proces, se zkoumání benchmarkingového týmu zaměří. Ať už další 

průběh benchmarkingu bude jakýkoliv, je třeba si uvědomit, že objektem 

benchmarkingu musí být předem odhalená vlastní slabá stránka. Aktivity, které 

k tomuto odhalení mohou přispět jsou uvedeny níže. Jaroslav Veber ve své knize 

– Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce doslova uvádí, že 

organizace se musí poznat sama sebe „skrz naskrz“. [4] 

Následně benchmarkingový tým vyhledává minimálně jednoho vhodného 

partnera pro porovnávání. Jedná se o klíčový krok, protože na volbě partnera 

závisí objektivita a kvalita následně získaných informací a dat. Pro výběr 

vhodného partnera lze využít speciálních databází, které jsou účelově vytvářeny a 

rozvíjeny organizacemi, které potřebnou výměnu a sdílení informací organizují a 

provádějí na komerční bázi. Příkladem takových databází může být např. on-line 

síť pro benchmarking a nejlepší praxi na www.benchnet.com. Další informace 

můžeme taktéž získat na www.benchmarking-in-europe.com nebo www.gbn.com. 

U nás lze využít sdílenou internetovou databázi na stránkách 

www.benchmarking.cz, která obsahuje taktéž mnoho informací o benchmarkingu 

včetně názorných modelů.[14] [16] [17] [18] 

Pro sběr údajů můžeme využít některou z následujících metod: 

 dotazníky 

 interview se zástupci partnera 

 pozorování na místě 

 analýza záznamů [2] 

Pokud má být benchmarking systémovým měřením, musí být uvedená data 

kvantifikovatelná. Základním cílem vyhodnocování dat je vždy určení rozdílů – 

mezer mezi vlastní výkonností a výkonností porovnávaných partnerů. K tomuto 

procesu lze využít stanovení mezer výkonnosti tabulkovou formou, nebo formou 

grafů.  

Po uvedených analýzách definuje tým budoucí úroveň vlastní výkonnosti. 
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Poslední úlohou benchmarkingového týmu je prezentace a předání 

veškerých zjištění a návrhu vrcholovému vedení a ostatním zainteresovaným 

stranám.  

V poslední fázi benchmarkingu realizujeme vlastní zlepšování, které vychází 

ze základního modelu zlepšování, který tvoří tyto čtyři V poslední fázi 

benchmarkingu realizujeme vlastní zlepšování, které vychází ze základního 

modelu zlepšování PDCA: [3] 

 Plánování projektu vlastního zlepšování 

 Realizace projektu vlastního zlepšování na základě využití vhodné 

metodologie 

 Posuzování a hodnocení účinků realizace vlastního zlepšování a změn 

 Rekalibrace benchmarkingu 

Jak je v úvodu této kapitoly uvedeno – jedná se o doporučený přístupový 

model uplatňovaný firmou Xerox Corp. Existují další modely postupů uplatňované 

např. Americkým centrem pro produktivitu a jakost (APQC) nebo Evropskou 

nadací pro management jakosti (EFQM). 

Společným a již zmiňovaným rysem uvedených modelů a jejich hlavní 

podstatou je proces neustálého zlepšování, tzn. shoda páteřních fází modelových 

přístupů s Demingovým modelem (PDCA) neustálého zlepšování, s kterým jsme 

se seznámili v úvodu studia managementu jakosti.[3] [10] 

1.4 Základní faktory úspěšného benchmarkingu 
Benchmarking je ve světě chápán jako nikdy nekončící soubor aktivit, které 

lze sice rozdělit na individuální benchmarkingové projekty, ale až jejich 

systematické opakování můžeme považovat za významný motor změn a 

zlepšování. Z uvedeného můžeme jako hlavní výstup a přínos benchmarkingu 

označit identifikaci oblasti vlastního zlepšování. Pro zajištění tohoto přínosu je 

důležitý přístup ke klíčovým fázím a pochopení významu benchmarkingu napříč 

organizací. [10] 

Základním faktorem, který se označuje za stěžejní je podpora vrcholového 

vedení. Bez aktivní účasti a trvalé podpory vrcholového vedení nemá 

benchmarking šanci na úspěch. Výstup správné realizace benchmarkingu 

poskytne vrcholovému vedení získat informace, které by jinak byly buď výsledkem 
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nahodilého zjištění, nebo by zůstaly zcela zahaleny. Pomáhá tak zbavit se někdy i 

přehnaného optimismu a uvědomit si postavení vlastní organizace na trhu.  

Dalším důležitým prvkem je správné pochopení principů benchmarkingu. 

Toto pochopení je nutné zajistit speciálním výcvikem, který by měli absolvovat 

všichni, kteří se budou jakýmkoliv způsobem účastnit benchmarkingových aktivit. 

Dobře realizovaný výcvik může významně přispět k odbourání negativních prvků a 

bariér, jako např.: 

 podceňování významu benchmarkingu pro další budoucnost organizací, 

 chabé strategické řízení organizace, 

 neujasněnost směrů dalšího rozvoje organizace, 

 chápání metody benchmarkingu jako průmyslové špionáže,  

 vnímání benchmarkingu pouze jako „pouhé“ porovnávání  

a mnoho dalších chybných výkladů uvedených např. v kapitole And What 

Benchmarking is Not v knize The Benchmarking Book: A How to – Guide to Best 

Practise for Managers and Practitioners autora Tima Stapenhurstena nebo 

kapitole Benchmarking Mistakes v publikaci Benchmarking Workbook, autora 

Norma Jo Greenleeho. [10] [13] [15] 

Součástí výcviku k benchmarkingu by mělo být i seznámení a osvojení 

základních etických pravidel – tzv. Kodexu vedení benchmarkingu. Základních 

devět principů můžeme charakterizovat těmito hesly: 

 legálnost 

 vzájemná výměna 

 důvěryhodnost 

 využití 

 kontakt první strany 

 kontakt třetí strany 

 příprava 

 dokončení 

 porozumění [1] 

Správné nepochopení podstaty a principů benchmarkingu sebou nese 

možné negativní dopady na celý benchmarkingový projekt.  

Je také nutno zdůraznit, že benchmarkingový projekt se realizuje jako 

metoda týmové práce. Vrcholové vedení musí jmenovat manažera projektu, který 
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může současně plnit funkci vedoucího benchmarkingového týmu, jehož složení je 

silně závislé na povaze a struktuře projektu.      

Z uvedeného můžeme konstatovat, že dalším přínosem benchmarkingu je 

role vzdělávací, motivační a učení se.[2] [9] [12] 

1.5 Struktura normy ISO 14 001:2004 – Systémy environmentálního 
managementu – Požadavky s návodem pro použití 

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu – EMS. Z norem ISO řady 14 000 je právě norma ISO 14 001 tou, 

podle jejíchž požadavků se systém zavádí a certifikuje. Toto druhé vydání ruší a 

nahrazuje první vydání (ISO 14001:1996), které bylo technicky revidováno 

(schváleno CEN dne13.11. 2004). 

Podstatou uvedené normy je eliminace nebo úplné odstranění negativních 

dopadů na životní prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné 

absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na 

dodržování legislativních předpisů jednotlivých složek životního prostředí (odpady, 

ovzduší, vody, chemické látky, apod.). Pomyslnou přidanou hodnotu, kterou 

získáváme, prostřednictvím implementace požadavků této normy, dosahujeme 

realizací environmentálních programů, které si stanovujeme na základě 

identifikovaných environmentálních aspektů.  

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14 001, 

lze implementovat do všech organizací bez ohledu na obor činnosti nebo její 

velikost. Požadavky normy ISO 14 001 lze integrovat s řídícími systémy dle ISO 

9 001 Řízení kvality, OHSAS 18 001 Systém bezpečné práce i ISO 22 000, 

HACCP – Systém bezpečné výroby potravin a krmiv. 

Mezi hlavní přínosy zavedeného systému EMS, patří: 

 snížení rizika ekologických havárií, za něž nese společnost odpovědnost 

 rozšíření záruk za plnění právních a jiných požadavků 

 hospodárnější využívání energií, surovin a zdrojů 

 podpora stávajícího systému managmentu organizace 

 zvýšení image firmy 

 získání konkurenční výhody 

 podpora procesu neustálého zlepšování  
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1.5.1 Dekompozice normy ISO 14001:2004 

1. Předmět normy 

2. Normativní odkazy 

3. Termíny a definice 

4. Požadavky na systém environmentálního managementu 

4.1 Všeobecné požadavky 

4.2 Environmentální politika 

4.3 Plánování 

4.3.1 Environmentální aspekty 

4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a programy 

4.4 Zavedení a provoz 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 

4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

4.4.3 Komunikace 

4.4.4 Dokumentace 

4.4.5 Řízení dokumentů 

4.4.6 Řízení provozu 

4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

4.5 Kontrola 

4.5.1 Monitorování a měření 

4.5.2 Hodnocení souladu 

4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 

4.5.4 Řízení záznamů 

4.5.5 Interní audit 

4.6 Přezkoumání vedením 

 Příloha A 

 Příloha B [11] 

 

1.6 Struktura společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 
Společnost Plzeňský Prazdroj, byla založena v roce 1842 a je tvořena 

pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích. Tento celek je vedoucí 

pivovarnickou společností ve střední Evropě. Je největším českým exportérem 
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piva do více než 50 zemí celého světa. Na českém trhu je Plzeňský Prazdroj se 

svými značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel na 

prvním místě v objemu prodeje piva. Plzeňský Prazdroj, a.s., je od roku 1999 

členem mezinárodní skupiny SABMiller plc, druhé největší světové pivovarnické 

společnosti.  

Jednotlivé pivovary skupiny PPAS se od sebe liší velikostí, kapacitou i 

počtem zaměstnanců – viz: tabulka 1. Podstata technologie piva je však v těchto 

pivovarech stejná bez významných technologických rozdílů. 

 

 Plzeň V. Popovice Nošovice 

Rok založení 1842 1874 1970 

Výrobní kapacita piva ( tis hl) 6 500  1 800 2 400  

Současná produkce piva (tis hl) 4 300  1 500 1 900   

Současná produkce sladu (t) 78 000  25 800* 32 500  

Počet zaměstnanců 574  174 309  

Rok zavedení EMS dle ISO 14 001  2001 2001 1999 

Tab. 1 – Základní data pivovarů skupiny PPAS 

* spotřeba sladu 

V níže uvedené kapitole uvádím stručný přehled základních adresných údajů 

zmiňovaných závodů, včetně procesního popisu jednotlivých výrobních středisek a 

případných technologických rozdílů, kterými se tyto závody odlišují. 

1.6.1 Stručný popis výrobních jednotek pivovarů skupiny PPAS 

Sladovna 

Základní výrobní surovinou pro výrobu piva je slad, který se vyrábí na 

středisku sladovna. Uvedený proces výroby sladu zahrnuje tyto dílčí kroky: 

Příjem, čištění, třídění a uskladnění ječmene 

Ječmen dodaný do sladovny je nutno zvážit, zbavit nežádoucích příměsí a 

roztřídit podle velikosti zrna. Vytříděný ječmen se dopraví do ječných sil, kde se 

nechá odležet nejméně 6. týdnů. V této době se odbourávají látky, které brání 

ječnému zrnu v klíčení. 

Máčení 
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Odležený ječmen se máčí v namáčecích náduvnících. Cílem máčení je 

dodání potřebné vegetační vody, která je nutná k vyvolání klíčení. Celý proces 

máčení trvá 48 hodin. 

Klíčení 

Klíčení probíhá na posuvných hromadách, ve kterých ve vrstvě 80 cm, klíčí 

při teplotě 14°C po dobu 5 – 7 dní. Výsledným produktem klíčení je tzv. zelený 

slad. 

Hvozdění sladu 

Zelený slad je dopraven na hvozd, což je sušárna, ve které je odstraněna 

většina vody dodána při máčení. Pro světlý slad plzeňského typu je maximální 

teplota hvozdění 82°C. 

Odklíčení a uskladnění sladu 

Odhvozdněný slad se v odkličovačce zbaví sladových klíčků vyrostlých 

v průběhu klíčení, které jsou pro zpracování v pivovaru bezcenné. Odklíčený slad 

padá do chladících košů a po zchlazení je dopravován do sladových sil. Zde se 

nechává před zpracováním ve varně odležet po dobu nejméně šesti týdnů. 

Varna 

Vstupními surovinami procesu vaření jsou – varní dechlorovaná voda, světlý 

slad plzeňského typu a upravený chmel ve formě chmelového granulátu a 

chmelového extraktu. Technologický postup ve varně zahrnuje následující kroky: 

Doprava, čištění a šrotování sladu 

Odležený slad pro výrobu piva je tažen ze sladových sil do leštiček, kde se 

zbaví prachových podílů. Vyčištěný slad je dopraven do šrotovny. Zde se 

v kladívkové mlýně rozdrtí na sladový šrot. 

Vystírání a rmutování 

V průběhu vystírání je sladový šrot dokonale rozmíchán s vystírací vodou. 

V následujícím kroku – rmutování, je vzniklá směs (tzv. rmut) postupně zahřívána 

na jednotlivé teploty (52°C, 63°C a 75°C). Tyto teploty jsou optimální pro působení 

jednotlivých skupin sladových enzymů. Celý proces vystírání a rmutování trvá 4 

hodiny. 
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Filtrace sladiny 

Účelem filtrace je oddělit od díla části sladu, které nebyly ztekuceny 

v předchozím kroku rmutování. Tyto nerozpuštěné části tvoří odpad – sladové 

mláto. Filtrace sladiny se provádí na sladinovém filtru. 

Chmelovar 

V průběhu chmelovaru se sladina vaří s chmelovými preparáty a dochází při 

něm k převedení hořkých chmelových látek do roztoku. Výsledný produkt 

chmelovaru se nazývá mladina. Chmelovar se provádí na zařízení, které se 

nazývá mladinová pánev. 

Chlazení mladiny 

Při chlazení mladiny je nutno v první fázi odseparovat z mladiny tzv. hořké 

kaly, které vznikly v průběhu chmelovaru. V dalším kroku se pak mladina odebírá 

z vířivé kádě a ochlazuje z teploty varu na zákvasnou teplotu (8 - 10°C). 

CKT (cylindrokónické tanky) 

CKT představují nejmodernější technologii na úseku hlavního kvašení a 

dokvašování piva tím, že umožňují průběh obou fází kvašení piva (tzn. hlavní 

kvašení a dokvašování) v jedné nádobě. CKT se naplní zchlazenou zakvašenou a 

provzdušněnou mladinou a nechá se volně prokvášet při maximální teplotě 12°C. 

Po 6 – 7 dnech se provede odpuštění (odstřel) kvasnic, které se po ukončení  

hlavního kvašení usadily ve spodní části tanku a obsah tanku ochladí na 0°C. Při 

této teplotě proběhne dokvašování a zrání piva. Celková doba kvašení piva v CKT 

je 21 dní. Poté je možné pivo zfiltrovat. 

Filtrace 

V prvém kroku filtrace jsou z hotového piva odstraněny existující kalící 

částice a následně složky, které by mohly vytvořit zákal v budoucnu. Jako filtrační 

prostředek slouží filtrační křemelina. Takto ošetřené pivo je před plněním do 

přetlačného tanku upraveno přídavkem odplyněné vody na požadovanou 

stupňovitost, případně dosyceno oxidem uhličitým na požadovanou hodnotu. 

Ležácký sklep 

V ležáckém sklepě probíhá dokvašování a zrání piva. Tento proces probíhá 

v ležáckých tancích, které jsou zabudovány do chladících boxů, které jsou 

chlazeny vzduchem na teplotu 0°C – 1°C. Při dlouhodobém ležení při nízké teplotě 
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dochází v pivu k široké škále kondenzačních reakcí, při kterých vzniká oxid 

uhličitý, který se zprvu hromadí v tanku v prostorách nad pivem a vytváří přetlak, a 

tím se vytváří charakteristický říz. Celý proces dokvašování a zrání trvá 3 týdny. 

Stáčírny 

Střediska stáčíren se dělí na stáčírny sudového piva a stáčírny piva 

láhvového.  

Na stáčírnách sudů se svezené prázdné sudy omývají zvenku pomocí 

kartáčů a horké vody, zevnitř se umývají kyselými sanitačními roztoky. Mytí je 

ukončeno horkou pitnou vodou a sterilizací parou o teplotě 130°C. Následně je 

sud plněn oxidem uhličitým a naplněn předem zpasterizovaným pivem. Následně 

jsou naplněné sudy předávány do skladu hotových výrobků. 

Na stáčírnách láhvového piva jsou prázdné láhve v prvním kroku umývány 

2% horkým roztokem hydroxidu sodného a vodou v myčce lahví, následně 

vstupují do plnícího monobloku. V monobloku se provádí proces plnění 

v ochranné atmosféře oxidu uhličitého, uzavření láhve korunkou a následuje vstup 

do lepičky etiket, ve které jsou naplněné láhve opatřeny etiketami a označeny 

datem plnění. Označené láhve jsou ukládány do přepravek nebo kartónů a 

předávajíc se do skladu hotových výrobků. 

1.7 Definování hlavních a dílčích cílů diplomové práce 
Požadovaných hlavních cílů uvedeného benchmarkingového projektu chci 

dosáhnout v první fázi práce realizací cílů dílčích, které jsou tyto: 

 

a) Stanovení kvantifikovaných úrovní vybraných implementovaných 

požadavků systému EMS v jednotlivých pivovarech skupiny PPAS. 

b) Identifikace silných a slabých stránek v procesech EMS dle 

kvantifikovaných hodnot pro každý pivovar skupiny PPAS. 

c) Návrh projektů, procesů a činnosti zlepšování pro eliminaci nebo úplné 

odstranění identifikovaných slabých stránek u vybraných environmentálních 

procesů pro každý závod. 

 

Mezi hlavní a stěžejní cíle mého benchmarkingového projektu patří: 

 



22 

a) Celkové zvýšení úrovně systému environmentálního řízení ve skupině 

PPAS. 

b) Vyvážení celkové úrovně EMS mezi pivovary PPAS tak, aby nebyly 

vykazovány rozdílné hodnoty úrovní zavedených procesů jednotlivých 

závodů. 

c) Implementace metodiky benchmarkingu procesů EMS mezi trvale 

využívané nástroje integrovaného systému řízení IMS ve skupině PPAS. 

 

Realizace dílčích a hlavních cílů dosáhneme významných přínosů a zajistíme 

naplnění podstaty systému řízení, tj. neustálého zlepšování. Výstupy uvedeného 

benchmarkingového projektu nám umožní získat i další přínosy: 

 

a) Získáme další ideální podklady pro proces – přezkoumání systému řízení 

vedením. 

b) Budeme nepřetržitě disponovat s materiálem, který může poskytnout 

základní informace o úrovni systému EMS ve firmě – například externím 

auditorům, zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám. 

c) Rozšíříme skupinu mechanismu procesů neustálého zlepšování. 

d) Zavedený systémový proces měření a porovnávání nám bude plnit funkci 

kontrolního nástroje. 

e) Neustálým využíváním výstupů tohoto projektu benchmarkingu přejdeme 

tzv. „nalhávání do vlastní kapsy“, které může zavádět a zkreslovat 

skutečnou úroveň celého systému EMS ve firmě. 
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2 DEFINOVÁNÍ KVANTIFIKOVATELNÝCH KRITÉRIÍ PRO 
BENCHMARKING 

2.1 Iniciační fáze 
Iniciační fáze benchmarkingu není uváděna jako oficiální součást modelu, ale 

její zahrnutí je doporučováno a dílčí procesy této fáze jsou označovány jako 

klíčové pro fáze následující. [1] 

Obecně se uvádí, že iniciační fáze je především spojena s vrcholovým 

vedením, konkrétně jeho uvědoměním si nutnosti změn, které mohou zajistit 

zlepšování systému řízení a taky uvolněním finančních a personálních zdrojů. 

V mém případě iniciace realizace projektu benchmarkingu souvisí s osobním 

vnímáním rozlišnosti v úrovních zavedeného systému EMS v jednotlivých 

pivovarech skupiny PPAS, jak je popsáno v úvodu. Uvedená skutečnost nabízí 

prostor pro identifikaci „mezer nerovností“ v jednotlivých úrovních systému a 

následné odbourání a dosáhnutí vyváženého modelu systému EMS napříč celou 

společností PPAS.  

Jako další dílčí proces iniciační fáze uvádím komunikaci s vedením 

společnosti a udělení souhlasu k realizaci této diplomové práce. Zde musím 

konstatovat, že vedení společnosti podporuje veškeré činnosti a realizaci projektů 

týkající se neustálého zlepšování. Tato skutečnost usnadňuje realizaci 

zamýšleného projektu, protože ve firmě existuje pro aktivní kultura a zaměstnanec 

svou aktivitou nenaráží na bariéry stereotypů, nebo nechuti cokoliv zavedeného 

změnit. 

Dalším pozitivním prvkem, který usnadňuje iniciaci je skutečnost, že ve firmě 

je metoda interního benchmarkingu využívána jako nástroj pro nalezení nejlepšího 

vnitřního standardu mezi jednotlivými pivovary skupiny PPAS. Konkrétně se jedná 

o hodnocení řady výrobních parametrů, spotřeb energií, médií, zdrojů, finančních 

prostředků apod. Uvedená metodika benchmarkingu je ve společnosti 

zpracovávána v týdenních cyklech, ve kterých se sledované hodnoty aktualizují a 

vyhodnocují. 

Z uvedených důvodů, lze konstatovat, že společnost PPAS je připravena 

k realizaci benchmarkingu úrovně systému EMS v jednotlivých pivovarech na 

základě výše uvedených pozitivních iniciačních prvků. A to i přes skutečnost, že 
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nebudou plně využity všechny iniciační fáze benchmarkingu, které se obecně 

doporučují realizovat. [1] 

2.2 Plánovací fáze 
Plánovací fáze zahrnuje první skutečně realizované kroky a procesy 

benchmarkingového projektu. Touto fází jsme zahájili startovací soubor činností, 

ze kterého se celý benchmarkingový projekt skládá. Mezi hlavní pilíře této fáze 

patří sestavení týmu pro benchmarking, stanovení časového harmonogramu 

projektu, plánovaní dílčích činností včetně stanovení odpovědnosti za tyto činnosti, 

identifikace normativních oblastí a stanovení metod a nástrojů sběru dat. Detailní 

popis těchto plánovacích činností je popsán níže. [2] [10] 

2.2.1 Sestavení benchmarkového týmu 

Jedním z hlavních úkolů plánovací fáze je personální sestavení a jmenování 

týmu pro benchmarking. V rámci našeho projektu – Benchmarking úrovně 

environmentálního managementu dle ISO 14 001 v pivovarech skupiny PPAS 

jsem při sestavování týmu přihlížel: 

 aby v týmu byl zástupce každého z pivovaru skupiny PPAS, který zajišťuje 

požadavky systému EMS dle ISO 14 000 v konkrétním pivovaru, 

 aby členem týmu byl zástupce vedení společnosti, 

 aby tým disponoval členem, který již má zkušenosti s využíváním 

benchmarkingu a který by plnil funkci „poradce týmu“. 

 

Pro realizaci projektu - Benchmarking úrovně environmentálního 

managementu dle ISO 14 001 v pivovarech skupiny PPAS jsme stanovil, že 

benchmarkingový tým bude mít 5 níže uvedených členů.  

Řídícím prvkem benchmarkingového týmu je Facilitátor, který koordinuje a 

řídí činnost týmu. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený benchmarkingový projekt 

je mou iniciativou, nominoval jsem se do uvedené role automaticky. Zároveň jsem 

v týmu plnil úlohu zástupce pivovaru Radegast Nošovice, jako představitel 

systému EMS. 

Zástupcem pivovaru Plzeň byl Bc. Jan Hlaváč a za pivovar Velké Popovice 

v týmu zasedal Josef Pelda. Oba zástupci plnili funkci představitelů systému EMS 

ve svých pivovarech a svou přítomností zajišťovali odbornou garanci týkající se 

EMS a hlavně dostupnost dat a údajů nutných pro benchmarking. 
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Členem reprezentující vedení byla Ing. Dagmar Lohrová, která metodicky řídí 

a koordinuje systémy EMS a OHSAS v PPAS. Přítomnost zástupce vedení v týmu 

pro benchmarking napomáhá ke zvýšení preciznosti plnění všech dílčích úkolů 

projektu. Jedná se taktéž o spojovací článek mezi středním a vrcholným 

managementem firmy. 

Pátým členem týmu byl Ing. Petr Jursa, pracující na pozici Specialista 

rozvoje závodu. Tento člen má rozsáhlé zkušenosti se systémem benchmarkingu 

a plnil roli „poradce týmu“. Jeho zkušenosti byly taktéž využity v rámci výcvikové a 

školící fázi týmu. Vzhledem ke skutečnosti, že tento člen pracuje v oddělené sekci 

technického úseku PPAS a v běžných provozních procesech se nestýká ani 

nekomunikuje s ostatními členy týmu, mohli jsme jeho přítomnost vnímat, jako 

přítomnost externího pracovníka, jehož přítomnost se v plánovacích metodikou 

benchmarkingu doporučuje. [1] 

2.2.2 Stanovení odpovědností členů týmu 

Dalším krokem plánovací fáze je stanovení dílčích činností systému 

benchmarkingu a přiřazení odpovědností za jednotlivé činnosti. Uvedená 

dekompozice plánovaných činností a personální nominace je transparentně 

zpracována do tzv. Matice odpovědností členů benchmarkingového týmu – viz: 

tabulka 2. 

 

č
le

n
 1

 

  č
le

n
 2

 

č
le

n
 3

 

č
le

n
 4

 

č
le

n
 5

 
Sestavení týmu pro benchmarking S S S O S 

Stanovení časového harmonogramu projektu S S S O I 

Koordinace stanovených dílčích činností projektu I I I O I 

Moderování schůzek týmu S S S O I 

Realizace zápisu ze schůzek týmu I I I O I 

Zajištění školení a výcviku metodiky benchmarkingu I I I O I 

Zajištění doplňujícího výcviku I I I I O 

Identifikace normativních benchmarkingových oblastí S S S O I 

Sběr údajů a dat pro benchmarking I S S O I 

Pozorování na místě I S S O I 

Analýza údajů S S S O I 

Prezentace výsledků I I I O I 

Návrh projektů zlepšování I I I O I 

Tab. 2 – Matice odpovědností členů benchmarkingového týmu [2] 
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O – odpovídá 

S – spolupracuje 

I – je informován 

 

Člen 1 – metodik EMS a OHSAS/představitel vedení 

Člen 2 – představitel EMS závodu Plzeň 

Člen 3 – představitel EMS závodu Velké Popovice 

Člen 4 – představitel EMS závodu Radegast/facilitátor 

Člen 5 – specialista rozvoje závodu/“poradce týmu“ 

2.3 Stanovení časového harmonogramu projektu 
Součástí plánovací fáze je identifikace hlavních činností projektu, jejich 

dekompozice a naplánování jejich posloupnosti v čase. V této části projektu jsem 

využil jeden z grafických nástrojů managementu jakosti – Ganttův diagram – viz: 

tabulka č. 3. Jedná se o horizontální sloupcový diagram, vynášený do kalendářní 

sítě, který nám přehledně znázorňuje konkrétní kalendářní termíny začátků a 

konců dílčích činností, včetně celkové doby trvání projektu. Uvedené termínové 

naplánování dílčích fází projektu, nám umožní předejít případným termínovým 

kolizím v pracovním programu jednotlivých členů týmu a poskytne nám komplexní 

termínový přehled. [5] 
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Tab. 3 – Ganttův diagram benchmarkingového projektu [5] 
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2.4 Matice použitých metod a nástrojů pro benchmarking 
Níže uvedené metody a nástroje tvoří soubor podpůrných nástrojů, které 

jsme využili při systematickém řešení benchmarkingového projektu.  

 

Metoda/nástroj 

Fáze benchmarkingu 

I P A T R 

Brainstorming X X X X X 

Vývojový diagram           

Interview   X X X X 

Dotazníky   X X     

Pozorování na místě   X       

Řízená diskuze X X X X X 

Přezkoumání systému managementu         X 

Ganttův diagram   X       

Výběrová matice  X    

Matice odpovědnosti   X   X   

Grafická analýza     X     

Tab. 4 – Matice použitých metod a nástrojů pro benchmarking [2] 

 

I – fáze iniciační 

P – fáze plánovací 

A – fáze analytická 

T – fáze integrační 

R – fáze realizační 

 

Symbol X označuje, v jakých fázích benchmarkingového projektu byla daná 

metoda nebo nástroj využit. [2] [5] 

Tato část zahrnuje první analytické rozbory a definice. Kvantifikovatelné 

kritéria definujeme na základě identifikovaných oblastí, které byly podrobeny 

benchmarkingové analýze. Uvedené definice předchází analýze jednotlivých 

kritérií v jednotlivých závodech. 
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2.5 Identifikace benchmarkingových oblastí systému 
environmentálního managementu 

Norma ISO 14 001 specifikuje soubor požadavků na systém 

environmentálního managementu tak, aby byl v dané společnosti efektivně 

zaveden, udržován a rozvíjen. Analýza uvedených požadavků byla provedena 

v pořadí, odpovídající struktuře normy ISO 14 001. Každý z požadavků byl týmově 

hodnocen z hlediska úrovně jeho obecného zavedení ve firmě a konkrétním 

pivovaru. Dalším kritériem výběru oblasti pro benchmarking byla skutečnost, zda 

je daná oblast kvantifikovatelně vyhodnocována a porovnávána mezi jednotlivými 

závody. Samotnou podstatu procesu výběru jsem založil na souboru otázek, na 

které benchmarkingový tým odpovídá. Jeli odpověď kladná, tzn., že je 

environmentální požadavek efektivně naplňován plošně v celé PPAS, je uveden 

důkaz o daném plnění. Tento důkaz zajistí transparentnost provedeného výběru. 

Pokud je na dotazovanou část odpověděno záporně, bude tato dotazovaná oblast, 

metoda, nebo předmět použita pro benchmarkingové měření. Tento proces 

identifikace vybraných normativních sfér pro samotný benchmarking je 

zapracován do Výběrové matice – viz: Příloha č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, a 2.5 Výběrová 

matice normativních sfér pro benchmarking.  

Výstup z procesu identifikace benchmarkingových oblastí systému EMS, 

budou konkrétní části normativních požadavků. Na základě těchto identifikovaných 

normativních sfér, budou stanoveny dílčí kvantifikované cíle, které budou 

podrobeny detailnímu zkoumání ve fázi analytické. 

K uvedeným analyzovaným normativním sférám, budou zvoleny odpovídající 

metody a nástroje ke sběru dat a údajů. Analýza dat a jejich vyhodnocení bude 

taktéž součástí fáze analytické.[11] [6] 

Poznámka  

Pro hodnocení kapitoly 4.2 normy ISO 14001 uvádím definici 

environmentální politiky, která je součástí Integrované politiky kvality a zdravotní 

nezávadnosti výrobků, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (platné pro všechny pivovary skupiny). 

Zásady ochrany životního prostředí 

Program na ochranu životního prostředí je zasazen do rámce pro udržitelný 

rozvoj vytvořeného skupinou SABMiller plc. V jeho intencích usilujeme o 

soustavné snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí pomoci: 
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 procesního managementu a vybraných investic do nových technologií s cílem 

snižovat spotřebu vody a energií a emise skleníkových plynů, 

 používání recyklovaných obalových materiálů u vašich výrobků, 

 směřování k produkci s nulovým množstvím odpadu ukládaného na skládky. 

 všichni zaměstnanci napomáhají plnění těchto zásad tím, že si uvědomují 

svou osobní odpovědnost, ztotožňují se se zásadami této politiky a integrují 

je do své každodenní práce 

 

K tomuto výtahu z Integrované politiky se budeme průběžně vracet v rámci 

realizovaného benchmarkingového projektu. [11]  

 

2.5.1 Výstup z procesu identifikace benchmarkingových oblastí 
systému environmentálního managementu 

Po týmovém vyhodnocení všech prvků normy ISO 14 001, jsme identifikovali 

tři vybrané oblasti, u kterých je nutná provést detailní analýza. Touto detailní 

analýzou podrobíme všechny dílčí činnosti, kterými jsou zajišťovány požadavky 

uvedených kapitol zmiňované normy. Taktéž stanovíme kvantifikovatelné kritéria 

jednotlivých oblastí, včetně stanovení způsobu sběru dat pro provedení 

potřebných analýz. Jedná se o tyto tři základní kapitoly normy: 

Kapitola 4.2 normy ISO 14001 -  Environmentální politika  

Budeme podrobně analyzovat jednotlivé úrovně naplňování závazku 

environmentální politiky, týkající se odpadového hospodářství v jednotlivých 

pivovarech. Konkrétně závazku – snižovat množství odpadů ukládaných na 

skládku. Provedeme podrobné zkoumání vývoje produkce odpadů jednotlivých 

pivovarů. Dále počet projektů zaměřených na odpadové hospodářství, jejich 

rozsah a účinnost, včetně stanovení potřebných kvantifikovatelných kritérií. 

Stanovené kvantifikovatelné kritéria pro benchmarkingovou analýzu 

 kritérium produkce skládkovatelných odpadů v jednotlivých pivovarech 

(období 2008 – 2009) 

 kritérium produkce nebezpečných odpadů v jednotlivých pivovarech (období 

2008 – 2009) 

 kritérium vyjadřující počet projektů zlepšování týkající se odpadového 

hospodářství v jednotlivých pivovarech 
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Kapitola 4.3.1 normy ISO 14001 - Environmentální aspekty  

Předmětem zkoumání budou jednotlivé přístupy k hodnocení 

environmentálních aspektů na závodech, jejich počet a stanovování na 

konkrétních střediscích, včetně hodnocení podrobnosti environmentálních 

dopadů. 

Součástí analyzovaného souboru 4.3.1 normy ISO 14001, bude hodnocení 

stavu povědomí o environmentálních aspektech u zaměstnanců jednotlivých 

pivovaru, a to v provozech výrobních i administrativních.  

Stanovené kvantifikovatelné kritéria pro benchmarkingovou analýzu 

 kritérium vyjadřující počet identifikovaných environmentálních aspektů 

v jednotlivých závodech, vztahující se k produkci piva 

 kritérium vyjadřující znalost evnironmentálních aspektů a způsob jejich řízení 

Kapitola 4.4.7 normy ISO 14001 - Havarijní připravenost a reakce 

Hlavními tématy analýzy uvedené oblasti bude posouzení systému plánování 

a realizace námětových cvičení, jejich rozsah a kvalita provedení, včetně 

zhodnocení efektivnosti námětových cvičení ve vztahu ke všem 

identifikovaným rizikovým oblastem EMS.[11]  

Stanovené kvantifikovatelné kritéria pro benchmarkingovou analýzu 

 kritérium počtu realizovaných námětových cvičení mimořádných událostí 

v jednotlivých závodech (období 2009 – 2011) 

 kritérium vyjadřující nácvik všech identifikovaných rizikových oblastí systému 

EMS  
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3 ANALÝZA STANOVENÝCH KRITÉRIÍ V JEDNOTLIVÝCH 
ZÁVODECH 

Tato kapitola se zabývá podrobnou analýzou identifikovaných 

benchmarkingových oblastí a jejich vybraných kvantifikovatelných kritérií. 

Výstupem této fáze jsou již konkrétní čitelné skutečnosti, díky kterým můžeme 

stanovit silné a slabé stránky jednotlivých oblastí v našich závodech. 

3.1 Analýza míry naplňování environmentální politiky v jednotlivých 
závodech  

Prvním analyzovaným výstupem z procesu identifikace benchmarkingových 

oblastí systému environmentálního managementu je oblast týkající se úrovně 

naplňování závazku environmentální politiky. Konkrétně byl identifikován zřetelný 

rozdíl v naplňování závazku týkajícího se odpadového hospodářství v jednotlivých 

pivovarech. Jedná se o závazek – Směřování k produkci s nulovým odpadem. 

Tzn. intenzivně hledat využití pro všechny produkované odpady v pivovarech, 

hlavně omezování ukládání odpadů na skládky a snižování produkce odpadů 

nebezpečných.  

Realizací projektů vedoucích k naplňování výše uvedených závazků, 

docílíme snižování zátěže životního prostředí produkcí odpadů, naplníme závazky 

environmentální politiky systému EMS, včetně vylepšení environmentální image 

společnosti PPAS. 

V této kapitole stanovíme konkrétní hodnoty kvantifikovatelných ukazatelů 

pro proces benchmarkingu uvedené oblasti. Uvedené ukazatele budou vycházet 

z proaktivního přístupu v oblasti odpadového hospodářství na jednotlivých 

pivovarech. Ukazatele budou zahrnovat počet realizovaných projektů v oblasti 

odpadového hospodářství na jednotlivých pivovarech, ve vztahu k prokazatelnému 

snižování nevyužitelných odpadů (odpadů skládkovatelných a nebezpečných). 

Uvedený trend budeme zahrnovat sledované období posledních čtyř let, tzn. 

časové rozpětí let 2008 – 2011. [11]  



33 

 

3.1.1 Vývoj produkce skládkovaných a nebezpečných odpadů 
v pivovarech PPAS 
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Obr. 3 – Odpady skládkované - Plzeň 
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Obr. 4 – Odpady nebezpečné - Plzeň 
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Odpady skládkované - Nošovice
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Obr. 5 – Odpady skládkované - Nošovice 
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Obr. 6 – Odpady nebezpečné - Nošovice 
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Odpady skládkované - Velké Popovice
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Obr. 7 – Odpady skládkované – Velké Popovice 
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Obr. 8 – Odpady nebezpečné – Velké Popovice 

Z grafů je patrné, že prokazatelné snížení skládkovaných odpadů a odpadů 

nebezpečných je zřejmé pouze u pivovaru Radegast. U pivovarů Plzeň a Velké 

Popovice je produkce těchto odpadů obecně neměnná. Vývoj produkce 

hodnocených druhů odpadů byl posuzován i vzhledem k produkci piva, který by 

mohl mít vliv na vypovídající výslednou hodnotu. 

Hodnotící kritéria vyjadřující pokles produkce uvedených druhů odpadů nám 

jasně z grafické analýzy vykazují nenaplňování závazku uvedeného 

v environmentální politice, což musíme vykázat jako jasnou slabou stránku 



36 

systému EMS. Podrobné nápravná opatření, která mohou uvedený stav eliminovat 

jsou uvedena v kapitole 5. Návrhy na zlepšení. [6] 

3.1.2 Přehled realizovaných projektů odpadového hospodářství 

3.1.2.1 Pivovar Radegast 

1) Analýza vlastností odpadní filtrační křemeliny z procesu filtrace piva, jako 

pojiva při výrobě stavebních cementových směsí. 

2) Zavedení separace odpadních plastových fólií ze stáčíren lahví od 

ostatního plastového odpadu pro jejich opětovné využití při výrobě nové 

fólie (proces recyklace) ve spolupráci s výrobcem obalových fólií. 

3) Posouzení možnosti kofermentace pivovarských organických odpadů – 

mláta, kvasnic a sladových prachů – instalace laboratorního modelu 

bioplynové stanice v areálu závodu ve spolupráci s VŠB TU Ostrava. 

4) Provedení analýz u kalu z biologického čištění průmyslových odpadních 

vod, za účelem přehodnocení uvedeného odpadu z kategorie nebezpečný 

na kategorii ostatní ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava. 

5) Nalezení možného způsobu využití (kompostování) pro odpadní etikety 

z procesu mytí lahví, které se bez využití ukládají na skládku.  

 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmý pro aktivní přístup k oblasti 

odpadového hospodářství. Projekty č. 4 a č. 5 mají prokazatelný vliv na snížení 

skládkovatelných a nebezpečných odpadů v pivovaru Radegast. Pro hodnocení, 

týkající se počtu projektu zlepšování získal pivovar Radegast hodnotu 

srovnávacího kritéria = 5. [6] 

3.1.2.2 Pivovar Plzeň 

Za sledované období 2007 – 2011, nebyl identifikován žádný projekt 

zlepšování týkající se odpadového hospodářství, tzn. projekt zaměřený na 

snižování skladovatelných, nebo nebezpečných odpadů. Srovnávací kritérium 

pivovaru Plzeň = 0. [6] 

3.1.2.3 Pivovar Velké Popovice 

Za sledované období 2007 – 2011, nebyl identifikován žádný projekt 

zlepšování týkající se odpadového hospodářství, tzn. projekt zaměřený na 
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snižování skladovatelných, nebo nebezpečných odpadů. Srovnávací kritérium 

pivovaru Velké Popovice = 0. [6] 

3.2 Analýza procesu identifikace, hodnocení a řízení 
environmentálních aspektů 

Další oblastí, která vykazuje rozdílné přístupy a výsledky je oblast 

identifikace, hodnocení a řízení environmentálních aspektů. Jedná se o jeden ze 

zásadních požadavků normy ISO 14 001, které jsou uvedeny v kapitole 4.3.1. 

Pojem environmentální aspekt je v uvedené normě definován jako prvek činností 

nebo výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. 

Zjednodušeně můžeme uvést, že se jedná o činnost, která může mít dopad na 

životní prostředí. Tento dopad může být kladný, v tomto případě hovoříme o 

pozitivním environmentálním aspektu. Jako příklad pozitivního environmentálního 

aspektu můžeme uvést – projekty na úspory energií, pitné vody nebo jiných 

zdrojů. V případě negativního dopadu na životní prostředí hovoříme o negativním 

environmentálním aspektu. Příkladem je produkce odpadů, nakládání 

s chemickými látkami, vznik emisí a další. Pro všechny pivovary skupiny PPAS 

platí centrální interní dokument, který řídí jednotný způsob hodnocení 

environmentálních aspektů. Environmentální aspekty jsou shromažďovány 

v Registru environmentálních aspektů, ve kterém jsou hodnoceny dle své 

závažnosti z hlediska jejich možné závažnosti dopadu na životní prostředí, jeho 

trvání a pravděpodobnosti vzniku. Na významné environmentální aspekty 

(nejrizikovější činnosti z hlediska ochrany životního prostředí) se sestavují cíle a 

programy pro jejich eliminaci, nebo úplné odstranění.  

Abychom mohli řídit všechny činnosti a oblasti s možným potenciálním 

dopadem na životní prostředí, je velice důležité mít identifikovaná opravdu 

všechna možná rizika, které jsou přítomna i které mohou nastat. Je-li tomu 

opravdu tak, vykazuje o míře environmentálního rizika počet identifikovaných 

aspektů. Tento údaj budeme srovnávat za jednotlivé pivovary. Abychom mohli 

provést kvantifikované hodnocení, které bude brát v potaz i rozdílné velikosti 

jednotlivých pivovarů. Bude se kvantifikovaná srovnávací hodnota skládat 

z podílu, který bude vyjadřovat: [11] 



38 

 

I = A/P 

I – kvantifikovaná srovnávací hodnota pro proces benchmarkingu, vyjadřující 

míru identifikace environmentálních aspektů 

A - celkový počet identifikovaných environmentálních aspektů v 

konkrétním pivovaru 

P - produkce piva v mil. hl za rok 2011 

 

 PLZEŇ V. POPOVICE NOŠOVICE 

Počet identifikovaných env. aspektů (A) 153 73 132 

Produkce piva v mil. hl za rok (P) 4,26 1,58 1,89 

Tab. 6 – Vstupní hodnoty pro výpočet 

 

Výpočet míry identifikace environmentálních aspektů – pivovar Plzeň: 

I = A/P 

I = 153/4,23 

I = 35,91 

 

Výpočet míry identifikace environmentálních aspektů – pivovar Velké 

Popovice: 

I = A/P 

I = 73/1,58 

I = 46,2 

 

Výpočet míry identifikace environmentálních aspektů – pivovar Nošovice 

I = A/P 

I = 132/1,89 

I = 69,84 

 

Přepočet environmentálních aspektů na produkci piva, která charakterizuje 

velikost provozů, vypovídá o rozdílnosti v celkovém počtu identifikovaných 

aspektů. Tímto zjištěním se zabýváme v kapitole č. 5 Návrhy na zlepšení. 
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Identifikace, hodnocení a řízení environmentálních 
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Obr. 9 – Hodnocení enviromentalních aspektů 

            

3.2.1 Analýza znalosti environmentálních aspektů na jednotlivých 
střediscích v pivovarech PPAS. 

Aby byly jednotlivé environmentální aspekty účinně řízeny, je velice důležitá 

znalost zaměstnanců a seznámení s těmito aspekty. Pokud zaměstnanec nezná 

souvislosti a možné dopady, které mohou nastat například při úniku chemické 

látky do dešťové kanalizace, je celý systém řízení EMS bezvýznamný a dopady na 

životní prostředí, zdraví lidí a majetku mohou být katastrofální.  

Příkladem řízení může být nakládání s chemickou látkou pouze ve vybraných 

místech CIP stanice dle interního předpisu, při použití ochranných pomůcek. Dále 

skladování chemických látek v havarijních vanách včetně dostupných havarijních 

prostředků, včetně znalosti obsluhy jejich použití.  

Jako nástroj ke zjišťování znalostí zaměstnanců z oblasti řízení 

environmentálních aspektů se využila metoda interview se zaměstnanci 

jednotlivých středisek. Aby byl výsledek objektivní a transparentní, byl do interview 

zahrnuti jak zaměstnanci výrobních provozů, pomocných provozů, tak i 

zaměstnanci administrativy. Roli tazatele vykonávali členové benchmarkingového 

týmu jednotlivých závodů – členové č. 2 (Plzeň), č. 3 (VP) a č. 4 (Radegast). Jako 

pomocný nástroj tazatelé využívali hodnotící dotazník – viz: Příloha č. 1, do 

kterého zaznamenávali a hodnotili odpovědi dotazovaných.  

Oslovení zaměstnanci byli dotazováni na níže uvedené strukturované otázky: 
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a) „Jaké znáte environmentální aspekty na vašem středisku?“ 

b) „Který environmentální aspekt je na vašem středisku 

nejvýznamnější? 

c) „Uveďte příklad řízení environmentálního aspektu na vašem 

středisku? 

Tazatel po odpovědi pracovníka na každou ze tří otázek, ohodnotil úroveň a 

kvalitu odpovědi a každou odpověď ohodnotil body 0 – 5. Kde 0 bodů znamená 

úplná neznalost dotazovaného a 5 bodů vyjadřuje perfektní znalost a povědomí o 

dotazované oblasti. Následně se z výsledků hodnocení stanoví průměrné hodnoty 

pro všechny dotazované otázky, a to jak pro zaměstnance výrobních středisek, tak 

pro administrativu. S těmito hodnotami se budeme zabývat ve fázi analytické. 

V rámci plánování uvedeného sběru dat, bylo benchmarkingovým týmem 

dohodnuto, že počet dotazovaných za každý pivovar bude – 40 pracovníků 

výrobních středisek a 15 pracovníků středisek administrativy. Počet dotazovaných 

tak bude 55 v každém pivovaru, celkově v PPAS – 165 dotazovaných. Tento 

poměr byl zvolen z důvodu, že pracovníci výroby jsou každodenně v přímém 

kontaktu s environmentálními riziky a v případě mimořádných událostí jsou to 

právě oni, kteří tyto rizika řídí. Pracovníci administrativy vykonávají svou 

každodenní pracovní činnost mimo výrobní střediska, tzn. mimo potenciálních 

environmentálních rizik. Dalším faktem je skutečnost, že v provozních střediscích 

jsou tyto environmentální aspekty svou závažností diametrálně odlišně než na 

pracovištích administrativních. Příklad environmentálních aspektů na 

administrativních pracovištích – produkce odpadů kategorie ostatní (papír, plasty, 

komunální odpad), produkce odpadů kategorie nebezpečné (tiskařské tonery) 

apod.  
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Výsledky sběru dat  

 Plzeň VP Nošovice 

Výrobní střediska - otázka I. 4,25 4,12 4,18 

Výrobní střediska - otázka II. 4,31 4,19 4,24 

Výrobní střediska - otázka III. 4,41 4,29 4,31 

Průměrná hodnota - výrobní střediska 12,97 12,60 12,73 

Administrativa - otázka I. 3,73 3,60 3,80 

Administrativa - otázka II. 4,26 3,86 3,93 

Administrativa - otázka III. 4,26 3,93 3,8 

Průměrná hodnota - administrativa 12,25 11,39 11,53 

Celková průměrná hodnota  12,61 11,99 12,13 

Tab. 7 – Výsledky sběru dat 
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Obr. 10 – Hodnocení výrobními středisky 
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Administrativa podle otázek
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Obr. 11 – Hodnocení administrativními středisky 

 

Výrobní a administrativní  střediska celkově
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Obr. 12 – Srovnání výrobních a administrativních středisek 

Při sběru údajů formou dotazování bylo tazateli vypozorováno, že pracovníci 

výrobních středisek na uvedenou problematiku reagují s větším přehledem, než 

pracovníci administrativy. Taktéž bylo zaznamenáno, že po nejisté první odpovědi, 

se tázaní v problematice rychle zorientovali a na druhou odpověď reagovali lépe. 

Daleko hůře zodpovídali otázku č. 3, kde si stěží vysvětlovali pojem „řízení 

aspektu“. Tato otázka musela být ve většině případů tazatelem rozvinuta.  
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Grafická analýza nám poskytuje informace o průměrném bodovém 

hodnocení jednotlivých otázek zodpovězených pracovníky výrobních středisek a 

středisek administrativy v konkrétních pivovarech – obr. 10 a 11. Celkové výsledky 

realizovaného průzkumu vykazují mimořádnou vyrovnanost mezi jednotlivými 

pivovary v odpovědích jednotlivých zaměstnaneckých komunit. Mezery jsou 

čitelné pouze na obrázku 12, kde je porovnávána znalost pracovníků výrobních 

středisek a administrativy. Tento rozdíl je čitelný ve všech pivovarech skupiny. Pro 

pomyslné smazání identifikovaného rozdílů je nutné stanovit návrhy ke zlepšení. 

3.3 Analýza havarijní připravenosti jednotlivých pivovarů PPAS 
Tato oblast je zaměřena na schopnost a připravenost zaměstnanců, reagovat 

na mimořádné události – např. úniky chemických látek do prostředí, úniky 

zvýšeného množství emisí vlivem energetických havárií a jiné. Připravenost a 

reakce navazuje na oblast environmentálních aspektů, kde každý pracovník zná 

potenciální rizika, které mohou nastat vlivem jeho činnosti, nebo mohou vyplynout 

z havárie na zařízení, které je na jeho středisku. Musí umět reagovat na vznik 

uvedených mimořádných událostí, např. ovládání havarijních komponentů apod. 

Musí umět taktéž posoudit rozsah mimořádné události a vědět koho a jak 

kontaktovat 

Pokud by došlo k ekologické havárií, která by měla negativní dopady na 

životní prostředí, zdraví lidí a majetku, byla by firma vystavena mimořádným 

finančním pokutám ze strany státní správy. Dalšími negativními dopady by byly 

poškození dobrého jména společnosti, jeho image a s tím spojené ztráty na trhu.   

Pro zmiňované mimořádné události jsou ve firmě zpracovány havarijní plány, 

ve kterých jsou popsány hlavní činnosti konkrétních pracovníků při řešení těchto 

událostí. Všichni zaměstnanci jsou z těchto havarijních postupů školeni, ale v praxi 

bylo ověřeno, že nejúčinnějším způsobem zažití těchto havarijních postupů je 

absolvování námětových cvičení. Jedná se např. o simulaci úniku čpavku, 

chemické látky, požáru, nebo záplavy. 

U těchto simulací můžeme účinně nacvičit dílčí činností, jako např. evakuace 

zaměstnanců, hledání osob v objektu, interní a externí komunikaci. Velmi efektivní 

je provést tyto nácviky se složkami integrovaných záchranných systémů. Pokud 

budeme mít proškolené a vycvičené zaměstnance z možných potenciálních 



44 

havárií, jsme schopni tyto události, které mohou nastat eliminovat a řídit bez 

negativních dopadů na životní prostředí. 

Při hodnocení oblasti havarijní připravenosti jsem se snažil identifikovat 

všechny potenciální krizové situace, které mohou v našich závodech nastat. Dále 

relaci vykonaných námětových cvičení v pivovarech, jejich rozsah a úroveň 

zapojení integrovaných záchranných složek, včetně zapojení zaměstnanců. [4] 

3.3.1  Stanovení potencionálních mimořádných událostí 

Proces výroby piva sebou nese specifické rizika, která souvisí s jeho 

technologií. Níže je uveden přehled identifikovaných potenciálních krizových 

situací, které mohou mít negativní dopady na životní prostředí, zdraví osob a 

škody na majetku: 

a) Havarijní únik čpavku 

Jedná se o největší potencionální riziko ve všech pivovarech PPAS. Čpavek 

je využíván jako chladivo a v každém ze závodů je ho obsaženo několik desítek 

tun. Čpavek, neboli amoniak (NH3), je toxický plyn, který může způsobit těžké 

poleptání kůže, otok dýchacích cest a obrnu srdečního svalstva.  

Při havarijním úniku tohoto plynu, je nutná evakuace zaměstnanců a je nutný 

zásah hasičů, kteří šíření plynu do okolí likvidují zkrápěním a vodní mlhou. 

Uvedené ekologické riziko je závažné i z důvodu, že v okolí závodů PPAS se 

nachází bytová zástavba, kterou je taktéž nutno evakuovat.   

Při tomto havarijním stavu důsledkem zkrápění amoniaku, vznikají 

kontaminované vody tzn., že současně řešíme i mimořádnou událost uvedenou 

v bodě c) Havarijní únik chemické, nebo ropné látky. 

b) Požár a výbuch 

Požár a výbuch v pivovaru, spolu úzce souvisejí. Z charakteru procesu 

výroby piva vyplývají pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a následným 

výbuchem. Je to sladovna, kde v případě požáru může dojít k výbuchu sladového 

prachu, který je nositelem statické energie. Další možný výbuch může nastat 

v případě požáru a výskytu zvýšené koncentrace amoniaku na středisku strojovna 

– viz. bod a) Havarijní únik čpavku. A taktéž je uvedené riziko na energetickém 

provozu – kotelna, kde dochází ke spalování zemního plynu, bioplynu a LTO. 
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Požár nebo výbuch může způsobit závratné finanční škody na budovách, 

vybaveních, zařízení a technologiích. Další finanční škody jsou spojeny se 

zastavenou výrobou, která je po dobu oprav mimo provoz. 

c) Havarijní únik chemické, nebo ropné látky 

V pivovarech se nakládá s velkým množství chemických látek a přípravků, 

které  se využívají hlavně jako sanitační prostředky (louhy, kyseliny). Únik těchto 

látek může být způsobený technickými závadami na armaturách, porušením 

skladovacích obalů (proražení), nebo chybou lidského faktoru. Ropné látky se 

mohou do okolí dostat při kolizích nákladních aut v areálech (proražené palivové 

nádrže). 

Tyto úniky mohou způsobit kontaminaci půdy, včetně poničení biotopu okolí, 

vniknutí do dešťové kanalizace, povrchových a podzemních vod. Zvýšené dopady 

hrozí pivovaru Radegast, jehož dešťová kanalizace je zaústěna do řeky Morávky 

v oblasti chráněného území – Skalická Morávka. 

d) Lokální záplava, povodeň 

Lokální záplava a povodeň jsou mimořádné události, které již naše pivovary 

zasáhly a musely být řešeny v reálném stavu. Voda, která vnikne do areálů 

závodů, může způsobit závratné finanční škody na budovách, vybaveních, 

zařízení a technologiích. Další finanční škody jsou spojeny se zastavenou 

výrobou, která je po dobu oprav mimo provoz.  

V důsledku záplavy nebo povodně může dojít, taky k havarijní situaci 

uvedené v bodě - c) Havarijní únik chemické nebo ropné látky. A to v případech, 

kdy jsou zasaženy sklady chemických a ropných látek. 

e) Těžký úraz 

Přestože těžký úraz není spojen s normou ISO 14001, může doprovázet 

výše uvedené mimořádné události. Těžký úraz je událost, při které může dojít 

k nevratnému poškození zdraví zaměstnanců, v nejhorším případě i ke smrti 

zaměstnance. Jedná se tedy o situace s nejhorším možným dopadem. Jako 

vedlejší dopady jsou finanční sankce ze strany orgánů státní správy, poškození 

dobrého jména společnosti a negativní reklama. 
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3.3.2  Počet námětových cvičení v jednotlivých pivovarech 

K vyhodnocení počtu námětových cvičení jsem shromáždil záznamy 

z jednotlivých realizovaných cvičení v pivovarech skupiny za poslední tři roky. 

Z uvedeného přehledu jsme zjistili, jak počty realizovaných námětových cvičení, 

tak simulovanou oblast, rozsah a míru zapojení integrovaných záchranných 

složek. 

 

Tab. 8 – Námětové cvičení v pivovarech PPAS [6] 
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Obr. 13 – Počet realizovaných námětových cvičení [6] 

Z uvedeného grafického hodnocení kritéria – obr. 13, představujícího počet 

realizovaných cvičení, je zřejmá výrazně nižší hodnota u pivovaru Velké Popovice. 

Tento nepoměr je zapracován ve výčtu slabých stránek hodnocené oblasti a je 

podrobně analyzován v kapitole 5. Návrhy na zlepšení. 
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Obr. 14 – Havarijní připravenost a reakce [6] 

Grafické hodnocení kritéria, týkajícího se pokrytí všech oblastí 

potencionálních mimořádných událostí obr: - 14, nám signalizuje určité mezery. 
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Jedná se o témata, která doposud nebyla předmětem havarijních nácviků. Tyto 

mezery jsou definovány jako slabé stránky a jsou detailně řešeny v kapitole 5. 

Návrhy na zlepšení. 
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4 DEFINOVÁNÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK 
Na úvod této kapitoly uvádím oficiální definici silných a slabých stránek: 

Silná stránka – pozitivní využívání zdrojů, procesů a postupů, které jsou 

vnímány nad požadovaný rámec očekávání zainteresovaných stran. 

Slabá stránka – nedostatek pozitivních a požadovaných zdrojů, procesů 

a postupů vyžadovaných zainteresovanými stranami. Slabé stránky představují 

příležitosti ke zlepšování. [1] 

Identifikaci slabé stránky je potřeba vnímat pozitivně, protože následným 

odstraněním, nebo eliminováním slabé stránky se prokazatelně zlepšujeme. 

4.1 Naplňování environmentální politiky v jednotlivých pivovarech 
PPAS 

Analýza této oblasti byla zaměřena na míru naplňování závazku 

environmentální politiky, týkající se odpadového hospodářství v jednotlivých 

pivovarech. Konkrétně závazku – snižovat množství odpadů ukládaných na 

skládku a počet projektů zaměřených na odpadové hospodářství, jejich rozsah a 

účinnost. Při procesu šetření na místech byla taktéž zhodnocena vizuální stránka 

odpadového hospodářství v jednotlivých pivovarech, tzn. – počty 

shromažďovacích nádob, jejich značení, úroveň separace apod. 

Jako hlavní silné stránky a pozitiva oblasti odpadového hospodářství 

uvádím: 

 vysoká zavedená úroveň separace odpadů na všech úrovních (výroba, 

administrativa, pomocné činnosti) ve všech pivovarech skupiny PPAS, 

 moderní shromažďovací nádoby a způsob vizualizace ve všech pivovarech 

skupiny PPAS, 

 výborný způsob interní evidence jednotlivých odpadů nad rámec 

legislativních požadavků (recyklovatelné, skládkovatelné, nebezpečné, jinak 

využitelné), ve všech pivovarech, 

 prokazatelné neustálé zlepšování v oblasti odpadového hospodářství 

v pivovaru Radegast, 

 prokazatelné snížení produkce skládkovatelných a nebezpečných odpadů 

v pivovaru Radegast. 
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Jako identifikované slabé stránky a možné příležitosti ke zlepšení 

uvádím tyto: 

 v průběhu analyzovaného období nebyly realizovány žádné významné 

projekty zlepšování v oblasti odpadového hospodářství v pivovaru Plzeň, 

 v průběhu analyzovaného období nebyly realizovány žádné významné 

projekty zlepšování v oblasti odpadového hospodářství v pivovaru Velké 

Popovice, 

 nelze prokazatelně doložit snižování skládkovatelných a nebezpečných 

odpadů v pivovaru Plzeň, 

 nelze prokazatelně doložit snižování skládkovatelných a nebezpečných 

odpadů v pivovaru Velké Popovice, 

 chybí zavedený nástroj kontroly naplňování dílčích cílů environmentální 

politiky. 

 

4.2 Identifikace a řízení environmentálních aspektů v jednotlivých 
pivovarech PPAS 

Mezi hlavní silné stránky a pozitiva, které byly při identifikaci a řízení 

environmenálních aspektů identifikovány jsou: 

 pro evidenci a hodnocení environmentálních aspektů využívají všechny 

pivovary speciální elektronický nástroj – tzv. Registr environmentálních 

aspektů, který umožňuje podrobnou dekompozici týkající se evidence 

environmentálních aspektů a jejich hodnocení, 

 uvedený Registr aspektů umožňuje elektronické provázání se systémem cílů 

a programů EMS, 

 registr environmentálních aspektů je plně integrován s registrem rizik 

(EMS/OHSAS). 

Jako identifikované slabé stránky a možné příležitosti ke zlepšení 

uvádím tyto: 

 evidované environmentální aspekty v registru pivovaru Velké Popovice 

nejsou podrobně členěny a zařazeny na jednotlivé střediska, pouze obecně 

označeny „Výroba piva“, 

 environmentální aspekty pivovaru Velké Popovice jsou zpracovány a 

založeny externím pracovníkem – potenciální riziko neznalosti prostředí 
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 výsledky analýzy znalostí oblasti environmentálních aspektů nám signalizují 

slabší celkovou znalost této problematiky u pracovníků administrativy 

4.3 Havarijní připravenost pivovarů PPAS  
Po studiu záznamů z námětových cvičení, můžeme konstatovat, že všechny 

pivovary mají zavedený hlavní požadavek článku 4.4.7 Havarijní připravenost a 

reakce normy ISO 14001. Z uvedeného plyne, že organizace periodicky 

přezkoumává reakce na havarijní situace.  

Mezi hlavní silné stránky a pozitiva, které je potřeba při realizovaných 

námětových cvičeních vyzvednout ve všech pivovarech jsou: 

 použité simulace havarijních stavů jsou velmi autentické, při všech cvičeních 

byla velká snaha simulovat reálnou situaci (použití sekundantů jako 

zraněných, dýmovnice znázorňující únik amoniaku, nebo fluoreskující 

kapalina simulující únik ropné látky), 

 většina uvedených námětových cvičení byla realizována ve spolupráci se 

složkami integrovaného záchranného systému (hasiči, dobrovolní hasiči, 

zdravotnická záchranná služba, speciální protichemická zásahová jednotka), 

 velice pozitivní je skutečnost, že v rámci námětových cvičení s námětem 

požáru a úniku amoniaku byla jako součást těchto cvičení evakuace 

zaměstnanců 

 všechny poznatky a zjištěné skutečnosti z námětových cvičení byly 

zapracovány do havarijních plánů, čímž došlo k využití přidané hodnoty u 

těchto námětových cvičení. 

Jako identifikované slabé stránky a možné příležitosti ke zlepšení 

uvádím tyto: 

 pivovar v Plzni dosud nerealizoval námětové cvičení zaměřené na simulaci 

úniku chemické, nebo ropné látky – viz.: obrázek 14, 

 pivovar ve Velkých Popovicích dosud nerealizovat námětové cvičení 

zaměřené na simulaci úniku chemické, nebo ropné látky – viz: obrázek 14 

 pivovar ve Velkých Popovicích dosud nerealizoval námětové cvičení 

zaměřené na simulaci možného stavu povodně, nebo lokální záplavy, 

 počet realizovaných námětových cvičení v pivovaru Velké Popovice je ve 

srovnání s pivovary v Plzni a Nošovicích výrazně nižší 
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 průběhy námětových cvičení, včetně zjištěných poznatků nejsou efektivně 

sdíleny mezi jednotlivými pivovary, 

 chybí vypracovaný dlouhodobý plán námětových cvičení pro pivovary PPAS. 
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5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
Benchmarkingová analýza nám odkryla mezery, které nás v případě jejich 

odstranění posunou kupředu, což je podstata neustálého zlepšování. Velice 

důležitá je skutečnost, že o hodnotách výsledků jsme se mohli pouze domnívat, 

odhadovat je, nebo by tyto výsledky nebyly nikdy odkryty, protože se uvedené 

systémové měření dosud neprovádělo.  

Následuje velice důležitá fáze, která koresponduje s cyklem PDCA, kde po 

kontrole musíme na zjištěné skutečnosti reagovat. Pokud bychom tak neučinili, 

byla by podstata tohoto benchmarkingového projektu zcela bezvýznamná. Návrhy 

na zlepšení předkládám v pořadí, ve kterém jsme provedli benchmarkingovou 

analýzu: 

Návrhy pro efektivnější naplňování environmentální politiky 

Z výsledků benchmarkingové analýzy plyne, že závazek environmentální 

politiky, týkající se snižování produkce sládkovaných odpadů, prokazatelně 

naplňuje pouze pivovar Radegast Nošovice. Alarmující jsou výsledky, 

reprezentující pro aktivní přístup k oblasti odpadového hospodářství u pivovarů 

v Plzni a Velkých Popovicích. Oba tyto pivovary dosahují pasivního výsledku 

hodnotícího kritéria = 0. Tento výsledek koresponduje s nedosaženým cílem – 

snižování produkce skládkovaných odpadů.  

 

Pro dosažení rovnováhy mezi pivovary v oblasti odpadového hospodářství 

navrhuji realizovat: 

 Analýzu proveditelnosti úspěšného projektu na kompostování odpadních 

etiket z procesu mytí láhví, realizovaného v pivovaru Radegast Nošovice. 

Uvedeným způsobem odstranění odpadních etiket byla snížena produkce 

skládkovaných odpadů v pivovaru Radegast o více jak 50% (pro pivovary 

Plzeň a Velké Popovice). 

 Prověřit regionální linky pro recyklaci stavebních odpadů s cílem zajistit odběr 

pro stavební odpady (cihla, beton, suť), z kterých se drcením vyrábí stavební 

recyklační materiál. Tímto způsobem odstranění opět snižujeme množství 

odpadu ukládaného na skládky (pro všechny pivovary PPAS). 

 Provést laboratorní analýzy (těžké kovy, pH, sušina apod.) u odpadu – 

shrabky z česlí, který vzniká při čištění pivovarských odpadních vod. Na 
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základě stanovení kvalitativních parametrů u uvedeného odpadu, zadat 

vybraným odborným firmám pro odstraňování odpadů zadání, na nalezení 

možnosti využití uvedeného odpadu (energetické využití, kompostování 

apod). (pro všechny pivovary PPAS). 

 Zapojit se v maximální možné míře do systému zpětných odběrů komodit 

(vyjeté motorové oleje, zářivky, pneumatiky, elektrozařízení apod.). Využitím 

zpětných odběrů se původcům sníží evidence odpadů nebezpečných a sníží 

se také finanční náklady za odstranění – ukládání na skládky nebezpečných 

odpadů, spalovny apod. (pro všechny pivovary PPAS). 

 Pro zajištění transparentního přístupu k naplňování závazků environmentální 

politiky, doporučuji všem pivovarům PPAS, aby si výše uvedené návrhy 

zapracovaly do oficiálních environmentálních cílů a programů na následné 

období.  

 Doporučuji, aby zkušenosti a vědomosti nabyté při realizaci výše uvedených 

projektů byly společně týmově mezi jednotlivými pivovary sdíleny. 

 Aby byl zajištěn trvalý pro aktivní přístup v oblasti odpadového hospodářství, 

je nezbytné každoročně tuto oblast podrobovat dílčí benchmarkingové 

analýze pro identifikaci možných příležitostí ke zlepšení. Hledání, 

nastavování cílů a následných projektů zlepšování by mělo mít pravidelný 

charakter. 

Návrhy pro zlepšení identifikace a evidence environmentálních aspektů 

Hlavními oblastmi benchmarkingové analýzy týkající se environmentálních 

aspektů byla jejich identifikace a znalost zaměstnanců jednotlivých pivovarů z této 

problematiky. Nerovnováha byla odhalena v oblasti počtu identifikovaných 

environmentálních aspektů. V této návaznosti, doporučuji: 

 Provést revizi počtu identifikovaných environmentálních aspektů a doplnit 

jejich počty, hlavně na výrobních střediscích tak, aby kvantifikovaná 

srovnávací hodnota pro proces benchmarkingu, vyjadřující míru identifikace 

environmentálních aspektů dosáhla u pivovaru Velké Popovice hodnoty = 50 

a u pivovaru Plzeň hodnoty = 40, 

 Provést jednoznačné zařazení environmenálních aspektů na konkrétní 

střediska v pivovaru Velké Popovice. Zařazení pod obecným pojmem 
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„Výroba piva“ je zavádějící a pro zaměstnance konkrétních výrobních 

středisek nepřehledné, 

 Zakládání, hodnocení a aktualizaci provádět v týmu se zástupci konkrétního 

střediska, aby byly identifikovány všechny možné environmentální rizika a 

aby byla do procesu hodnocení zapojena širší komunita zaměstnanců, což 

povede k vyššímu podvědomí o uvedené problematice, 

 Zaměřit se při každoročním školení zaměstnanců administrativních středisek 

na problematiku identifikace, evidence a řízení environmentálních aspektů, 

nabyté znalosti ověřit pohovorem nebo testem, 

 Využít strukturované otázky z Hodnotícího dotazníků znalosti v oblasti 

environmentálních aspektů, pro neustálé ověřování o podvědomí 

zaměstnanců (interní audity, namátkové kontroly), 

 Motivovat zaměstnance jednotlivých pivovarů, aby sami přicházeli s novými 

environmentálními aspekty, formou drobných dárků – pivní sklenice, tričko, 

čepice apod. 

Návrhy pro zlepšení plánování a koordinace nácviku havarijních situací 

Z benchmarkingové analýzy vyplynulo, že kvalita realizovaných cvičení je na 

velmi vysoké úrovni ve všech pivovarech PPAS. Tuto skutečnost je nutno 

vyzdvihnout, vzhledem k náročnosti organizační a koordinační. Přesto jsme 

odhalili možná zlepšení, které můžeme využít při plánování budoucích 

námětových simulací. Odhalené mezery nám signalizují, že nebyly procvičeny 

všechny potencionální možné havarijní situace.  

Pro další možné vylepšení stávajícího stavu, navrhuji: 

 Naplánovat a následně realizovat námětové cvičení zaměřené na únik 

chemické nebo ropné látky. Návrhy simulace:  

a) únik palivové nafty z proražené nádrže nákladního auta, 

b) únik chemické látky, způsobené poškozením obalu při jeho skladování (je 

možné na uvedené téma, čerpat ze zkušeností již realizovaného 

námětového cvičení v pivovar Radegast), 

c) únik chemické látky z vnějšího potrubního rozvodu, vlivem jeho poškození, 

nebo technické závady potrubních komponent (pro pivovary Plzeň a Velké 

Popovice) 
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 Naplánovat a následně realizovat námětové cvičení zaměřené na lokální 

záplavu v pivovaru Velké Popovice. Místem námětového cvičení může být 

areál čistírny odpadních vod, ve kterém se ztékají odpadní a dešťové vody 

z lokality obce Velké Popovice, 

 Zajistit dlouhodobý plán námětových havarijních cvičení (pro všechny 

pivovary PPAS), 

 Zapracovávat každoročně do environmentálních cílů a programů minimálně 

dvě námětová cvičení (pro všechny pivovary PPAS), 

 Důležitým prvkem následujícím po fázi realizace a vyhodnocení je týmové 

sdílení výsledků a zkušeností mezi jednotlivými pivovary PPAS. 
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ZÁVĚR 

Aplikace metodiky benchmárkingu pro jednotlivé úrovně systému 

environmentálního managementu v pivovarech skupiny Plzeňský Prazdroj a.s., 

nám přineslo nejen zajímavé skutečnosti vypovídající o rozdílných úrovních 

systému EMS v uvedených závodech, ale umožnilo nám využívat další nástroje 

managementu jakosti pro dílčí benchmarkingové procesy plánování, sběru dat, 

analýzy a hodnocení. Jako další přínosy uvádím upevnění týmové práce v rámci 

řešení úkolů, které z tohoto benchmarkingového projektu vyplynuly. Velmi pozitivní 

změna byla zaznamenána ve způsobu vnímání identifikovaných slabých stránek, 

které byly překvapivě vnímány pozitivně, jako příležitost ke zlepšování. Což vždy 

není pravidlem, například u výstupů z externích auditů.  

Dle mého názoru byly hlavní a dílčí cíle této diplomové práce splněny a 

benchmarking úrovně environmentálního managementu se může zařadit mezi 

trvale využívané nástroje integrovaného systému řízení ve skupině Plzeňského 

Prazdroje. 
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Přílohy: 

Pracovník č. I. II. III. Pracovník č. I. II. III.

1 4 4 3 1 3

2 5 5 4 2 2

3 4 5 4 3 4

4 3 4 4 4 3

5 5 5 5 5 1

6 5 5 5 6 4

7 3 4 4 7 5

8 3 3 4 8 3

9 5 4 5 9 4

10 4 4 5 10 4

11 3 4 4 11 3

12 5 5 5 12 5

13 4 5 5 13 4

14 4 5 5 14 4

15 4 3 4 15 5

16 5 5 4 Průměr 3,6

17 3 4 4

18 4 4 5 Poznámky:
19 4 3 4

20 5 5 5

21 3 4 5

22 3 4 4

23 4 5 5

24 4 5 4

25 4 5 5

26 3 4 3

27 4 5 5

28 5 5 5

29 5 4 4

30 4 4 4

31 3 3 4

32 5 5 5

33 4 5 5

34 4 3 4

35 4 5 5

36 5 5 5

37 5 4 5

38 4 5 5

39 5 5 5

40 5 5 5

Průměr 4,1 4,3 4,5

Otázka I. Jaké znáte environmentální aspekty na vašem středisku?

Otázka II.
Otázka III. Uveďte příklad řízení environmentálního aspektu na vašem středisku?

Hodnocení: 0  5 bodů
1  neznalost

4  perfektní znalost

Závod

OTÁZKA č. OTÁZKA č. 

AdministrativaVýrobní střediska 

Znalosti v oblasti environmentálních aspektů
HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK

Který environmentální aspekt je na vašem středisku nejvýznamnější?

Datum
Hodnocení provedl

 

Příloha 1 – Dotazník znalostí v oblasti enviromentálních aspektů 
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Příloha 2.1 – Výběrová matice normativních sfér pro benchmarking 
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Příloha 2.2 – Výběrová matice normativních sfér pro benchmarking 
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Příloha 2.3 – Výběrová matice normativních sfér pro benchmarking 
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Příloha 2.4 – Výběrová matice normativních sfér pro benchmarking 
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Příloha 2.5 – Výběrová matice normativních sfér pro benchmarking 


