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1 Úvod 

Otázky bezpečnosti trápí lidi, jiţ po celá staletí. Kaţdý člověk je praktický po celý svůj 

ţivot kaţdodenně ohroţen nebezpečím různého druhu.  Pojem bezpečí kaţdý člověk chápe 

jinak. Pojem bezpečnost se dá chápat jako stav, za jehoţ trvání nehrozí ţádné nebezpečí, 

můţeme bezpečnost chápat také jako schopnost vyuţívat všechny zdroje  co k nejefektivnější 

eliminaci hrozeb a rizik. Proto je nutno hledat východiska, směry, opatření a nástroje jak 

zvýšit bezpečnost.  

 

Stejně, jak se vyvíjí lidstvo, tak dochází i k vývoji a rozvoji v oblasti zabezpečovacích 

systémů. První podoba poplašných systémů se objevila ve druhé polovině 19. století 

v Bostonu a New Yorku. V padesátých létech 20. století dochází k rozvoji elektrických 

zabezpečovacích systémů. Kamerové systémy můţeme povaţovat za nejmladší druh prvků 

slouţící k ochraně objektů, avšak v současnosti jsou kamerové systémy nejmodernější a jedny 

z nejuţívanějších prostředků ochrany objektů.  

 

Po roce 1989 se začaly v České republice mnohem častěji pouţívat prvky technické 

ochrany.  

 

I přesto, ţe je stálý rozvoj ve všech prvcích ochrany objektů, tak se stále setkáváme 

s neoprávněnými vstupy do objektů, s vandalismem a jiným ničením chráněného majetku 

a ţivota lidí. S rozvojem prvků ochrany se i zdokonalují pachatelé trestné činnosti. Z tohoto 

důvodu je důleţité, aby návrh bezpečnostního systému správně zkombinoval zabezpečovací 

systém. Je také nutné při návrhu bezpečnostního systému zohlednit všechny poţadavky 

zadavatele, nejčastěji to bývá finanční stránka zabezpečení.  

 

 Budoucnost zabezpečovacích systémů je velmi úzce spojena s biometrickými systémy, 

které jsou v současnosti převáţně vyuţívány v přístupových aplikacích.  

 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala analýzu kritických míst při výrobě 

a stáčení piva v pivovaru Holba. Je to pivovar s dlouholetou tradicí a jeho piva dodnes sklízejí 

slávu a uznání i na mezinárodní úrovni.  
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V této práci se nejdříve seznámíme s historií pivovaru Holba a s jeho současným 

zabezpečením. Dále budu podle vhodných metod zjišťovat kritická místa ochrany osob 

a majetku při výrobě a stáčení piva, za účelem minimalizace rizik. Pro zjištění kritických míst 

bude pouţita grafická metoda, která je známa jako diagram rybí kostry. Další metodou, kterou 

pouţiji, bude metoda Failure Mode and Effect Analysei (FMEA). Vybraná kritická místa 

budu dále analyzovat pomocí metody souvztaţnosti.  

V konečné části této práce budou navrţena vhodná opatření pro minimalizaci rizik 

spojená s výrobou a stáčení piva.  
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2 Rešerše 

BASAŘOVÁ, Gabriela a spol.: Pivovarství: teorie a praxe výroby piva, VŠCHT Praha 

2010, 828 s. ISBN 978-80-7060-734-7 

Tato kniha je rozdělena do šestnácti kapitol a je zde popsán celý proces výroby piva. 

Jsou zde uvedeny všechny suroviny potřebné pro výrobu. Stěţejní části této knihy jsou 

věnovány přípravě mladiny, kvašení, filtraci, membránovým technikám, pasteraci a stáčení 

piva.  

 

UHLÁŘ, Jan: Technická ochrana objektů, II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

Praha: PA ČR, 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0 

Tato publikace uvádí teoretické i praktické poznatky z oboru elektrických 

zabezpečovacích systémů. Je zde uvedeno rozdělení elektrického zabezpečovacího systému, 

jednotlivé prvky systému, jejich principy a funkce. V publikaci jsou také kapitoly věnované 

projektování, schvalování a realizaci těchto systému.  

 

FRYŠAR, Miroslav a kolektiv: Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky, Praha 

2006, 176 s. ISBN 80-86445-22-4 

Kniha je napsaná tak, aby přiblíţila základní informace o bezpečnosti a jejím místě 

v systému organizace nejširšímu managementu společnosti. Obsahuje mnoţství schémat 

a grafů, které názorně ukazují systém budování bezpečnosti i moţná úskalí při implementaci 

bezpečnostních opatření. Popisuje moderní pojetí bezpečnosti bez komerčních zájmů 

a nevyváţeného zvýhodňování některého z bezpečnostních subsystémů. 

 

ŠČŮREK, Radomír: Studie analýzy rizika protiprávních činu na letišti – skripta, VŠB -

 TU Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009, 115 s.  

Jedná se o studijní skripta, která jsou určena pro studenty Fakulty bezpečnostního 

inţenýrství.  V tomto skriptu je ukázka komplexní analýzy objektu letiště, včetně 

problematiky letiště, prostředků metod a technických řešení, jeţ mohou zabránit vzniku 

mimořádné události.  
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ŠČŮREK, Radomír, HOLUBOVÁ, Věra: Ochrana objektu – transport peněz, cenin 

a eskorta osob – skripta, VŠB – TU Ostrava, evidenční středisko 840, katedra 040, 

1. vydání, 2008, 112 s.  

Tato studijní skripta jsou určena pro studenty Fakulty bezpečnostního inţenýrství. 

Skriptum dává stručný přehled o právních normách upravující problematiku ochrany osob 

a majetku. Dále je zde uveden metodický výklad o přípravě, proškolení a realizaci přepravy 

cenin a cenností, včetně zadrţení závadové osoby v případě protiprávní situace.  
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3 Právní předpisy související s ochranou objektů 

V současné době neexistuje v České republice komplexní právní předpis, který by 

komplexně řešil problematiku ochrany osob a majetku.  Právních předpisů, které souvisejí 

s problematikou ochrany osob a majetku, je v České republice velmi mnoho. Liší se však 

svojí oblastí působností, svými cíli. Proto je k řešení této problematiky zapotřebí vyuţít 

současné zákony, vyhlášky a normy. V následujících podkapitolách jsou uvedeny 

nezákladnější právní předpisy.  

3.1 Ústava České republiky 

Ústava České republiky je nejvýše postaveným zákonem v naší republice. Byla přijata 

Českou národní radou dne 16.12.1992 a je vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb. Ústava nabyla účinnosti dnem vzniku České republiky 1.1.1993. Je povaţována 

za normu s nejvyšší právní silou a spočívá na ní celý náš právní řád. Upravuje základní 

záleţitosti týkající se občana. Popisuje postup lidu ve státní moci, která je vykonávána 

prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní. [23] 

3.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod byla přijata Českou národní radou jako zákon č. 2/1993. 

Dle Ústavy České republiky je součástí ústavního pořádku. Listinu nelze označit za zákon 

a ani za ústavní zákon, ale je s ní jako ústavním zákonem zacházeno. Listina základní práva 

a svobody nevytváří, ale deklaruje je jako přirozená práva existující nezávisle na Listině. 

Omezení práv a svobod člověka je moţné jen na základě zákona. Tento princip je ukotven 

v článku 7 odstavci 1. Při ochraně majetku můţe dojít k omezení základních práv a svobod, 

proto tato omezení musí být podloţena v zákoně. V článku 11 odstavci 1. je uvedena ochrana 

vlastnických práv, kterou můţeme vyuţít při ochraně objektů. [26] 

3.3 Trestní zákoník 

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

postaven na formálním pojetí trestného činu. Pro spáchání trestného činu podle tohoto zákona 

stačí, aby byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty. Zákon dělí trestné činy do dvou 

skupin a to na zločiny a přečiny. Pro potřeby fyzické ostrahy jsou z toho zákona důleţité 

okolnosti vylučující protiprávnost a jedná se především o §28 a §29.
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§ 28 Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo 

moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.” 

§ 29 Nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li 

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.” [28] 

3.4 Trestní řád  

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

pojednává o postupu orgánů činných v trestném řízení tak, aby trestné činy byly náleţitě 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení musí působit 

k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů 

k zachování zákonů a pravidel občanského souţití i plnění povinností ke státu a společnosti. 

Dle §76 odst. 2 trestního řádu, je fyzická ostraha oprávněna zadrţet podezřelou osobu. 

 

 § 76 odst. 2 Zadržení osoby podezřelé: „Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při 

trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její 

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

policejnímu orgánu, příslušníku ozbrojených sil, můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů o omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [25] 

3.5 Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, definuje pojem 

přestupek a to tak, ţe: „Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem 

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

správní delikt postiţitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ [27] 
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3.6 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, tento zákon upravuje 

právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tzv. 

pracovněprávní vztahy. Jsou zde specifikována práva a povinnost zaměstnanců 

a zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 

a zdraví neohroţující pracovní prostředí. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, 

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

neodstranitelných rizik, tato minimalizovat. [28] 

3.7 Zákon o ochraně osobních údajů 

Jedná se o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Zákon se 

vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné 

orgány veřejné moci, jakoţ i fyzické a právnické osoby. [24] 

Pro provozování kamerových systémů je důleţité Stanovisko č. 1/2006 Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Je zde uvedeno, ţe provozování kamerového systému je povaţováno 

za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam 

pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň 

účelem pořízených záznamů, případně vybraných informací, je jejich vyuţití k identifikaci 

fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. [22] 

3.8 ČSN EN 50130 Poplachové systémy – všeobecně 

Tato norma popisuje poplachové systémy, skupiny výrobků a komponenty, které se 

pouţívají pro vnitřní a vnější okolí budov. [10] 

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

a tísňové systémy - část 1: Systémové požadavky 

Norma stanoví systémové poţadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje poţadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Systémové 

poţadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající společné 

prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů 

s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí. [5] 
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3.10 ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro 

používání v bezpečnostní praxi 

Sedmá část této normy stanoví doporučení pro výběr a instalaci uzavřeného televizního 

okruhu, který zahrnuje kamery s monitory, s videorekordéry, řídicí a další pomocná zařízení 

nutná pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. [6] 

3.11 ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy – poplachové přenosové systémy 

a zařízení – část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové 

systémy 

Norma zahrnuje všeobecné poţadavky na signalizaci mezi poplachovým systém 

a poplachovým přijímacím centrem. Jsou zde také uvedeny poţadavky na provedení, 

spolehlivost a bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. [7] 

3.12 ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání  

Tato norma stanoví základní poţadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých dveří vnějších 

a dveří vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. [3] 
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4 Teorie ochrany objektu 

Aby ochrana objektů byla co nejefektivnější, je nutné ji řešit tak aby obsahovala 

kompletní bezpečnost. Jednotlivé druhy ochrany jsou mezi sebou vzájemně propojeny a tvoří 

tak optimální bezpečnost, toto propojení je zobrazeno na obrázku č. 1. Jednotlivými prvky 

v bezpečnostním systému jsou:  

 Technická ochrana, která zahrnuje mechanické zábranné systémy, elektrické 

zabezpečovací systémy, systém kontroly a řízení vstupu. 

 Reţimová ochrana, jejíţ součástí jsou organizační a administrativní opatřen. 

 Fyzická ostraha [19] 

 

Obrázek č. 1 Optimální bezpečnost [13] 

 

4.1  Technická ochrana  

Tento druh ochrany má za úkol velmi rychle reagovat na změny vyvolané pachatelem 

a na základě těchto změn uvádějí v činnost síly schopné zabránit v další činnosti pachatele. 

4.1.1  Mechanické zábranné systémy 

Jejich úkolem je ztíţit nebo prakticky zcela znemoţnit pachateli jeho vniknutí do 

chráněného prostoru.  Poskytují ochranu svou mechanickou pevností. Tyto systémy by měly 

především zabránit v: 

 Násilnému proniknutí pachatele do chráněného objektu.  

 Znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru. 

 Krádeţi předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru. 

 Moţnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. [19] 
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Mechanické zábranné systémy pouţíváme při ochraně objektů, tyto systémy se vyuţívají 

v rámci čtyř zón: 

 Obvodová ochrana zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu, mnohdy 

obvodová ochrana vytváří nejen fyzickou ale i katastrální hranici objektu. Jedná 

se o oplocení pozemku, podhrabové překáţky, vrcholové překáţky, branky, 

závory.  

 Plášťová ochrana má za úkol zabránit pachateli, aby narušil vstupní jednotky 

objektu. Mezi hlavní představitelé plášťové ochrany patří bezpečnostní dveře, 

bezpečnostní skla, mříţe, bezpečnostní fólie.  

 Prostorová ochrana řeší ochranu přímo v chráněném objektu. Při prostorové 

ochraně vyuţíváme prvků elektrického zabezpečovacího systému.  

 Předmětová ochrana slouţí k ochraně vybraných předmětů, které jsou přenosné 

nebo nepřenosné. Patří zde trezory, ohnivzdorné skříně, ocelové skříně. [19, 17] 

4.1.2  Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace 

Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace představuje soubor prvků schopných 

dálkově, opticky, akusticky signalizovat narušení chráněného objektu. Kaţdá takováto 

signalizace je sloţena z několika základních prvků. Jsou to: 

 Čidlo (detektor) je zařízení, které bezprostředně reaguje na fyzikální změny, 

které souvisejí s narušením střeţeného objektu nebo neţádoucí manipulací se 

střeţeným předmětem. Při narušení reaguje čidlo na změnu a vysílá poplachový 

signál. 

 Ústředna je zařízení, které přijímá a zpracovává informace, které jim vyšlou 

čidla a podle stanoveného programu a poţadovaným způsobem je realizuje. 

Ústředna umoţňuje ovládání celého bezpečnostního systému, zajišťuje jeho 

napájení a realizaci následného přenosu informací.  

 Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace, případně povelů opačným směrem. 

 Signalizační zařízení zajišťují převedení informací na vhodný signál, vyhlašuje 

poplach nebo výstrahu.  



11 

 

 Doplňková zařízení jsou zařízení, která usnadňují ovládání systému nebo 

umoţňují realizovat některé specifické funkce. [20] 

 

Tyto prvky společně vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec elektrického zabezpečovacího 

systému, který je na obrázku č. 2.  

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Schéma zabezpečovacího řetězce elektrického zabezpečovacího systému [20] 

 

 Jednotlivá čidla poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace umísťujeme vţdy tak, 

aby co nejlépe plnila svůj účel. Při instalaci je nutné dbát pokynů výrobce a vţdy brát ohled 

na rizikové faktory pouţití daného typu čidla, a to jak z hlediska moţného omezení 

funkčnosti, tak i umístění čidla. Čidla umísťujeme do několika zabezpečovacích zón: 

 

 Obvodovou ochranou se rozumí zabezpečené hranice objektu. Čidla musí být odolná 

proti nepříznivým venkovním podmínkám. Existuje řada druhů čidel na obvodovou 

ochranu, jsou to například plotová vibrační čidla, mikrofonní kabely, seismická čidla, 

štěrbinové kabely, laserové závory, kapacitní čidla atd.  

 Plášťovou ochranou zabezpečujeme otvorové výplně (balkónové dveře, okna, dveře). 

Do skupiny plášťové ochrany patří například mikrospínače, nášlapné kontakty, 

magnetické kontakty, poplachové fólie, tapety, skla, kontaktní čidla rozbití skla atd.   

 Prostorovou ochranou zajišťujeme bezpečnost samotného prostoru v objektu 

(schodišťové přístupy, haly, spojovací chodby, vnitřní komunikační uzly). Při 

prostorové ochraně se jedná o VKV, mikrovlnná, ultrazvuková, pasivní infračervená, 

aktivní infračervená, kombinovaná čidla pohybu. 

 Předmětovou ochranou se rozumí ochrany cenných předmětů. K předmětové ochraně 

se pouţívají talkové kontakty, mikrospínače, magnetické kontakty, trezorová čidla, 

závěsná čidla, polohová čidla, optická čidla atd. [20] 

Signalizační 

zařízení 

Ústředna Přenosové 

zařízení 

Čidlo 

(detektor) 

Doplňkové 

zařízení 
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4.1.3  Systém kontroly a řízení vstupů  

Tento systém se vyuţívá tam, kde je zapotřebí zabránit přístupu nepovolaných osob 

k citlivým datům, vybraným prostorům či předmětům.  Systém kontroly vstupů, bývá obecně 

sestaven z těchto částí: 

 Identifikační prvek 

 Snímací zařízení 

 Řídící jednotka 

 Centrální jednotka 

 Blokovací zařízení 

 Jednotky zápisu  

 

Nejčastějším tvarem pro identifikační prvky jsou karty, visačky nebo přívěsky. Podle principu 

činnosti můţeme identifikační prvky rozdělit na: 

 Magnetické identifikační karty 

 Optické identifikační karty s čárovým kódem 

 Indukční identifikační karty 

 Čipové identifikační prvky  
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4.2 Režimová ochrana 

V této ochraně se jedná o soubor organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění bezproblémového fungování objektu. Reţimová ochrana by měla také 

sniţovat zranitelnost chráněných zájmů a zajišťovat moţnost řádné funkce ostatních druhů 

ochrany. Reţimovou ochranu dělíme na: 

 Vnitřní  

 Vnější [20] 

 

Vnitřní režimová ochrana 

 Vnitřní reţimová opatření se především zabývají dodrţováním bezpečnostních 

směrnic, které se týkají: 

 Omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti.  

 Zvláštního reţimu, dodrţovaného na vnitřní straně vnějšího ohrazení.  

 Reţimu pohybu materiálu. 

 Skladovacích reţimů. [20] 

 

Vnější režimová ochrana 

Opatření ve vnější reţimové ochraně se týkají především vstupních a výstupních 

podmínek u chráněného objektu, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu a kudy jej 

opouštějí. [20] 

 

4.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha završuje celý systém ochrany. Jedná se o druh ochrany, která je 

prováděna vrátnými, hlídači, stráţnými, hlídací sluţbou či policisty. Na fyzické ostraze jsou 

závislé i ostatní druhy ochran, které jsou účinné pouze do míry účinnosti lidí. Fyzická ostraha 

patří mezi nejdraţší typy ochrany, jelikoţ musíme vynaloţit nemalé finanční náklady na 

pořízení výstroje, výzbroje a základní výcvik. Dalšími vysokými finančními náklady jsou 

platy osob provádějících fyzickou ostrahu. Hlavními úkoly fyzické ostrahy jsou: 
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 Kontrolní a propustková sluţba. 

 Střeţení objektů a prostor stráţní sluţbou. 

 Kontrolní činnost. 

 Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru. 

 Zadrţení pachatele, hlásná sluţba.[20, 17] 

4.4 Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politika je chápaná jako souhrn organizačních a řídících opatření, norem 

a pravidel, které mají za úkol vyhodnotit informace o aktivitách a ostatní související 

fakta, v úrovni celé společnosti aţ po jednotlivé chráněné oblasti – personální, informační 

a fyzickou. Bezpečnostní politika musí obsahovat odpovědi na otázky týkající se bezpečnosti:  

 Co má organizace v oblasti bezpečnosti činit a z jakého důvodu? 

 Jakých cílů v oblasti bezpečnosti chce dosáhnout? 

 Jak bude řídit jednotlivé podnikové činnosti a jaké provede opatření pro dosaţení 

stanovených cílů? [17] 

4.5 Bezpečnostní analýza 

Bezpečnostní analýza můţe být charakterizována jako metoda poznání, která má 

rozčlenit chráněný objekt na jednotlivé části a studiem těchto částí.  

Cílem bezpečnostní analýzy je identifikovat maximum zranitelností a nedostatků 

obsaţených ve zkoumaném objektu. Dále má za cíl určit efektivitu a funkčnost stávajících 

ochranných mechanizmů a navrhnout nové, aby byla rizika co nejefektivněji sníţena nebo 

pokryta na akceptovatelnou úroveň. Pro provádění bezpečnostní analýzy v současné době 

nejsou zpracovány ţádné obecně platné postupy a techniky, proto k vlastnímu provádění 

bezpečnostní analýzy lze vyuţít metody a techniky z jiných oblastí. Jsou to například: 

 Analýza SWOT 

 Paretova analýza 

 Ishikawův diagram [17,16] 
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Velmi důleţitou součástí bezpečnostní analýzy je provedení analýzy rizik. Ta musí 

zodpovědět tři základní otázky. 

 Jaká rizika mohou nastat? 

 Jaká je pravděpodobnost vzniku rizik? 

 Jaké budou následky? [17] 

Bezpečnostní analýza se provádí ve strategických cílech ochrany majetku a osob. 

 Ochrana hmotného (movitého, nemovitého) majetku 

 Ochrana nehmotného majetku 

 Ochrana osob 

 Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti v podniku 

 Ochrana bezporuchového provozu podniku 

 Protipoţární ochrana objektů 

 Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci a pracovní hygieny 

 Ochrana proti narušování a poškozování ţivotního prostředí [10] 
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5 Základní informace o objektu 

V následující kapitole se seznámíme s pivovarem Holba. Nejdříve bude popsán 

historický vývoj pivovaru a jeho současnost. Dále se v této kapitole seznámíme s umístěním 

objektu a s aktivy podniku.  

 

5.1 Historie pivovaru 

Pivovar Holba, který se nachází v překrásném prostředí Jeseníků jiţ 137 let, byl 

zaloţen Josefem Mullschitzkým, který na tehdejší dobu zde vybudoval moderní parní pivovar 

s názvem Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit. První várka piva zde 

byla uvařena 28. prosince roku 1874 a tehdejší kapacita pivovaru dosahovala 40 tisíc věder, 

coţ představovalo 22 400 hektolitrů. Jméno firmy se v roce 1882 změnilo na Brauerei von 

Chiari & Co. zu Hannsdorf - Halbseit. 

Obchodní úspěchy a zásadní změny přinesl pro společnost počátek 20 století. 

V souvislosti s potřebami koncentrace výroby a navýšení kapitálu veřejná obchodní 

společnost Karla Chiariho byla v roce 1906 načas přerušena. Společnost byla sjednocena a její 

majetek byl převeden na nově vytvořenou akciovou společnost Nordmährische Brauerei und 

Malzfabrik, Aktiengesellschaft in M. Schönberg. 

Aţ první světová válka přerušila období rozkvětu pivovaru. Rok 1917 pro pivovar 

znamenal výrazný pokles produkce, který trval aţ do období oţivení poválečné ekonomiky. 

V roce 1918 došlo k další změně názvu pivovaru a to na Severomoravský pivovar a sladovna, 

akciová společnost v Šumperku.  

V průběhu 2. světové války fungoval pivovar bez přerušení výroby. V roce 1948 došlo 

k zestátnění pivovaru  a zaloţení samostatného Hanušovického pivovaru, n.p. Hanušovice. 

Postupem času došlo ke spojení s litovelským pivovarem a vnikly Severomoravské pivovary, 

národní podnik, Litovel. [13] 

 

5.2  Současnost 

V současné době patří pivovar Holba do pivovarnické skupiny se sídlem v Přerově, do 

které patří pivovary Litovel a Zubr. V hanušovickém pivovaru se vyrábí pět alkoholických 

(Holba Classic, Holba Šerák, Holba Premium, Holba Šerák polotmavý, Holba Šerák speciál) 

a jedno pivo nealkoholické. Důleţitým mezníkem pro pivovar bylo také objevení podzemního 
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pramene přímo v areálu pivovaru, který slouţí jako hlavní zdroj mimořádně kvalitní vody pro 

výrobu piva. [13] 

 

5.3 Umístění objektu a jeho okolí 

Pivovar se nachází v překrásném prostředí Jeseníků a to ve městě Hanušovice. Leţí na okraji 

města, umístění je zobrazeno na obrázku č. 3.  

  

Obrázek č. 3 Umístění objektu  [11] 

 

Na severní a jiţní straně objektu je obytná oblast. Na západ od pivovaru se nachází les 

a na východní straně je vedena ţeleznice. Za ţeleznicí je další obytná zóna. Přístup do objektu 

je z hlavní přístupové cesty. Vstup je moţný přes hlavní bránu. Ta je opatřena bezpečnostní 

závorou, která je obsluhovaná z vrátnice, kde se nacházejí dva pracovníci soukromé 

bezpečnostní sluţby. V prostoru pivovaru se nachází několik budov. Jednotlivé budovy jsou 

zobrazeny na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4 Rozmístění budov [11] 

 

 Přístřešek na kola – jedná se o přístřešek se střechou, který nemá zdi. Místo zdí jsou 

zde mříţe. Od tohoto přístřešku mají klíče pouze zaměstnanci, kteří si o ně při nástupu 

zaţádali. 

 Vrátnice – je jednopodlaţní objekt, který sousedí se skladem skla. Vrátnice je 

vybavena dvěma osobními počítači, na nichţ je vyveden výstup z kamerového 

systému. Zde pracují dva zaměstnanci ve čtyřsměnném provozu.  

 Sklad – jedná se o jednopodlaţní objekt, který sousedí s vrátnicí. V tomto skladu je 

skladováno sklo, ubrusy a jiné drobné upomínkové předměty, které jsou určeny na 

expedici. 
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 Administrativní budova – jedná se o dvě třípodlaţní budovy, ve kterých sídlí 

administrativní pracovníci pivovaru. V prvním nadzemním podlaţí se nachází závodní 

kuchyně s jídelnou, ve které pracují tři zaměstnanci v jednosměnném provozu. 

V druhém a třetím podlaţí jsou kanceláře administrativy. Zde pracuje sedm 

zaměstnanců v jednosměnném provozu.  

 Kanceláře vedení – pracují zde čtyři zaměstnanci v jednosměnném provozu. Kromě 

kanceláří vedení se zde nacházejí také dvě společenské místnosti. Všechny kanceláře 

jsou vybaveny osobními počítači, telefony, nábytkem. Ve společenské místnosti je 

počítač a promítací technika. 

 Budova výroby – v této budově probíhá celá výroba piva, na výrobu dohlíţí tři 

zaměstnanci ve třísměnném provozu. 

 Sklady leţáků – jedná se o jednopodlaţní objekt, ve kterém se nacházejí tanky s pivem. 

Na tanky zde dohlíţí dva zaměstnanci ve třísměnném provozu.  

 Stáčírna – v této budově probíhá stáčení piva do 50, 30 a 15 litrových sudů. Ve 

stáčírně pracuje pět zaměstnanců. Zaměstnanci přes léto pracují ve třísměnném 

provozu a v zimním období ve dvousměnném provozu. Nachází se zde mycí a stáčící 

linka.  

 Tanky – ve venkovním prostoru je umístěno jedenáct tanků s pivem. Tyto tanky 

obsluhuje jeden zaměstnanec ve dvousměnném povozu.  

 Sklady – jedná se o jednopodlaţní budovu. V těchto skladech se skladuje pivo 

v sudech, v lahvích, v PET lahvích.   
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6 Popis výroby a stáčení piva 

 Výrobu piva v pivovaru v Hanušovicích můţeme rozdělit do tří fází. Mezi hlavní dvě 

patří varné a kvasné procesy, jako třetí fáze výroby je stáčení a expedice piva.  

 

6.1 Varné procesy 

Po zváţení a rozemletí sladu (šrotu) je dále vystírán (míchán s vodou, aby rozpustné 

části sladu přešly do roztoku). To se provádí ve vystírací kádi při teplotě 40°C. Při tomto 

procesu se škrob rozkládá na dextriny a meltózu. Takto připravená směs se přečerpává do 

rmutovacího kotle, který je uveden na obrázku č. 5, kde se teplota zvyšuje aţ na 75°C. Zde 

dochází ke štěpení zbylého sladového škrobu na cukry (maltózu a glukózu).  

 

 

Obrázek č. 5 Rmutovací kotel [14] 

 

 Směs je povařena a přečerpána do scezovací kádě. Při varu se denaturují zbývající 

enzymy. Ve scezovací kádi je odfiltrovaná sladinka. Ze scezovací kádě směs stéká do varné 

pánve, která je zobrazena na obrázku č. 6, kde se povaří asi dvě hodiny společně s chmelem 

a vzniká mladina. Po skončení varu s chmelem se mladina zbaví zbytků chmele (kalu), to se 

provádí ve vířivé kádi přes chmelový filtr a je přečerpána do chladící kádě, kde je zchlazena 

na 50°C a dále se pak ochlazuje v deskovém chladiči aţ na zákvasnou teplotu 6°C. [14] 

Celý proces je automatizován. Pracují zde dva zaměstnanci a to ve třísměnném 

provozu.  
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Obrázek č. 6 Varná pánev [14] 

 

6.2 Kvasné procesy 

Ochlazená mladina, která je vyrobena při varných procesech, stéká do nerezových 

otevřených kádí. V těchto kádích jsou ve stěnách chladící zařízení a dochází zde k zakvašení 

mladiny kulturou pivovarských kvasinek. Tyto kvasinky jsou bohaté na enzym maltézu, který 

katalyzuje štěpení maltózy na dvě molekuly glukózy, které se dále zkvašují. Tento proces je 

nazýván hlavním procesem kvašení a probíhá v kvasírně (spilce), která je zobrazena na 

obrázku č. 7. Tento proces trvá podle stupňovitosti piva při teplotě 5 a 10°C sedm aţ dvanáct 

dnů.  

 

 

Obrázek č. 7 Kvasírna [14] 
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Větší mnoţství kvasinek sedimentuje u dna kádě a mladina přechází v tzv. mladé pivo. 

Toto mladé pivo je přečerpáno do uzavřených nádob (tanků), které jsou v leţáckém sklepě, 

který je na obrázku č. 8, kde dozrává při teplotě 1 aţ 2 °C průměrně 25 aţ 50 dnů. Doba 

dozrávání je různá podle stupňovitosti piva: 10° pivo - 25 dnů, 11° pivo - 35 dnů, 12° pivo -

 50 dnů. Celková chuť piva a tzv. říz (obsah CO2)se dotváří právě při dozrávání. Čím je pivo 

déle v leţáckém sklepě, tím má větší obsah CO2. [14] 

 Na kvasný proces výroby dohlíţí tři zaměstnanci ve třísměnném provozu. 

 

 

Obrázek č. 8 Ležácký sklep [14] 

 

6.3 Stáčení a expedice 

Hotové pivo se musí ještě přefiltrovat přes křemelinové filtry, filtrace je zobrazena na 

obrázku č. 9. Po přefiltrování se pivo odvádí do přetlačených tanků, kde dochází k jeho finální 

úpravě před stáčením. Pivo je dále stáčeno do sudů z nerez oceli, které jsou důkladně 

vymývány a kontrolovány. Na vymývání sudů se pouţívá roztok kyseliny fosforečné 

a následně jsou několikrát vymyty horkou vodou, coţ je v pivovaru prováděno automatickou 

linkou, u které pracuje jeden zaměstnanec, který dává špinavé sudy na mycí linku. Po 

naplnění jsou sudy opatřeny bezpečnostní „plombou“ a označeny etiketou. To provádí čtyři 

zaměstnanci.  
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Vyrobené pivo je připraveno k expedici k uţivateli. Do skleněných láhví se 

Hanušovické pivo stáčí v pivovaru v Litovli. [14] 

 

 

Obrázek č. 9 Filtrace [14] 
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7 Současné zabezpečení pivovaru 

V následující kapitole bude popsáno stávající zabezpečení pivovaru Holba. Celý objekt 

pivovaru je velice rozsáhlý a jeho zabezpečení vychází z platných zákonů a norem.  

7.1 Obvodová ochrana 

Kolem celého objektu vede plot, který je rozdělen na dvě různé části. Z východní strany, 

kterou obklopuje ţeleznice, se jedná o drátěné panelové oplocení, které je zobrazeno na 

obrázku č. 10. Zbylý obvod je chráněn čtvercovým pletivem, které je zobrazeno na obrázku č. 

11. Dva různé druhy plotů tu jsou, protoţe východní část objektu není plně pokryta 

kamerovým systémem.  

 

Obrázek č. 10 Drátěné panelové oplocení [autor] 

 



25 

 

 

Obrázek č. 11 Čtvercové pletivo [autor] 

 

 Vstup do objektu je hlavním vchodem, který je zabezpečen bezpečnostní závorou a je 

zde umístěna vrátnice. Na obrázku č. 12 je znázorněn přístup do objektu a přední část 

vrátnice. Další moţný vchod je přes bránu, která je umístěna v plotu, který je veden kolem 

hlavní příjezdové cesty. Tato brána i s detailem zámku je vidět na obrázku č. 13. Jak je zřejmé 

z obrázku č. 4, vrátnice je samostatný objekt, který sousedí se skladem. Budova slouţí jenom 

jako vrátnice, není vyuţívaná k ţádnému jinému účelu.  Vnější prostor pivovaru je 

monitorován bezpečnostními kamerami, jejichţ výstup je sledován na vrátnici. Vnější prostor 

pivovaru je monitorován 24 hodin denně.  
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Obrázek č. 12 Vstup do Pivovaru Holba [autor] 

 

 

 

Obrázek č. 13 Brána i s detailem zámku [autor] 
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7.2 Plášťová ochrana 

Jelikoţ se v areálu pivovaru nachází velké mnoţství budov, které mají různou 

plášťovou ochranu, proto budou popsány jednotlivé budovy a jejich zabezpečení. Budova 

výroby a stáčení bude popsána v další kapitole samostatně.  

 Vrátnice - tato budova má celkem čtyři okna (plastová), která nejsou nijak 

zabezpečena proti násilnému vniknutí. Vstup do vrátnice je přes jedny dveře, 

které jsou částečně prosklené.  

 Sklad - jedná se o sklad, který sousedí s vrátnicí. Ve skladu nejsou ţádná okna 

a vstup do něj je přes dřevěná vrata.  

 Administrativní budovy - vstup do kaţdé budovy je přes jedny bezpečnostní 

dveře. Okna v této budově nejsou nijak chráněná proti násilnému vniknutí. 

 Kanceláře vedení - se nacházejí ve dvou budovách. Vstup do budovy je moţný 

přes jedny vchodové dveře, které nejsou nijak zabezpečeny proti násilnému 

vniknutí. Okna v této budově také nejsou nijak chráněny proti násilnému 

vniknutí.  

 Sklad leţáků - přístup do tohoto skladu je moţný pouze přes výrobnu, nebo přes 

stáčírnu. V tomto skladu nejsou ţádná okna.  

 Sklady - jsou to čtyři budovy. Vstupy do jednotlivých skladů jsou moţné přes 

vstupní vrata. V těchto skladech nejsou ţádná okna.  

7.3 Prostorová ochrana 

V současné době není v  ţádné z budov nainstalovaný elektrický zabezpečovací systém. 

Instalaci elektrického zabezpečovacího systému vedení podniku plánuje realizovat v roce 

2014.   

7.4 Předmětová ochrana 

Ve druhém patře administrativní budovy se nacházejí dva bezpečnostní trezory třetí 

třídy bezpečnosti. Tyto trezory slouţí na ukládání hotovosti a důleţitých dokumentů. Další 

trezor se nachází v budově kanceláří vedení v prvním patře a to konkrétně v kanceláři 

obchodního ředitele.  
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7.5 Režimová ochrana 

Pivovar Holba pořádá exkurze od pondělí do čtvrtka od 9 do 14 hodin. Kaţdá exkurze 

má svého průvodce a je jí umoţněno nahlédnout do varny, spilky, kvasírny a skladu leţáků. 

Kaţdá návštěva je povinna se nahlásit na vrátnici a zde počkat na příchod zaměstnance. 

Kaţdý zaměstnanec vlastní klíče od provozu, ale dostane se pouze do části, kde vykonává 

svoji profesi.  Pouze vrcholoví zaměstnanci vlastní klíče od celého podniku. Je zde zhotoven 

tzv. systém generálního klíče. Odchody a příchody zaměstnanců jsou evidovány na vrátnici.  

7.6 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je v pivovaru řešena prostřednictvím soukromé bezpečnostní firmy. 

Fyzickou ostrahu zde vykonávají dva zaměstnanci ve čtyřsměnném provozu. Fyzická ostraha 

dohlíţí a eviduje vstup osob do podniku jak zaměstnanců, tak i návštěv. Dále evidují 

přijíţdějící a odjíţdějící vozidla. Dohlíţejí na výstup z kamer, které monitorují venkovní 

prostory pivovaru. Provádějí pravidelnou obchůzku celého areálu, pravidelně co tři hodiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

8 Zabezpečení budovy výroby 

Celou výrobu si můţeme rozdělit do tří částí. Jedná se o varnu, kvasírnu a leţácký sklep. 

Všechny tři části výroby se nacházejí v jedné budově, která je zobrazena na obrázku č. 14. 

Budova má jedno nadzemní podlaţí, kde je umístěna varna a kvasírna a jedno podzemní 

podlaţí, kde jsou leţácké sklady, dále je zde půda, která v současné době není vyuţívaná. 

 

Obrázek č. 14 Budova výroby [autor] 

8.1 Obvodová ochrana 

Budova výroby není zabezpečena ţádnými prvky obvodové ochrany. Kolem budovy 

vede cesta, po které denně projíţdí několik desítek aut ke skladům za touto budovou. 

Venkovní prostor kolem budovy je monitorován kamerovým systémem, který má výstup na 

vrátnici. 

8.2 Plášťová ochrana 

Vstup do budovy je moţný ze dvou stran. Hlavní vchodové dveře jsou dvoukřídlové 

prosklené dveře, které nejsou opatřeny bezpečnostním zámkem. Těmito dveřmi chodí do 

objektu i exkurze. Dveře jsou i s detailem zámku zobrazeny na obrázku č. 15. Vstup do 

kvasírny a leţáckých skladů je moţný přes výrobnu nebo přes stáčírnu, do těchto prostor 

nevedou ţádné venkovní dveře.  
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Obrázek č. 15 Vchod do budovy výroby s detailem zámku [autor] 

 

Další vstup do budovy je moţný přes zadní dvoukřídlová ţelezná vrata, tento vstup je 

určen pouze pro zaměstnance. Tyto vrata jsou zobrazena na obrázku č. 16.  

 

Obrázek č. 16 Zadní vrata [autor] 

 

Na budově varny je celkem dvacet jedna oken.  Z toho je čtrnáct oken na přední straně 

budovy. Osm oken jsou čtyři metry vysoká okna luxfery. V jednom z těchto oken je 

nainstalovaný rám se skleněnou výplní, který jde otevřít na ventilační větrání. Na třech 

oknech je nainstalováno větrací zařízení. Dále je zde šest menších oken luxfery.  Tyto okna 
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nevedou přímo do části, kde je výroba piva, ale vedou do chodeb, kterými se dostaneme do 

prostoru výroby.  

Z druhé strany objektu jsou tři okna, která vedou přímo do části, kde probíhají varné 

procesy. Tyto okna se dají otevřít na ventilaci. Dále jsou zde čtyři okna luxfery, která vedou 

do prostor, která se v současné době nepouţívají. Zadní část oken je zobrazeno na obrázku 

č. 17. V kvasírně ţádná okna nejsou. Sklad leţáků je umístěn v prvním podzemním podlaţí 

a ani zde nejsou ţádná okna.  

 

Obrázek č. 17 Okna zadní části budovy výroby [autor] 

 

8.3 Prostorová ochrana 

V současné době v této budově nejsou nainstalovány ţádné prvky poplachové 

zabezpečovací a tísňové signalizace.  

8.4 Předmětová ochrana 

V této budově nejsou nainstalovány ţádné prvky předmětové ochrany.  
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8.5 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha hlídá venkovní prostor kolem budovy, tento prostor je i monitorován 

kamerovým systém. Do vnitřní části budovy nechodí ţádná fyzická ostraha.  

8.6 Režimová ochrana 

Do všech prostor výroby chodí objednané exkurze, které probíhají od pondělí do čtvrtka 

vţdy od 9 do 14 hodin.  Zaměstnanec, který provádí exkurze, si klíče od prostor výroby 

vyţádá na vrátnici, kde si také skupinu čekající na exkurzi převezme. Hlavní vchodové dveře 

nejsou zamčeny od 7 do 16 hodin, těmito dveřmi se však dostaneme pouze do chodeb. Ostatní 

prostory výroby jsou uzamčeny. V procesu výroby pracuje celkem pět zaměstnanců a to ve 

třísměnném provozu, kteří se dostávají do prostoru výroby pomocí klíčů. Kaţdý zaměstnanec 

má pouze klíče od prostor, do kterých se potřebuje dostat při výkonu své práce.  
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9 Zabezpečení objektu stáčírna 

Budovu stáčírny můţeme rozdělit do dvou částí. Na část, kde se provádí stáčení do sudů 

a na část, kde je stáčeno do přistavených cisteren. Objekt, kde se stáčí pivo do sudů, je 

jednopodlaţní budova. Druhá budova, kde je pivo stáčeno do cisteren, je také jednopodlaţní. 

Obě dvě části této budovy jsou zobrazeny na obrázku č. 18 

 

Obrázek č. 18 Budova stáčírny [autor] 

 

9.1 Obvodová ochrana 

Budova není ohraničena ţádným plotem. Kolem budovy denně jezdí několik cisteren, 

které se zde čistí a opětovně naplňují. Venkovní prostor kolem budovy je monitorován 

kamerovým systémem.  

9.2 Plášťová ochrana  

Vstup do budovy je moţný třemi dveřmi. První dveře vedou do stáčírny sudů, jedná se 

o plastové, částečně prosklené dveře, které jsou na obrázku č. 19.  
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Obrázek č. 19 Vstupní dveře do stáčírny do sudů [autor] 

 

Další vstup je moţný přes dřevěná dvoukřídlová vrata, která jsou v zadní části budovy 

a slouţí především pro vývoz sudů do skladů, tyto vrata jsou v pracovní době otevřeny. Vrata 

jsou vidět na obrázku č. 20. 

 

 

 

Obrázek č. 20 Vrata do stáčírny [autor] 

 

 Vstup do stáčírny pro cisterny je moţný jedním vchodem. Jedná se o plastové prosklené 

dveře, které jsou zobrazeny na obrázku č. 21.  
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Obrázek č. 21 Vstup do stáčírny do cisteren [autor] 

 

 Na budově stáčírny do sudů je celkem 24 oken luxfery (dvanáct na přední a dvanáct na 

zadní straně). Tyto okna nejdou otevřít. Jsou zobrazena na obrázku č. 22. 

 

 

Obrázek č. 22 Okna stáčírny do sudů [autor] 
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V budově, kde se pivo stáčí do cisteren, je celkem dvacet osm plastových oken, z toho 

dvacet oken je na přední straně budovy a osm oken je na zadní straně, přední část budovy je 

zobrazena na obrázku č. 23. 

 

 

Obrázek č. 23 Okna na stáčírně do cisteren [autor] 

 

9.3 Prostorová ochrana 

V tomto objektu v současné době nejsou nainstalovány ţádné prvky poplachové 

zabezpečovací a tísňové signalizace.  

9.4 Předmětová ochrana 

V této budově nejsou ţádné prvky předmětové ochrany.  

9.5 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha podniku kontroluje venkovní prostor objektu. Vnitřní část objektu není 

hlídaná ţádnou fyzickou ostrahou.  

9.6 Režimová ochrana 

Do prostoru stáčírny chodí plánované exkurze. Dveře do stáčírny jsou uzamčeny a klíče 

mají pouze zaměstnanci, kteří v tomto úseku pracují. Ve stáčírně pracují čtyři zaměstnanci 

přes jaro a léto ve třísměnném provozu a na podzim a v zimě ve dvousměnném provozu.  
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9.7 Shrnutí stávajícího zabezpečení 

V celém objektu výroby a stáčení piva chybí jakékoliv prvky elektrického 

zabezpečovacího systému.  

Rozsáhlý prostor pivovaru je chráněn ploty, které jsou 1,8 metrů vysoké, avšak díky 

rozsáhlosti areálu je zde mnoho moţností, kde nepozorovaně plot překonat.  

Jedním ze zásadních problémů podle mého názoru je chybějící celková plášťová ochrana. 

Dveře nejsou nijak chráněny proti násilnému vniknutí, proti násilnému vysazení, některé jsou 

po celou pracovní dobu otevřeny. Většina dveří je částečně nebo zcela prosklená a skla 

v těchto dveřích nejsou nijak chráněna proti rozbití. Zámky také nejsou nijak chráněny. 

U některých dveří jsou zámky natolik zastaralé, ţe jsou skoro nefunkční.  

V celém objektu se pohybuje velké mnoţství lidí, ať to jsou lidé na exkurze, nebo lidé, 

kteří zde jezdí pro zboţí. Přijíţdějící auta jsou náhodně prověřována a kontrolována co vnáší 

do objektu. Kamerový systém kontroluje pouze venkovní část areálu, vnitřní prostor není 

kontrolován.  

Celý proces výroby a stáčení piva je proveden díky velmi drahým přístrojům 

a technologii, proto je nutné tyto objekty vhodně zabezpečit.  
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10 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

Aby mohlo být riziko efektivně řízeno, musí být vhodně analyzováno. Analýza 

a následné hodnocení rizika jsou procedury, které slouţí pro potřeby řízení a také tvoří 

podklady pro rozhodovací proces. Pro analýzu a hodnocení rizik existuje řada metodických 

a softwarových nástrojů. Kaţdá z existujících metod je vytvořena tak, aby odhalila určitý 

specifický problém. Pro svoji práci jsem si vybrala tři metody (Ishikawův diagram, FMEA, 

Metoda souvztaţnosti). [18] 

10.1 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Ishikawův diagram je znám také jako diagram příčin a následků, diagram rybí kostry. 

Tento diagram byl vyvinut profesorem Kaoru Ishikawou a pouţívá se pro zjištění příčin 

určitého problému. Diagram nám ovšem neříká, jak bychom měli danou problematiku řešit, 

pouze nám ukazuje hlavní a sekundární příčiny daného problému. [18] 

Na obrázku č. 24 je znázorněn Ishikawův diagram na ohroţení bezpečnosti výroby 

a stáčení v pivovaru.  
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Obrázek č. 24 Ishikawův diagram [autor] 
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10.2 Modelování metodou FMEA 

Failure Mode and Effect Analysei (FMEA) je metoda, která umoţňuje hledat dopady 

a příčiny v daném problému, také slouţí jako způsob kontroly prvků v systému a identifikuje 

jednoduché poruchy. Celá analýza vychází z výpočtu uvedeným ve vzorci (1).  

 

R = P x N x H      (1) 

 

Kde: 

R – míra rizika      N – závaţnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  H – odhalitelnost rizika 

 

 Prvním parametrem ve vzorci je index pravděpodobnosti vzniku a existence rizika - P. 

Jednotlivé parametry tohoto indexu jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 Parametry indexu P [18] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

 

 Dalším indexem je posuzována závaţnost následků – N. Stupně závaţnosti jsou 

uvedeny v tabulce č. 2.  
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Tabulka č. 2 Stupeň závažnosti [18] 

N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 Těţký delikt, těţký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

Posledním indexem ve vzorci je odhalitelnost rizika – H. Stupně odhalitelnosti jsou 

v tabulce č. 3.  

Tabulka č. 3 Odhalitelnost rizika [18] 

H Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (několik dní) 

5 Neodhalitelné riziko 

  

Pomocí těchto indexů je stanovena míra rizika R, která je v intervalu (0 – 125>. Celý 

tento interval je dělen do pěti intervalů, které jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4 Výsledná míra rizika [18] 

R Výsledná míra rizika 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Neţádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 

 

Při konečném hodnocení rizika byla vypočtena míra tolerance, která určuje hranici mezi 

přijatelnými a nepřijatelnými riziky. Tento výpočet byl proveden pomocí Paretova principu 

80/20. Všechny tyto údaje jsou zaneseny do diagramu, který je doplněn o Lorenzovu křivku, 

která je vytvořena na základě kumulativních četností jednotlivých rizik. [18] 

 

Jednotlivá strukturální rizika jsou uvedena v tabulce č. 5.  Na grafu č. 1 jsou zobrazena 

jednotlivá rizika s Lorenzovou křivkou. V tomto grafu je znázorněno Paretovo rozdělení 

80/20, podle tohoto rozdělení máme šest nepřijatelných rizik, která jsou v tabulce č. 5 

označena červeně, a čtyři přijatelná rizika.    
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Tabulka č. 5 Jednotlivá rizika výpočtu metody FMEA – strukturální [autor] 

Číslo Riziko P N H R R (%) 

1 Překonání dveří 3 4 4 48 18,60 

2 Překonání oken 3 4 3 36 13,95 

3 Vniknutí do objektu přes ventilaci 2 4 3 24 9,30 

4 Vniknutí do objektu přes nepouţívané prostory 1 2 5 10 3,88 

5 Úmyslné/nedbalostní poškození výrobní 

technologie 3 4 2 24 9,30 

6 Výpadek proudu 2 3 1 6 2,33 

7 Úmyslná/nedbalostní závada na technickém 

zařízení 3 4 2 24 9,30 

8 Špatné naprogramování automatizovaných 

procesů (úmyslné, nedbalostní) 3 4 4 48 18,60 

9 Poţár v objektu 2 5 2 20 7,76 

10 Překonání plotu, bran, závor 3 2 3 18 6,98 
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Graf č. 1 Paretův diagram s Lozenzovou křivkou – strukturální hledisko [autor] 

 

 Procesní rizika jsou uvedena v tabulce č. 6, ke kaţdému riziku je zde uvedeno i riziko 

celkové. Na grafu č. 2 jsou zobrazena jednotlivá rizika s Lorenzovou křivkou. Je zde také 

uvedeno Paretovo rozdělní 80/20. Nepřijatelná rizika jsou v tabulce č. 6 vyznačena červeně. 
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Tabulka č. 6 Jednotlivá rizika výpočtu metody FMEA – procesní [autor] 

Číslo Riziko P N H R R (%) 

1 Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem 
3 4 4 48 15,79 

2 Ztráta klíče 3 4 2 24 7,89 

3 Nedostavení se do zaměstnání 2 2 1 4 1,32 

4 Poškození technologie cizím 

člověkem, zaměstnancem 
3 4 2 24 7,89 

5 Kontaminace produktů ve výrobní 

fázi 
2 5 4 40 13,16 

6 Kontaminace vodního zdroje 2 5 4 40 13,16 

7 Vnesení nebezpečných předmětů 

do budovy cizím člověkem, 

zaměstnancem 

3 4 3 36 11,84 

8 Zaloţení poţáru 2 5 2 20 6,58 

9 Podplacení zaměstnance 2 4 4 32 10,53 

10 Krádeţe v podniku (zaměstnanci) 3 3 4 36 11,84 
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Graf č. 2 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou – procesní hledisko [autor] 

 

10.2.1 Zhodnocení výsledků metody FMEA 

Dle metody FMEA ze strukturálního hlediska s pouţitím Paretova rozdělení 

s Lorenzovou křivkou patří mezi nejzávaţnější rizika: 

  Překonání dveří, oken a ventilace – dveře, okna a ventilace jsou moţné vstupy do 

budovy, jejich násilné překonání (vykopnutí, vypáčení, vysazení, rozbití skleněné výplně) 

vede k pohybu neoprávněných osob v objektech, coţ můţe vést k poškození, zničení výrobní 

technologie, výrobků, produktů.   

  Špatné naprogramování automatizovaných procesů – ke špatnému naprogramování 

můţe dojít z nedbalosti nebo úmyslně ze strany zaměstnance nebo cizí osobou. Při 

špatném naprogramování můţe dojít k zničení vařené dávky, coţ můţe způsobit 

neschopnost plnit nasmlouvané závazky.  

  Úmyslné/nedbalostní poškození technologie – při poškození technologie můţe dojít 

k narušení celého procesu výroby a stáčení.  
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  Závada na technickém zařízení budov - v případě poškození klimatizace nedojde ke 

správnému kvašení a tím pivo nebude takové kvality.  

Z procesního hlediska byla jako nepřijatelná rizika vyhodnocena: 

  Spolupráce zaměstnance s pachatelem, podplacení zaměstnance – jedná se o velmi 

nebezpečné riziko, v podstatě můţe dojít následně k jakémukoliv dalšímu riziku.  

  Kontaminace produktů a kontaminace vodního zdroje – kontaminaci můţe provést 

zaměstnance úmyslně nebo k tomu můţe dojít z nedbalosti, také to můţe provést cizí 

osoba. Pokud dojde ke kontaminaci, můţe dojít k neplnění závazků, případně k moţné 

otravě spotřebitelů.  

  Vnesení nebezpečných předmětů do objektu – jedná se o další riziko, při kterém můţe 

být velmi ohroţena výroba.  

  Krádeţ v podniku – můţe nastat ze strany zaměstnanců i ze strany cizího člověka.  

10.3 Hodnocení rizika metodou souvztažnosti 

Za účelem ověření výsledků předchozích analýz jsem jako další zvolila metodu 

souvztaţnosti. Metoda slouţí k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. Potenciální 

rizika pro tuto metodu jsem pouţila rizika z metody FMEA z pohledu strukturálního 

a procesního. Dalším krokem této analýzy je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání 

moţných vzájemných vazeb mezi sebou.  Jednotlivá rizika a jejich vazby mezi sebou jsou 

uvedena v tabulce č.7 a 8. Na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky systému rizik, které se 

v objektu vyskytují. Pokud se rizika vzájemně ovlivňují, zvolíme 1, pokud se neovlivňují, 

zvolíme 0. Jedničky jsou dále sečteny ve sloupcích a řádcích a jsou vypočteny koeficienty Kar 

a Kbr, výpočet těchto koeficientů je ve vzorci č. (2) a (3). Kar a Kpr jsou koeficienty, které 

vyjadřují procentní počet návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. [18] 

 

Kar = [(∑Kar / (x-1))]*100     (2) 

 

Krb = [(∑Krb / (x-1))]*100     (3) 
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Tyto koeficienty jsou zapsány do tabulky č. 9 a 10, které jsou výchozí pro grafické 

zpracování. Do grafu č. 3 a 4 jsou zaneseny koeficienty Kar a Kpr a následně jsou zaneseny do 

čtyř kvadrantů podle os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny pomocí vzorců (4) a (5) na základě 

stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. Vzniklé čtyři kvadranty reprezentují závaţnost 

rizik. Jednotlivé stupně závaţnosti v matici rizik analýzy souvztaţnosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 11. [18] 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%]    (4) 

 

            O2 = 100 - [(Krb max - Krb min) : 100] * s [%]   (5) 
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Tabulka č. 7 Strukturální rizika pro metodu souvztažnosti [autor] 

Číslo Identifikace rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kar 

1 
Překonání dveří 

x 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 

2 Překonání oken 0 x 1 1 1 1 1 0 1 0 6 

3 

Vniknutí do objektu 

přes ventilaci 0 0 x 0 1 1 1 0 1 0 4 

4 

Vniknutí do objektu 

přes nepouţívané 

prostory 
0 0 0 x 1 1 1 0 1 0 4 

5 

Úmyslné/nedbalostní 

poškození výrobní 

technologie 
1 1 1 1 x 1 1 1 0 0 7 

6 Výpadek proudu 1 1 1 1 0 x 1 1 0 0 6 

7 

Úmyslná/nedbalostní 

závada na technickém 

zařízení 
1 1 1 1 1 0 x 1 0 0 6 

8 

Špatné naprogramování 

automatizovaných 

procesů (úmyslné, 

nedbalostní) 

1 1 1 1 1 1 1 x 0 0 7 

9 Poţár v objektu 1 1 1 1 0 0 1 0 x 1 6 

10 

Překonání plotu, bran, 

závor 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 2 

  Krb 5 5 6 7 7 6 8 3 5 1  x 
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Tabulka č. 8 Procesní rizika pro metodu souvztažnosti [autor] 

Číslo Identifikace rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kar 

1 
Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 
Ztráta klíče 

1 x 1 0 0 0 1 1 0 1 5 

3 
Nedostavení se do 

zaměstnání 1 1 x 0 0 0 0 0 1 0 3 

4 

Poškození technologie 

cizím člověkem, 

zaměstnancem 
1 0 0 x 1 0 0 0 1 0 3 

5 
Kontaminace produktů ve 

výrobní fázi 1 0 0 1 x 0 1 0 0 0 3 

6 
Kontaminace vodního 

zdroje 1 0 0 1 0 x 1 0 0 0 3 

7 

Vnesení nebezpečných 

předmětů do budovy cizím 

člověkem, zaměstnancem 
1 1 0 0 1 0 x 1 1 0 5 

8 
Zaloţení poţáru 

1 1 0 1 0 0 1 x 1 0 5 

9 
Podplacení zaměstnance 

1 1 1 0 0 0 1 1 x 1 6 

10 
Krádeţe v podniku 

(zaměstnanci) 1 1 0 1 0 0 1 0 1 x 5 

  Krb 9 5 3 5 3 1 7 4 6 3  x 

 

Tabulka č. 9 Koeficienty Kar a Kpr – strukturální hledisko [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kra [%] 55,56 66,67 44,44 44,44 77,78 66,67 66,67 77,78 66,67 22,22 

Krb [%] 55,56 55,56 66,67 77,78 77,78 66,67 88,89 33,33 55,56 11,11 

 

Tabulka č. 9 Koeficienty Kar a Kpr – procesní hledisko [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kra [%] 88,89 55,56 33,33 33,33 33,33 33,33 55,56 55,56 66,67 55,56 

Krb [%] 100,00 55,56 33,33 55,56 33,33 11,11 77,78 44,44 66,67 33,33 
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Výpočet os - strukturální hledisko: 

Kar max = 77,78      Krb max = 88,89 

Kar min = 22,22     Krb min = 11,11 

          s = 80 %      s = 80 % 

 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s 

O1 = 100 - [(77,78 – 22,22) : 100] * 80 

O1 = 55,55% 

 

O2 = 100 - [(Krb max - Krb min) : 100] * s  

O2 = 100 - [(88,89 – 11,11) : 100] * 80 

O2 = 37,78% 

 

Výpočet os - procesní hledisko: 

Kar max = 88,89     Krb max = 100,00 

Kar min = 33,33     Krb min = 11,11 

          s = 80 %      s = 80 % 

 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s 

O1 = 100 - [(88,89 – 33,33) : 100] * 80 

O1 = 55,55% 

 

O2 = 100 - [(Krb max - Krb min) : 100] * s  

O2 = 100 - [(100,00 – 11,11) : 100] * 80 

O2 = 28,89% 
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 Graf č. 3 Matice strukturálních rizik metody souvztažnosti [autor] 

 

 

 

Graf č. 4 Matice procesních rizik metody souvztažnosti [autor] 
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Tabulka č. 11 Stupně závažnosti jednotlivých oblastí [18] 

Závažnost jednotlivých rizik 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Ţádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

 

10.4 Zhodnocení analýzy souvztažnosti 

Podle této metody byla jako nejzávaţnější rizika vyhodnocena rizika, která jsou v první 

a druhé oblasti. Z pohledu strukturálního se jedná o rizika překonání dveří a oken, 

úmyslné/nedbalostní poškození výrobní technologie, výpadek proudu, úmyslná/ nedbalostní 

závada na technickém zařízení, poţár, vniknutí do prostoru přes nepouţívané prostory, 

vniknutí přes ventilaci.  

Z pohledu procesního jsou nejzávaţnější rizika ztráta klíče, vnesení nebezpečných předmětů 

do budovy cizím člověkem nebo zaměstnancem, poţár, podplacení zaměstnance, krádeţ 

v podniku ze strany zaměstnance nebo cizí osoby, úmyslné/nedbalostní poškození 

technologie, nedostavení se zaměstnance do zaměstnání, kontaminace produktů.  
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11 Návrhy na zlepšení stávajícího zabezpečení 

Následující kapitola se bude věnovat návrhům zabezpečení, která budou minimalizovat 

zjištěná kritická místa, která byla zjištěna pomocí metody FMEA a metody souvztaţnosti. Po 

porovnání jednotlivých kritických míst z provedených analýz bylo zjištěno pět 

nejzávaţnějších kritických míst z pohledu strukturálního a procesního v zabezpečení 

pivovaru.  

Z hlediska strukturálního se jedná o překonání dveří a oken, vniknutí do podniku přes 

ventilaci, úmyslné/nedbalostní poškození technologie a závadu na technickém zařízení.  

Z procesního hlediska jsou kritická místa převáţně ve spolupráci zaměstnance 

s pachatelem, v kontaminaci produktů, ve vnesení nebezpečných předmětů do budovy, 

v podplacení zaměstnance a krádeţ v podniku.  

Pro tato kritická místa budou navrhnuty tři varianty na zlepšení stávajícího zabezpečení. 

Z těchto návrhů bude vybrán jeden, který bude vyhovovat poţadavkům zadavatele, které jsou: 

 Finanční náročnost – vedení podniku je ochotno do zabezpečení investovat 

maximálně 100 000 korun.  

 Estetičnost – vedení podniku si nepřeje, aby na oknech a dveřích byly mříţe.  

 Doba montáţe – instalace navrhnutých opatření nesmí zasahovat do provozu 

pivovaru. 

 Zaměstnanci – podnik nechce přijímat ţádné nové zaměstnance na místa, která by 

ze zabezpečení vyplývala. 

 Servis – je poţadováno, aby servis prováděla česká firma a pokud moţno co 

nejbliţší pivovaru.   

 Účinnost – pivovar poţaduje, aby instalovaná opatření byla co nejméně 

poruchová, pivovar odmítá platit náklady spojené s planými poplachy. Také 

poţaduje, aby opatření nijak neomezovala chod pivovaru.  

 

Při stanovení variant bude finanční stránka zohledněna také podle pravidla ALARA. 

ALARA je zkratka slov „as low as reasonably achievable“, coţ znamená „tak nízké, jak je 

rozumně dosaţitelné“. V praxi to znamená, ţe náklady, které vynaloţíme do zabezpečení, by 

měly být v rozmezí od 10 do 15% z hodnoty chráněného majetku. Vyčíslení majetku 

v budovách výroby a stáčení je přibliţně 6 milionů korun. Jedná se především o majetek 

velkých rozměrů, které by bylo těţké ukrást. Pro firmu by ovšem bylo nejzávaţnější, kdyby 
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byla nějakým způsobem poškozena výroba, jelikoţ by nemohla plnit své zakázky a ztratila by 

na důvěryhodnosti. Podle principu ALARA by se do zabezpečení mohlo investovat 600 000 

aţ 900 000 korun, coţ přesahuje částku, kterou je zadavatel ochoten zaplatit.  

 

11.1 Varianta zabezpečení číslo 1 

Jedním z kritických míst zabezpečení je plášťová ochrana, proto nejdříve budou 

navrhnuty mechanické zábranné systémy plášťové ochrany.  

11.1.1 Zabezpečení dveří pomocí mechanických zábranných systémů 

Vstup do budovy výroby a stáčení je moţný přes částečně prosklené dveře. Prosklené 

výplně dveří navrhuji zabezpečit bezpečnostní fólii, která zabrání jak prohození předmětů, tak 

i znesnadnění vniknutí případných pachatelů do objektu. I po rozbití zůstává sklo 

neprostupné. Výhodou bezpečnostních fólií je jejích nenápadnost, funkčnost bezpečnostní 

fólie je zobrazena na obrázku č. 25. 

 

 

Obrázek č. 25 Bezpečnostní fólie [25] 

 

Stávající zámky navrhuji nahradit bezpečnostní vloţkou CISA/40, která splňuje poţadavky 

druhé třídy bezpečnosti.  Tato bezpečnostní vloţka je zobrazena na obrázku č. 26.  
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Obrázek č. 26 Bezpečnostní vložka [9] 

11.1.2 Zabezpečení oken pomocí mechanických zábranných systémů 

Stávající okna navrhuji, stejně jako okenní výplně na dveřích, zabezpečit bezpečnostní 

fólií. Tato fólie sniţuje riziko vykradení i náhodné rozbití skla, zamezuje prohození předmětů, 

i po rozbití zůstává sklo neprostupné.  

11.1.3 Zabezpečení pomocí poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace  

Jelikoţ některá identifikovaná kritická místa jsou přímo v objektu, proto je vhodné do něj 

instalovat prvky poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace. Do prostor výroby a stáčení 

piva navrhuji instalovat pasivní infračervená čidla na detekci pohybu tak, ţe v chodbě před 

varnou by byla instalována dvě, ve varně jedno čidlo. V kvasírně a leţáckém sklepě také po 

jednom čidle. Další čtyři by byla ve stáčírně. Tato čidla jsou zobrazena na obrázku č. 27.  

 

 

Obrázek č. 27 Pasivní infračervené čidlo [2] 

 

Na vstupní dveře budou nainstalovány magnetické kontakty, které detekují otevření 

dveří. Magnetický kontakt je vidět na obrázku č. 28. 
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Obrázek č. 28 Magnetický kontakt [2] 

 

Bezdrátová ústředna celého systému bude umístěna na vrátnici. K ústředně bude přidán 

komunikátor GSM, který umoţňuje hlásit poplach aţ na 4 telefonní čísla. Klávesnice systému 

bude umístěna u hlavních dveří budovy výroby. Ústředna a klávesnice jsou zobrazeny na 

obrázku č. 29 a 30.  

Na všechny prvky poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace je od výrobce daná 

záruka dva roky.  

 

Obrázek č. 29 Bezdrátová ústředna [2] 

 

 

Obrázek č. 30 Klávesnice [2] 
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11.1.4 Zabezpečení pomocí fyzické ostrahy 

Fyzickou ostrahu v podniku provádějí dva zaměstnanci soukromé bezpečnostní 

sluţby. Tato sluţba je zde prováděna 24 hodin denně. Fyzickou ostrahu podniku bych nechala 

na stávající úrovni, z navrhovaných změn by fyzické ostraze přibyla povinnost obsluhy 

ústředny poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace. Fyzická ostraha by byla řádně 

proškolena a poučena dodavatelem.  

11.1.5 Finanční vyčíslení  

V tabulce č. 12 jsou vyčíslené finanční náklady varianty 1. 

Tabulka č. 12 Finanční náklady varianty 1 [autor] 

Produkt Umístění 
Počet 

kusů (ks) 

Cena za kus 

(Kč)
*
 

Cena 

celkem 

(Kč) 

Bezpečnostní 

fólie SC 4 
Okna, dveře 210 m

2
 330 Kč/m

2
 69 300 

Bezpečnostní 

vloţky 
Dveře 5 838 4 190 

Ústředna Vrátnice 1 3 335 3 335 

Komunikátor 

GSM 
Ústředna 1 1 494  1 494 

Klávesnice Budova výroby 1 1 658 1 658 

Magnetické 

kontakty 
Dveře 5 60 300 

Pasivní 

infračervená čidla 

Budova výroby 

a stáčení 
9 392 3 528 

Montáţ    10 000 

Celkem    93 805 

*ceny produktů jsou pouze orientační 
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11.2 Varianta zabezpečení číslo 2 

V této kapitole bude popsána další varianta zabezpečení, stejně jako v  první se 

především zaměřím na plášťovou ochranu.  

 

11.2.1 Zabezpečení dveří pomocí mechanického zábranného systému 

Současné dveře navrhuji vyměnit za bezpečnostní dveře. Výměna by se týkala vstupních 

dvoukřídlových dveří, které jsou u vstupu do výroby a do stáčírny. Tyto dveře mají 

devítibodový systém aktivních čepů v otvíracím křídle a pěti bodový systém v pevném křídle.  

Bezpečnostní dveře jsou zobrazeny na obrázku č. 31. Dveře do stáčírny sudů bych neměnila.  

 

 

Obrázek č. 31 Bezpečnostní dvoukřídlové dveře [9] 

 

 Další dveře, které bych nahradila bezpečnostními dveřmi, jsou dvoje jednokřídlové, 

které jsou zobrazené na obrázku č. 32. Pokud by vedení podniku trvalo na skleněné výplni ve 

dveřích, tak by firmy dodala dveře se skleněnou výplní.  
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Obrázek č. 32 Jednokřídlové bezpečnostní dveře [9] 

 

 Dvoje stávající vrata navrhuji vyměnit za nová, která jsou odolnější vůči násilnému 

vniknutí. Výplň těchto vrat je tvořena z trapézového plechu. Vrata jsou na obrázku č. 33. 

 

Obrázek č. 33 Vrata [12] 

 

11.2.2 Zabezpečení oken pomocí mechanického zábranného systému 

Na stávající okna luxfery navrhuji nainstalovat bezpečnostní fólií, která sniţuje riziko 

vykradení i náhodné rozbití skla. Fólie zamezuje prohození předmětů. Zbylá okna pak 

vyměnit za plastová s tvrzenými bezpečnostními skly. Na budově, kde jiţ plastová okna jsou, 

budou doplněny o bezpečnostní fólii. Řez plastovým oknem je zobrazen na obrázku č. 34.  
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Obrázek č. 34 Řez okna [12] 

 

11.2.3 Zabezpečení pomocí poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace  

V prostorech budovy výroby a stáčení navrhuji instalovat pasivní infračervená čidla, 

která detekují pohyb. Ústředna s komunikátorem GSM bude umístěna na vrátnici a klávesnice 

bude umístěna u dveří v budově výroby. Do budov budou nainstalovány detektory na tříštění 

skla, které jsou schopny detekovat rozbití skla do vzdálenosti 9 metrů. Tento detektor je na 

obrázku č. 35.  

Na všechny prvky poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace je od výrobce daná 

záruka dva roky.  

 

Obrázek č. 35 Detektor na tříštění skla [2] 

 

11.2.4 Zabezpečení pomocí fyzické ostrahy 

Fyzická ostraha podniku je dostačující. Z navrhovaných změn by fyzické ostraze 

přibyla povinnost obsluhy ústředny poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace. Fyzická 

ostraha by byla řádně proškolena a poučena dodavatelem.  
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11.2.5 Finanční vyčíslení 

V tabulce č. 13 jsou vyčísleny finanční náklady, které jsou spojeny s navrhovanou 

variantou.  

Tabulka č 13 Finanční náklady varianty 2 [autor] 

Produkt Umístění 
Počet 

kusů (ks) 

Cena za 

kus (Kč)
*
 

Cena celkem 

(Kč) 

Dveře dvoukřídlové Výrobna 1 22 640 22 640 

Dveře jednokřídlové Výroba a stáčení 2 8 900 17 800 

Vrata Výroba a stáčení 2 14 000 28 000 

Bezpečnostní fólie Okna 170 m
2
 330 56 100 

Plastová okna Okna výroby 3 18 200 54 600 

Ústředna Vrátnice 1 3 335 3 335 

Komunikátor GSM Ústředna 1 1 494  1 494 

Klávesnice Budova výroby 1 1 658 1 658 

Pasivní infračervená 

čidla 

Budova výroby 

a stáčení 
9 392 3 528 

Detektory na tříštění 

skla 

Výrobna a 

stáčírna 
5 1 540 7 700 

Montáţ    10 000 

Celkem    206 855 

*ceny produktů jsou pouze orientační 
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11.3 Varianta 3 

V této kapitole bude popsána další varianta zabezpečení pro sníţení kritických míst 

v objektu.  

11.3.1 Zabezpečení dveří pomocí mechanického zábranného systému 

Stávající dveře navrhuji upravit tak, aby byly odolnější proti vniknutí. Základem úprav je 

opancéřování dveří ocelovým hlubokotaţným plechem z vnitřní strany. Plech je upevněn 

vruty do nosného rámu dveří. Zamezuje proraţení, proříznutí a prokopnutí dveří z vnější 

strany. Dveře jsou zajištěny v pěti bezpečnostních bodech. Třírozvorový trezorový zámek je 

ovládán bezpečnostní vloţkou, chráněnou proti odvrtání, rozlomení a vyhmatání planţetou. 

Z vnitřní strany je zámek ovládán otáčením knoflíku bez pouţití klíče, z vnější strany je 

ovládán klíčem a chráněn ocelovým štítkem. Na straně u pantů jsou namontovány dva 

ocelové trny, které zabraňují vysazení dveří z pantů. Povrchová úprava je provedena 

čalouněním koţenkou. U dvoukřídlových dveří je navíc méně otvírané křídlo zajištěno 

zábranou proti vyraţení a vyháčkování dveří. [8] 

11.3.2 Zabezpečení oken pomocí mechanického zábranného systému 

Na všechna okna kromě oken luxfery navrhuji nainstalovat okenní zámek. Uzamykání 

zámku je prováděno knoflíkem a odemykání je moţné pomocí klíče, zámek je opatřen 

ocelovou závorou s odolností 1 tuna. Okenní zámek je zobrazen na obrázku č. 36. 

 

 

Obrázek č. 36 Okenní zámek [2] 
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11.3.3 Zabezpečení pomocí poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace 

Ústředna s GSM komunikátorem bude umístěna na vrátnici. Klávesnice bude umístěna 

u vchodových dveří budovy výroby. Do budov výroby a stáčení budou nainstalována pasivní 

infračervená čidla. Dveře a okna, která jdou otevřít, budou opatřena magnetickými kontakty. 

Do budov budou dále nainstalovány detektory na tříštění skla, které detekují na vzdálenost 

9 metrů.  

Na všechny prvky poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace je od výrobce daná 

záruka dva roky.  

11.3.4 Zabezpečení pomocí fyzické ostrahy 

Fyzická ostraha podniku hlídá celý venkovní prostor podniku. Ze změn, které 

navrhuji, by fyzické ostraze přibyla povinnost obsluhy ústředny poplachové zabezpečovací 

a tísňové signalizace. Fyzická ostraha by byla řádně proškolena a poučena dodavatelem.  

11.3.5 Finanční vyčíslení 

 V tabulce č. 14 jsou vyčísleny finanční náklady varianty 3. 
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Tabulka č. 14 Finanční náklady varianty 3 [autor] 

Produkt Umístění 
Počet 

kusů (ks) 

Cena za 

kus (Kč)
*
 

Cena celkem s 

DPH (Kč) 

Úprava dveří 

jednokřídlové 
Stáčírna 2 6 900 13 800 

Úprava dveří 

dvoukřídlové 

Výroba a 

stáčírna 
3 14 900 44 700 

Okenní zámky Okna 31 260 8 060 

Pasivní infračervená 

čidla 

Budova výroby 

a stáčení 
9 392 3 528 

Magnetické kontakty Okna a dveře 36 60 2 160 

Detektory na tříštění 

skla 

Budova výroby 

a stáčení 
5 1 540 7 700 

Ústředna Vrátnice 1 3 335 3 335 

Komunikátor GSM Ústředna 1 1 494 1 494 

Klávesnice Budova výroby 1 1 658 1 658 

Montáţ    10 000 

Celkem    96 435 

*ceny produktů jsou pouze orientační 
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11.4 Výběr optimální varianty zabezpečení 

Pro výběr optimální varianty jsem pouţila metodu srovnávání kriterií, které budou 

porovnávány s variantami řešení.   

Kritéria pro srovnání jsou: 

K1 – Finanční náročnost 

K2 – Estetičnost 

K3 – Doba montáţe 

K4 -  Nepřijímat nové zaměstnance 

K5 – Jednoduchost servisu 

K6 – Účinnost systému 

 Tato kritéria budou porovnána s jednotlivými navrhnutými variantami. Pro vyjádření 

shody s variantami pouţijeme číselné hodnoty od 1 do 5. Číslo 1 bude představovat nejmenší 

shodu a číslo 5 shodu největší. Poté budou vyčíslené varianty sečteny a stanoveno pořadí. 

Vyčíslené shody jsou uvedeny v tabulce č. 15. Následně bude kaţdému kritériu dána hodnota 

od 1 do 5, která bude určovat váhu důleţitosti. Čím vyšší hodnota, tím má kritérium vyšší 

váhu, následně budou vynásobeny určené váhy s hodnotami v tabulce č. 15. Tento způsob 

výběru je uveden v tabulce č. 16. Varianta s nejvyšší hodnotou bude vybrána jako 

nejoptimálnější.[16] 
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Tabulka č. 15 Porovnání variant podle kritérií [autor] 

Kritérium Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 5 1 4 

K2 4 3 5 

K3 3 2 3 

K4 5 5 5 

K5 4 4 5 

K6 3 4 3 

Suma 24 19 25 

Pořadí II. III. I. 

 

Tabulka č. 16 Posouzení variant s váhovými kritérii [autor] 

Kritérium 
Váhové 

kritérium 
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 5 25 5 20 

K2 3 12 9 15 

K3 4 12 8 12 

K4 3 15 25 25 

K5 3 12 12 15 

K6 4 12 16 12 

Suma 88 75 99 

Pořadí II. III. I. 
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Jako nejoptimálnější varianta je varianta číslo 3. Všechny navrhované úpravy a prvky 

odpovídají poţadavkům zadavatele. Celková cena nepřesahuje 100 000 korun, coţ odpovídá 

jak poţadavkům zadavatele, tak i principu ALARA. Po estetické stránce jsou poţadavky taky 

splněny, na oknech nejsou ţádné mříţe. Dodavatel souhlasil s poţadavkem, aby montáţ 

proběhla mimo pracovní dobu. Navrhovaná varianta nevyţaduje přijetí dalšího zaměstnance. 

Dodavatelem je česká firma se sídlem v Olomouci, coţ je pro zadavatele přijatelné, dodavatel 

také ručí za bezporuchovost systému.  

Navrhnuté změny v této variantě sniţují překonání zjištěných kritických míst. 

Navrhovaná úprava dveří má případnému pachateli zabránit, nebo zcela znemoţnit překonání 

dveří. Takto upravené dveře zamezují proraţení, proříznutí, prokopnutí. Bezpečnostní vloţka 

je odolná proti odvrtání, rozlomení a vyhmatání planţetou a upravené panty jsou odolnější 

proti vysazení dveří z pantů.  

Dalším kritickým místem na budovách jsou okna a moţný vstup přes ně do budovy. Na 

okna budou nainstalovány okenní zámky, které zvyšují odolnost oken proti vypáčení. 

Odolnost ocelové závory na okenním zámku je jedna tuna.  

Instalace prvků poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace mají za úkol včasné 

varování obsluhy o narušení chráněného prostoru. Pasivní infračervená čidla reagují na pohyb 

v chráněné budově, tyto čidla jsou zde nainstalována, aby sníţila kritická místa, která jsou 

uvnitř budov. Jedná se především o úmyslné poškození technologie a kontaminaci produktů. 

Magnetické kontakty budou nainstalovány na okna a dveře. Tyto prky mají včasně reagovat 

na otevření nebo násilné překonání dveří a oken. Do budov výroby a stáčení budou dále 

nainstalovány detektory na tříštění skla, které mají včasně detekovat rozbití skla. Tyto 

detektory detekují na vzdálenost devíti metrů.  

Všechna tyto opatření sniţují zjištěná kritická místa. Nejdůleţitější je zabránit pachateli 

vstup do budov, jelikoţ od toho se odvíjí další kritická místa. Pokud se pachateli podaří dostat 

do budovy, prvky poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace včas upozorní ostrahu 

podniku. Ústředna je naprogramovaná, aby o poplachu upozornila pět předem navolených 

čísel, mezi kterými je i číslo na Policii České republiky.  
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12 Závěr 

Celou práci můţeme rozdělit na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je 

rozepsaná v kapitolách jedna aţ šest. V těchto kapitolách je řešena teoretická část systému 

zabezpečení. Praktická část je uvedena v kapitolách sedm aţ jedenáct, v nichţ je popsán 

současný stav zabezpečení. Byla identifikována kritická místa a navrhnuta opatření pro jejich 

minimalizaci.  

Cílem této diplomové práce bylo za vyuţití metod analýzy a hodnocení bezpečnostních 

rizik identifikovat kritická místa technického zabezpečení procesu výroby a stáčení piva v 

pivovaru a navrhnout varianty inovativního řešení problému se zaměřením na investiční 

náklady, kvalitu zabezpečení a estetické nároky.  

Pro naplnění tohoto cíle jsem nejdříve popsala stávající stav zabezpečení celého objektu 

a detailněji zabezpečení budovy výroby a stáčení. Pro identifikaci kritických míst jsem 

pouţila Ishikawův diagram, dále metodu FMEA a nakonec metodu souvztaţnosti. Ze 

zjištěných kritických míst mohu konstatovat, ţe současné zabezpečení je nedostatečné, proto 

jsem navrhla tři varianty, jak současné zabezpečení zlepšit. Návrhy byly posuzovány pomocí 

metody srovnávání kritérií. Tato kritéria vyplývala z poţadavků zadavatele.  

Jako nejoptimálnější varianta na zlepšení byla vyhodnocena varianta číslo 3. Navrhované 

změny v této variantě zvyšují odolnost dveří a oken proti násilnému vniknutí. Prvky 

poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace mají za úkol včas upozornit ostrahu na 

vniknutí do objektu. Celková cena navrhované varianty je 96 435 korun, coţ vyhovuje jak 

poţadavkům zadavatele, tak i principu ALARA. Aplikací této varianty dojde k minimalizaci 

identifikovaných kritických míst v zabezpečení budovy výroby a stáčení piva.  
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