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Abstrakt 

Základním určením této práce je zpracovat analýzu rizik podniku Mifer s.r.o.  

ve vztahu k vnitřním a vnějším vlivům objektu. Jedná se o podnik s různými 

výrobními technologiemi, kdy během narušení jejich správného procesu hrozí 

vznik mimořádných událostí s negativním dopadem na hodnoty firmy včetně 

jejích zaměstnanců, okolní prostředí a majetek.  

V teoretické části byly zmíněny souvztažnosti z oblasti analýzy rizik nutné 

k praktickému naplnění. Druhou polovinu pak tvoří všeobecné informace  

o podniku důležité ke zpracování analýzy rizik a současná havarijní dokumentace. 

Po definování možných zdrojů rizik pro podnik byl vybrán software nástroj pro 

zpracování jejich analýzy zvaný Riskan. Tato metoda byla zvolena hlavně pro svou 

flexibilitu a možnost nastavení všech potřebných hodnot na míru podniku  

Mifer s.r.o. Číselné výsledky jednotlivých rizik jsou finální podobou výpočtů 

z primárních údajů o hrozbách, chráněných zájmů a jejich ohodnocení. 

Z výsledků analýzy rizik vyplynula nejzávažnější rizika, která byla dále 

samostatně detailněji rozebrána. K těmto nejvýznamnějším rizikům byly 

zpracovány krizové postupy pro efektivní řešení v případě jejich vzniku. Součástí 

výsledků práce jsou návrhy na nové protiopatření a komparace s výsledkem 

analýzy rizik po jejich případném zavedení.   

Klíčová slova 

Analýza rizik; hrozba; požár; protiopatření; Mifer s.r.o.  



 

Abstract 

The basic aim of this work is to prepare a risk analysis of company called  

Mifer Ltd. with respect to its internal and external impacts and effects. It is a 

company working with various production technologies. If these technologies and 

their due processes are impaired, there is a risk of occurrence of emergency events 

which would have a negative impact on the company and its values including  

its employees, the environment and property. 

The theoretical part deals with correlations from the risk analysis that must be 

fulfilled in practice. The other part contains general information about  

the company that are necessary for preparation of the risk analysis as well as  

the present emergency situation documents.   

The software tool for elaboration of the analysis of possible risk sources called 

Riskan was chosen after identification of the possible risk sources of the company. 

This method was selected mainly for its flexibility and possibility to set  

the necessary values precisely for the company Mifer Ltd. The results and the 

numbers describing the individual risks are final calculations from the primary 

data concerning threats, protected interests and their evaluation. 

The most serious risks arose from the risk analysis. They were further separately 

discussed in detail.  Emergency measures and procedures for the effective solution 

of these most significant risks in case of their occurrence were prepared. Proposals 

of new countermeasures and comparison with the results of the risk analysis  

after their possible implementation are part of the outcome of the thesis. 
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Risk analysis; threat; fire; precaution; Mifer Ltd.  
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1 ÚVOD 

Riziko. V původním italském smyslu myšleno jako úskalí nebo překážka. 

Z dnešního pohledu ho vnímáme i jako možnost určité ztráty, nebo naopak zisku, 

pokud se jedná o riziko pozitivní.  

Základním krokem v případě rizik negativních, tedy těch, které pro nás 

představují hrozbu, je dokázat tato rizika identifikovat a také kvalifikovat. Poznání 

případných rizik v daném okruhu možných ztrát je prvotním krokem k jejich 

budoucí minimalizaci, ideálně eliminaci, které ovšem nelze nikdy docílit 

kompletně. 

Z hlediska krizového managementu jsou bodem zájmu právě zmíněná rizika 

negativní, která mají potenciál negativních dopadů na chráněné zájmy. Proto  

je důležité je správně analyzovat a následně navrhovat taková opatření, která sníží 

jejich působení na přijatelnou úroveň. To vše v mezích platné legislativy. 

Tento model jsem v bakalářské práci aplikoval na úroveň organizace. Tou  

je podnik Mifer s.r.o, dále jen Mifer. Firma se primárně zabývá lisováním  

a tvarováním plastů vakuovou technikou. Ve všech výrobních procesech obecně 

hrozí rizika, která svými dopady mají potenciál ohrozit život, zdraví a majetek. 

Proto jsem se rozhodl pro zpracování tohoto tématu zejména pro jeho 

uchopitelnost. Očekávám naplnění cílů této práce a zároveň doufám, že výsledky 

pomohou podniku Mifer ve zlepšování havarijní připravenosti. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Základní pojmy 

Pro porozumění dané problematice je nutné definovat několik základních 

pojmů úzce souvisejících s tématem. 

  Aktivum 

Aktivum, chráněný zájem, jednoduše vše co má pro subjekt nějakou hodnotu, 

jež může být ohrožena nebo narušena působením hrozby. Aktiva můžeme označit 

jako majetek subjektu a rozdělit na hmotná (nemovitosti, peníze, personál)  

a nehmotná (informace, pověst, autorská práva).  Pojem vyplývá z komplexu 

analýzy rizik a je základem pro její tvorbu. Ve firmě Mifer jsou nejcennějším 

aktivem zaměstnanci, což souvisí s firemní kulturou. Za aktivum se dá též označit 

celý objekt jako takový [1]. 

Hrozba 

Aspekt s nežádoucím vlivem na bezpečnost a potenciální škodou pro aktivum. 

Hrozby přichází z mnoha směrů, mohou být antropogenního či přírodního 

původu a mají tendence se seskupovat. Seskupování může vést ke kumulaci 

hrozeb a následnému mnohonásobně vyššímu účinku působení. Hlavní 

charakteristikou hrozby je její úroveň, která se hodnotí dle nebezpečnosti hrozby, 

přístupu a motivace. Jako v případě aktiva je hrozba jedním ze základů pro tvorbu 

analýzy rizik [2]. 

Zranitelnost 

Je to slabé místo aktiva, které je potenciální branou vstupu pro hrozbu. Můžeme 

jí vyjádřit citlivostí zranitelnosti, jelikož vzniká v místě interakce mezi aktivem  

a hrozbou. S citlivostí zranitelnosti souvisí i její kritičnost neboli důležitost aktiva 
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pro daný subjekt. Jedná se tedy o slabé nebo citlivé místo, které se může stát 

zdrojem rizika [3]. 

Protiopatření 

Logicky opatření ve smyslu zabránění specifickým rizikům potažmo hrozbám, 

které je navržené právě proti nim. Cílem protiopatření je předejít vzniku rizik 

vůbec, případně snížit následné škody na minimum. Konkrétně v problematice 

analýzy rizik je opatření definováno efektivitou a náklady. Během tvorby analýzy 

rizik je třeba do procesu zahrnout již zavedená opatření, tedy ta, která v provozu 

fungují, aby nedošlo k jejich duplikaci nebo negativnímu ovlivňování.  

Při navrhování nových opatření je nutné se řídit legislativními požadavky [2]. 

Riziko 

Vzniká vzájemným působením hrozby a aktiva. Z toho plyne, že aktivum, které 

není ohroženo hrozbami, není v zájmu rizika, a zároveň hodnota aktiva přímou 

úměrou ovlivňuje úroveň rizika. Pojem zbytkové riziko je právě taková úroveň 

původního rizika, která je v přijatelné míře pro aktivum a není nutné ji dále 

snižovat. Jedním z cílů firmy Mifer je identifikovat maximální množství rizik  

a současně s vývojem podniku i nových hrozeb je redukovat minimálně na právě 

zmíněná rizika zbytková [1,2].  

Závažná havárie 

Závažná havárie je definována zákonem č. 224/2015 Sb. jako: „… mimořádná, 

částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný 

únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně 

hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným 

následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující 

jednu nebo více nebezpečných látek“. Tento termín bude v práci bodem zájmu 

vzhledem ke skladování malého množství nebezpečné látky ve firmě [5]. 
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Domino efekt 

Dominový efekt neboli řetězový efekt je zvýšená pravděpodobnost navýšení 

velikosti dopadů havárie vlivem blízkosti zdrojů rizik, tedy objektů, zařízení  

a umístění nebezpečných látek, jejichž vzájemná interakce je výsledkem spuštění 

řetězce nehodou jednoho z těchto zdrojů. V zájmu podniku Mifer je jednotlivá 

potenciální rizika vzájemně izolovat tak, aby se pravděpodobnost dominového 

efektu snížila na minimum [4]. 

2.2 Klasifikace rizik a mimořádných událostí  

Jako v celé řadě oborů a věd existuje mnoho způsobů klasifikací a dělení  

dle mnoha faktorů a vlastností, tak analýza rizik není výjimkou. Toto třídění  

je velice důležité z hlediska účelu a následného využití během zpracování analýzy 

rizik. Rizika se dělí podle mnoha faktorů, například podle vlastností, velikosti  

nebo dle věcné podstaty [1]. 

2.2.1 Klasifikace rizik 

Pro bakalářskou práci budou stěžejní rizika spadající do krizového 

managementu. Klasifikace dle charakteru rizik poukazuje na jednotlivé odlišné 

vlastnosti mezi nimi a pro analýzu konkrétního objektu je toto dělení dle mého 

názoru nejpřínosnější. Samotná kategorizace má ovšem i racionálnější důvod, a tím 

je samotná obrana proti hrozbám. Nejen přehlednost, ale i přesné zařazení  

pro potřeby lepšího pochopení v konkrétním směru a systému [1,3].  

Rozdělení rizik na externí a interní vychází logicky z místa původu hrozby. Tedy 

zda má její působení počátek uvnitř analyzovaného objektu nebo mimo něj. 

U rizik předvídatelných a nepředvídatelných hraje hlavní roli odhad. Dají 

se ovšem značně redukovat prevencí. V Mifer hraje důležitou roli komplex 
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pravidelných technologických revizí, které snižují oba druhy ovlivnitelných  

a předvídatelných rizik.  

Skutečná a spekulativní. Toto dělení vychází z dnešního vnímání rizik, které 

bylo zmíněno v úvodu práce. Skutečné, neboli čisté riziko souvisí vždy s událostí, 

která má pro subjekt příznivý charakter. Například změny ve výrobě Mifer  

za účelem vyšších zisků. Naopak spekulativní je takové, u kterého není možné 

odhadnout výsledek [1,6]. 

Vzhledem k tématu bakalářské práce je uvedeno také rozdělení rizik  

na pojistitelná a nepojistitelná, kdy je pro subjekt v podobě podniku Mifer stěžejní, 

zda v případě újmy během výroby vlivem rizika bude zaručena náhrada škod. 

Pravidelné pojistné, jakožto velmi málo citelný výdaj pro podnik, je racionální 

náhradou za riziko z možností velké ztráty, které se přenáší na třetí osobu 

(pojišťovnu) [2]. 

2.2.2 Klasifikace mimořádných událostí 

Mimořádnou událostí ve znění zákona č. 239/2000 Sb. je: „…škodlivé působení sil  

a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních 

prací “ [7]. 

Dle definice zákona jsou tedy mimořádné události právě takové situace, které 

mají nepříznivý dopad nejen na vyjmenované aspekty v zákoně, ale jakékoliv jiné 

narušení systému. Například systému provozního ve firmě. Ohrožují  

jak bezpečnost, tak samotnou existenci. Lze říci, že mimořádné události jsou 

následky negativních rizik. Právě jako v případě rizik, i zde je klasifikace  

dle mnoha různých kritérií. Nejzákladnějším dělením je klasifikace na mimořádné 

události antropogenního (lidského) a přírodního charakteru a původu. Právě toto 

rozdělení je stěžejní i v podniku Mifer a bude se z něj dále vycházet. 
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Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy tzv. naturogenní jsou takové, 

které vznikají působením přírodních sil a uvolněním nahromaděné energie  

ze zemského povrchu nebo jejího jádra. Obecně lze naturogenní MU rozdělit  

na biotické, které vyvolává živá příroda (např. epifytie) a abiotické, které naopak 

vyvolává příroda neživá (např. vichřice).  

Antropogenní mimořádné události jsou naopak takové, které vznikají 

působením lidského činitele. Toto působení může být úmyslné (např. sabotáž)  

či neúmyslné (např. havárie, nedbalost) [8]. 

2.3 Analýza rizik 

Před samotnou tvorbou analýzy rizik je nutné znát základní teoretické vztahy  

a termíny. Vztahy potřebné k naplnění cílů analýzy rizik budou popsány v této 

kapitole s doplněním vybraných metod užívaných v podniku Mifer. 

Pro analýzu rizik je nezbytné rizika nejprve poznat. Jednotlivá rizika jsou velice 

specifická a závislá na prostoru a času jakožto hlavních ukazatelích vývoje.  

Dle této skutečnosti členíme období vývoje rizika na tři stádia. Pre-riziko, období, 

kdy samotné riziko ještě nenastalo, ale okolní skutečnosti a vlivy tvoří podklad  

pro jeho následnou existenci. Riziko-in, fáze, ve které byly splněny všechny 

podmínky pro vznik rizika, a ve které riziko reálně hrozí. Poslední fází je  

Post-riziko, jakožto období ukončení vlivu primárního rizika, nástupu vlivů 

sekundárních, případné likvidace škod po jeho působení a obnovy [1]. 

Obecně lze říci, že je analýza rizik procesem s danou hierarchií definujícím 

možné hrozby, jejich pravděpodobnost a dopad na aktiva. Vztahy mezi 

jednotlivými pojmy je velice důležité správně pochopit. Hrozba využívá 

zranitelnosti aktiva, překonává protiopatření a na aktivu způsobí škodu. Aktivum 

je právě motivem hrozby k její aktivaci, kterou má správně detekovat a zadržet 

protiopatření [3]. 
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Obrázek 1 - Systém vztahů v rámci analýzy rizik [9] 

 

Výsledkem je pak závažnost jednotlivých rizik. Analýza společně s hodnocením 

rizik jsou stavebním pilířem v rozhodovacích procesech, takže je bezpodmínečně 

nutné, aby jejich zpracování správně korespondovalo s požadavky a nároky 

subjektu vůči vnějším i vnitřním okolnostem, a tak bylo možné dosáhnout nejvyšší 

možné ochrany definovaných zájmů. Pro řešení problému je stěžejní správná 

metoda analýzy rizik, která je základním aspektem pro další práci a minimalizaci 

škod během tohoto řešení. Nutno podotknout, že analýza rizik, jakožto 

multidisciplinární obor, vyžaduje široký a otevřený přístup. Skutečností  

pak zůstává, že výsledek je přímo ovlivněn právě těmi přístupy, které jsou 

v analýze brány v potaz. K provedení analýzy rizik je dále nutná podrobná znalost 

analyzovaného subjektu. Někdy je tento subjekt nesmírně složitým systémem, 

proto je vhodné, aby analýzu prováděl tým nezávislých pracovníků. Provedení 

jednotlivých analýz rizik se liší právě podle zpracovatele. Proto je důležitá 

nezaujatost zpracovatelů, nezávislost a vhodně zvolená metoda, jelikož  

na dokončenou analýzu rizik nenavazuje pouze zabezpečení aktiv, ale i další 

plánovací procesy systému [1,6,10].  
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2.3.1 Proces tvorby analýzy rizik 

Pro správné řízení rizika a efektivní manipulaci během rozhodovacích procesů 

v organizaci je nutné rizika správně rozpoznat a analyzovat. Výsledkem procesu 

by měla být správná identifikace rizik s vhodnými metodami k jejich snížení  

na únosnou úroveň, dostatek informací potřebných k rozhodovacím procesům  

a v neposlední řadě naplnění závazných požadavků (zákony, nařízení vlády  

a vyhlášky) [6]. 

Ke správným účelům by měla analýza rizik přehledně obsahovat identifikaci 

možných zdrojů nebezpečí současně s identifikací možných technických selhání, 

nehod nebo poruch včetně jejich dopadů. Dále vyhodnocení možných řešení 

vedoucích ke snížení rizik včetně definice faktorů, které se podílejí na vytváření 

podmínek pro vznik rizik (slabá a kritická místa v systému i mimo něj).  

Rizika jsou pro potřeby analýzy vyjadřovány kvantitativně, semi-kvantitativně 

nebo kvalitativně. Oba způsoby, případně jejich kombinace se výrazně liší 

přesností, rychlostí zpracování, individualitou či náklady [10]. 

 Kvalitativní přístup - Tato forma je obšírnější a méně přesná. Také je velice 

individuální, jelikož přímo závisí na zpracovateli [11]. 

 

 Kvantitativní přístup - U přístupu kvantitativního se používají již přesné 

číselné hodnoty. Její přesnost závisí na kompletnosti dat, které jsou 

k dispozici, například historické údaje o nehodách nebo modely  

pro jednotlivé události [10,11]. 

Na začátku tvorby analýzy rizik je nutné rozhodnout, která aktiva budou 

předmětem analýzy, a která naopak nebudou. Toto oddělení aktiv se nazývá 

hranice analýzy rizik, která zpravidla vychází z požadavků a konzultací 

s managementem organizace. Po stanovení hranice aktiv přichází jejich identifikace 
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a stanovení hodnoty. Stanovení hodnoty vychází z hledisek typu pořizovací ceny, 

nákladů na provoz a výnosů z provozu. Při velkém množství aktiv dochází k jejich 

seskupování [1,12].  

Další je identifikace hrozeb samotných a stanovení míry jejich závažnosti. Mezi 

hrozby se řadí právě ty, které mají potenciál ohrozit alespoň jedno z aktiv 

analyzovaného subjektu. Pro identifikace se tvoří seznam hrozeb dle vlastního 

uvážení (zkušeností, znalostí), odborné literatury, názorů více osob 

(brainstorming) a dalších. Každou z hrozeb je vhodné ohodnotit z hlediska 

závažnosti určenou číselnou stupnicí ve vztahu k analyzovanému objektu a všem 

jejím aktivům [1,3,12].  

Dále se určí zranitelnosti a dopady. Každá hrozba je ohodnocena vůči aktivům, 

tedy možnosti škody na ně, ale také náchylností aktiva k hrozbě. Dopad (určení 

následků) je výsledkem vzájemné interakce ztráty hodnoty aktiva na základě 

působení dané hrozby. Do úvahy jsou též brána již zrealizovaná opatření, která 

mohou snížit hodnotu hrozby a tím následně úroveň zranitelnosti a dopadu. 

Výsledným stádiem je pak seznam pro dvojice aktivum-hrozba [1,4,12].  

Předposledním krokem je stanovení rizik jakožto požadovaného výsledku 

celého procesu analýzy. Zde dostáváme kompletní rozbor objektu z hlediska 

rizikovosti, což znamená, že obdržíme komplex definic výsledných rizik včetně 

těch zbytkových [1,12].  

Nakonec je proveden návrh protiopatření na základě získaných výsledků. Cílem 

je samozřejmě snížení rizik na nejnižší možnou míru, ideálně jejich eliminace 

procesem implementace nových navržených opatření. 

K funkci procesu analýzy rizik je nutná pravidelná aktualizace vlivem rozvoje 

nových trendů, tedy vznikáváním stále nových hrozeb. Součástí aktualizace je  

i kontrola současného stavu jako její výchozí bod. Kontrola získává dokumenty  
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o přijatých opatřeních a jejich efektivnosti. Samozřejmě nesmí chybět komunikace, 

jelikož po zavedení preventivních opatření v systému stále zůstávají zbytková 

rizika, která musí subjekty dobře znát a správně s nimi manipulovat [6,10].  

2.3.2 Metody analýzy rizik 

Metody pro podporu analýzy rizik a následných rozhodovacích a plánovacích 

procesů, jsou nástrojem pro zpracování již existujících informací s cílem vytvoření 

komplexního obrazu o rizicích. Vedle kvality vstupních informací a kvality 

zpracovatele analýzy rizik je stěžejní správný výběr metody. Metod a metodik 

existuje celá škála, proto je správný výběr důležitý. Skutečností zůstává,  

že všechny metody výsledky analýzy do jisté míry zjednodušují, s tím musí být 

zpracovatel obeznámen. V dnešní kyberdobě vládne i v odvětví analýzy rizik 

masivní podpora software programů, které značně urychlují celý proces, snižují 

náklady na jeho zpracování a do jisté míry regulují individuálnost jednotlivých 

zpracovatelů [1]. 

Pro představu budou uvedeny metody užívané v podniku Mifer 

k rozpoznávání a následné analýze rizik. 

 Metoda kontrolního seznamu (Check List) je asi tou vůbec nejpoužívanější, 

kdy se ve firemním provozu těší velké oblibě zejména pro svou 

individuálnost pro konkrétní provoz v organizaci. Spočívá v systematické 

kontrole předem daných opatření a podmínek. Má logický sled bloků, které 

management může jednoduše odškrtávat během kontrol. Metoda je velice 

rychlá, efektivní, a je výhodná vzhledem k nenáročnému školení 

potřebnému k její proveditelnosti [10,13].  

 

 Safety Audit (Bezpečnostní audit) je metodou, která se zabývá nezkresleným 

současným stavem implementace a funkčnosti preventivních ochranných 

opatření a porovnává je se žádoucí předlohou. Zdokumentované chyby  



20 

 

či nedostatky se snaží následně organizace napravit. Ve firmě Mifer je tato 

metoda vhodným kontrolním prostředkem a užívá se v pravidelných 

cyklech [1]. 

 

 HAZOP (Analýza ohrožení a provozuschopnosti) metoda je užívána 

v systémech se složitým technickým zařízením a je koncepcí dvou postupů. 

První z nich studuje provozuschopnost a zároveň identifikuje nebezpečné 

situace. Druhý postup tzv. oceňuje riziko, tedy udává pro riziko příslušnou 

hodnotu. Výhodou metody je její širokost využití, jelikož ji lze 

implementovat jak do složitých technologických výrobních procesů, tak  

do menších firem. Výchozím bodem je přesný a dokonalý popis výrobního 

procesu včetně technologií a technických zařízení odborníky, kteří 

zpracovatelům dále poskytnou přípustné odchylky v podobě klíčových slov 

(tlak, teplota…) a jejich číselný rozsah, který je možný tolerovat od normálu. 

Výsledkem je nalezení příčiny technické poruchy a návrh na odborný zásah. 

Mifer spolupracuje s technickými odborníky dodavatelů výrobních strojů  

a technologií, což je právě výše zmíněným základem pro korektnost této 

metody [10,13].  

2.3.3 Řízení rizik 

Definice řízení rizik dle OECD: „… rozhodovací proces zahrnující úvahy  

o politických, sociálních, ekonomických a technických faktorech s relevantními informacemi 

z hodnocení rizika, vztahujícími se k nebezpečí, který analyzuje a porovnává řídící  

a neřídící varianty, a vybere a zavede příslušnou a přiměřenou řídící odezvu k tomuto 

nebezpečí“ [4]. 

Řízení rizik na strategické, bezpečnostní nebo jiné úrovni následuje jejich 

analýze a vyhodnocení. Pro potřeby řízení rizik z předchozích kroků se určují 

nejen řetězce dopadů na aktiva, ale také prostředí v jakém se pohybují (technické, 
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personální, ekonomické…), aby bylo přesně uchopitelné samotné řízení vedoucí 

k jejich minimalizaci případně redukci [3]. 

Obecně je řízení rizik nástrojem skládajícím se z mnoha činností a úkolů 

z oblastí plánování, kontroly, přidělování úkolů a organizace pro udržení chodu 

systému v normálním stavu, bezpečí zdraví a života nebo minimalizace ztrát  

a škod. Užívá se v plánovací části a odezvě. Proces řízení rizik se odvíjí od svého 

zaměření. To může být na finální škody, potenciál škod a pohrom nebo na již 

zavedené protiopatření. Řízení rizik nejen redukuje největší rizika (s nejnižšími 

možnými náklady), ale také rozhoduje, která rizika jsou akceptovatelná, a která 

nikoliv. Nejen pro Mifer, ale i ostatní výrobní podniky je otázka investice  

do celkového zabezpečení zásadní. Princip spočívá ve vztahu vložených financí  

a k nim odpovídajícímu snížení rizik [3,6].  

Určení přijatelnosti nebo neakceptování rizika je samostatně problematický 

proces. Odvíjí se od situace v organizaci, jejího vedení ale samozřejmě také  

od legislativních nároků. V koncepci řízení rizik je také rozhodnutí o zavedení 

nových opatření jako reakce na jeden z výsledků analýzy rizik. Tato navržení  

se řídí nároky a možnostmi organizace v oblastech ekonomických a politických 

(respektive právních). Neméně důležitá je administrativní složka pro zavedení 

opatření z důvodu jejich pravidelných kontrol, případně vylepšování ve vztahu 

k jejich nezanedbávání. Vynutitelnost hraje důležitou roli pro jejich dodržování, 

případně sankce jako motivační prvek.  

Cílem řízení rizik není zakázat rizikové činnosti v systému definitivně,  

ale dostat je pod kontrolu, snižovat jejich působení na přijatelnou úroveň a to 

rozhodováním o zavedení protiopatření [6]. 

Ne vždy je během řízení rizik snaha rizika minimalizovat, redukovat nebo 

eliminovat. Riziko samotné může být přínosem, například finanční riziko ve firmě 
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s pozitivním výsledkem má pro organizaci ekonomický profit. Ovšem z pohledu 

krizového managementu platí původní tvrzení.  

Po fázi rozhodování a zavedení protiopatření jsou nutné zpětné vazby  

neboli reaktivní strategie. Tyto zpětné vazby v managementu řízení rizik souvisí 

s kontrolou, ke které dochází pomocí zmíněných metod [3]. 

Řízení rizik má velké množství podoborů a sfér působení. Vzhledem k výrobní 

činnosti v Mifer uvedu řízení rizik pro technická a technologická rizika. 

V současné době jsou požadavky na technické prostředky nejen 

spolehlivostního charakteru, ale hlavně bezpečnostního. Tyto požadavky  

se neodvíjejí pouze od předpisů a norem ale i představ uživatelů. Určité základní 

bezpečnostní schéma produktu udává sám výrobce. Ovšem u technických zařízení, 

které by vlivem své funkce nebo poškození mohly ovlivnit zdraví a životy osob, 

zavinit havárii nebo by mohly mít dopad na životní prostředí, jsou předpisy 

(nařízení, vyhlášky, směrnice, standardy, zákony) závazné. V takových případech 

se využívají prediktivní analýzy spolehlivosti a bezpečnosti zařízení. Jejich 

smyslem je poukázat na bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost, spolehlivost, 

bezpečnost a naplnění všech standardů produktu ještě před zavedením do výroby. 

V zájmu samotných výrobců strojů a technologických zařízení je implementovat  

a vyvíjet ochranná opatření současně s bezpečnostní dokumentací, jelikož 

bezpečnost a bezporuchovost zajistí dobrou pověst a odbyt. Tato dokumentace 

v podmínkách Mifer bude rozebrána v následujících kapitolách [2].     

2.4 Všeobecné informace o firmě Mifer 

Firma Mifer je výrobním podnikem v oblasti plastových produktů. Historie 

podniku je datována od roku 1992, kdy byla založena Ing. Vladimírem Frankem. 
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 V současnosti firma zaměstnává 40 pracovníků, roční obrat se pohybuje kolem 

80 mil. korun a objem zpracovaného plastu za stejné časové období čítá 300 tun. 

Činnost firmy pokrývá fáze výroby od návrhu až po konečný produkt. Podnik 

využívá několik metodologických postupů pro výrobu z plastů. Výroba se řídí dle 

dodaných 3D návrhů, fyzických vzorků nebo jak již bylo zmíněno, je možné 

zkonstruovat návrh výrobku přímo ve firmě [14]. 

2.4.1 Geografické postavení  

Firma Mifer od roku 2001 sídlí v prostorách bývalého zemědělského družstva 

v Hostivici-Břvi. Prostory firmy jsou situovány na okraji severní části obce 

Hostivice zvané Břve v okrese Praha-západ. Celá obec čítá 8 244 obyvatel [15]. 

V těsné blízkosti podniku je zástavba v podobě rodinných domů. Zhruba  

200 m od podniku severně se nachází Litovický rybník, za ním dále centrum obce 

Hostivice. Téměř ve stejné vzdálenosti jako Litovický rybník je i rybník Břevský, 

ovšem jižním směrem od podniku. Na západ od firmy jsou rozsáhlé polnosti,  

kde nejbližší sousední obcí tímto směrem je Červený Újezd ve vzdálenosti 5 km.  

Na východní straně ve vzdálenosti 600 m se nachází třetí ze soustavy rybníků, 

které jsou propojeny Litovickým potokem, a to rybník Kala. Za ním začíná další 

část obce Hostivice zvaná Sobín. V obecní části Břve jihovýchodním směrem 

nalezneme sportovní areál s hotelem a tenisovými kurty, u kterých začíná lesní 

cesta vedoucí k sousední obci Chýně na jižní straně 700 m od firmy. 

Obytná zástavba, soustava tří rybníků a sousední obce či obecní části tvoří 

nejbližší okolí podniku. Obecní částí Břve probíhá pozemní komunikace spojující 

právě sousední Červený Újezd se Sobínem [16]. 

Za zmínku stojí památka kaple Panny Marie Hvězdy evangelizace nacházející se 

do 100 metrů jižně od podniku. Kaple je obecní součástí od roku 1779 a spadá  

pod Římskokatolickou farnost Hostivice [17]. 
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Obrázek 2 - Poloha podniku vůči ostatním obcím [16] 

2.4.2 Popis objektu a výrobních technologií 

2.4.2.1 Popis objektu 

Jak již bylo zmíněno, nachází se celý objekt na okraji obecní části Hostivic. Celý 

areál firmy je tvořen hlavní budovou, nádvořím a třemi sklady. Z hlediska 

dostupnosti se jedná o kraj obce s úzkou příjezdovou komunikací od hlavní silnice. 

 

Obrázek 3 - Areál Mifer s.r.o. [18] 
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1. Hlavní budova – výroba, administrativa; 

2. Velký zděný sklad – výrobní materiál; 

3. Stanový sklad – hotové výrobky a polotovary; 

4. Venkovní sklad – dřevěné europalety 

5. Parkoviště – osobní automobily a přístřešek pro kola; 

6. Hlavní příjezdová brána; 

7. Odpadový materiál – plastové piliny, karton, papír.   

Hlavní budova je cihlová stavba zrekonstruovaná v roce 2001 pro potřeby 

výroby podniku jakožto bývalá zemědělská účelová budova. Hlavní budova  

je dvoupatrová. V přízemí dochází k lisování plastových surovin a CNC obrábění 

plastových desek. První patro, podobně jako přízemí poskytuje prostory  

pro lisování a CNC obrábění, a pro další doplňková řemesla, jako například 

zámečnické práce. Ve druhém patře hlavního pavilonu dochází ke kompletaci  

a montáži jednotlivých dílů, tedy i k jejich sváření pomocí ultrazvukových 

svářecích metod, zřídka ke sváření klasickému. V tomto patře se také nachází 

administrativní část tvořena hlavní kanceláří ředitele a několika dalšími 

kancelářemi pro potřeby dalších administrativních činností. 

Prvním z trojice skladů je samostatná zděná budova sloužící ke skladování 

surových plastových desek připravených k výrobě a dalšího spotřebního 

spojovacího materiálu. 
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Obrázek 4 - Sklad materiálu (zdroj: vlastní) 

Druhý sklad je taktéž samostatně stojící, ovšem stanový objekt se železnou 

konstrukcí a plachtovým pokrytím. Zde se skladují hotové výrobky připravené 

k exportu nebo polotovary v určité fázi rozpracování. 

 

Obrázek 5 - Stanový sklad (zdroj: vlastní) 

Poslední sklad je venkovní část prostoru nádvoří, která poskytuje úložiště  

pro dřevěné europalety a pomocný materiál do výroby. 
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Obrázek 6 - Venkovní skladovací plocha (zdroj: vlastní) 

2.4.2.2 Popis výrobních technologií 

Popis výroby a výrobní technologie jsou důležitými aspekty pro analýzu rizik 

v systému podniku k definování kritických stádií výroby a možnosti vzniku 

nežádoucích situací. Firma Mifer se zaobírá vakuovým tvarováním plastů, CNC 

obráběním výlisků, frézováním desek taktéž CNC metodou, ohýbáním, lepením, 

svařováním a nakonec kompletací výrobků [14]. 

Vakuové tváření plastů je primární technologický druh výroby ve firmě. Jedná 

se o poměrně jednoduchou metodu, kdy dochází k zahřívání surového základního 

materiálu (plastové desky), která se následně vytvaruje na předloze a pomocí 

kompresorů se odsaje přebytečný vzduch. Tímto dochází ke vzniku vakua  

a perfektnímu vytvarování na požadovaný profil. Využívá se chemických  

a mechanických vlastností, které termoplastové hmoty nabízí. Výhody této 

technologie tkví v možnosti výroby tenkých a vcelku rozměrných výrobků  

a v seskupování vyrobených částí během jednoho výrobního cyklu. Zde je velice 

kritická fáze, kdy je plastová deska zahřátá na teplotu okolo 100  C. Vlivem 

lidského faktoru nebo technické poruchy může dojít k požáru okolního prostředí 

s hořlavým materiálem [14,19].  
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Další a navazující metodou na vakuové tváření je CNC (computerized 

numerical kontrol) opracování (obrábění) výlisků, tedy již profilovaných 

plastových desek. K tomuto opracování dochází na číslicově řízených, pětiosých  

a velice přesných CNC frézkách. Jedná se o sofistikované propojení software a NC 

stroje (tedy číslicově řízeného). CNC opracování probíhá v uzavřených blocích a je 

řízené vně tento prostor [14,20].  

Ohýbání plastů bývá obvykle dalším krokem CNC obrábění. Po ukončení 

požadovaného opracování plastového polotovaru je možné ohýbat desky pomocí 

stunové nebo tyčové ohýbačky. Jedná se o poměrně nebezpečnou činnost a je třeba 

dbát správných postupů při práci a používat ochranné pomůcky v rámci prevence 

před zraněním. 

Různé kusy plastových částí je možné připojit ultrazvukovou svařovací 

metodou. Pokud nelze požadovaný tvar vyrobit z jednoho kusu plastové desky, 

jsou k sobě části následně připojovány ultrazvukovými svářečkami. Tímto 

způsobem je možné vyztužit části produktů náchylné k zatížení. Klasické 

svařování probíhá pro potřeby kombinování plastového materiálu s kovy. Sváření 

z hlediska bezpečnosti bude rozebráno v dalších kapitolách. 

Finální kompletace a balení hotových výrobků je prováděno do klasických 

kartonových krabic s dřevěnou kostrou. Předání produktů zajišťují kurýrní služby 

[14].    

2.5 Systém havarijní a krizové dokumentace podniku Mifer 

V této kapitole budou uvedeny a charakterizovány stávající dokumenty týkající 

se krizové připravenosti v podniku. Jedná se zejména o základní dokumentaci 

požadovanou vzhledem k postavení podniku jakožto objektu se zvýšeným 

požárním nebezpečím. Doplňujícími záznamy budou informace o školení 

zaměstnanců a praktických cvičení. 
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2.5.1 Organizační směrnice  

Organizační směrnice jsou základním a zároveň stěžejním dokumentem  

ke zvládání rizik v podniku spojených zejména s výrobním procesem. Jedná se  

o komplexní dokument pro potřeby podniku zejména v oblasti ochrany života, 

zdraví a majetku před požáry. Organizační směrnice jsou zpracovány dle 

požadavků zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky MV 246/2001 Sb.,  

o požární prevenci. Cílem této dokumentace je prevence a zabezpečení požární 

ochrany. Účelem je mimo jiné vytvořit podmínky pro poskytování pomoci  

při požárech nebo jiných mimořádných událostech. Dále také utvoření vhodných 

podmínek pro samotné zdolávání požáru a případný vznik jiných MU a také  

pro záchranné práce. 

Organizační směrnice vymezují podnik z hlediska zařazení, konkrétně jako 

organizaci se zvýšeným požárním nebezpečím, upravují odpovědnost  

a pravomoci, ukládají povinnosti na úseku požární ochrany, sdružují doplňkovou 

dokumentaci a také vymezují požadavky na technická a technologická zařízení 

[21]. 

2.5.2 BOZP- bezpečnost zdraví při práci 

Efektivní zpracování BOZP a jeho následné správné dodržování není jen 

povinností určenou zákoníkem práce (zákon č.262/2006 Sb.), ale také zájmem 

samotné organizace související s její kulturou. Dodržování bezpečnosti při práci 

dochází k minimalizaci pracovních úrazů, které firma Mifer ve formě těžkých 

úrazů nebo úrazů smrtelných dlouhodobě neregistruje, a zároveň snižování 

pravděpodobnosti vzniku MU zapříčiněné lidským faktorem. 

BOZP se provádí každoročně formou ústního poučení zaměstnanců o rizicích  

na pracovišti. Součástí je také prověrka, která je východiskem pro následné  
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a případné odstranění závad. V mezidobí dochází k pravidelným kontrolám  

o dodržování zásad a používání ochranných pomůcek [21].  

2.5.3 Školení personálu – Odborná příprava  

Školení personálu probíhá v Mifer ve specifikacích BOZP – bezpečnost zdraví 

při práci, Bezpečné postupy při práci a Odborná příprava zaměstnanců zařazených 

do preventivní požární hlídky (dále jen PPH). Vzhledem ke zhodnocení a návrhu 

na zlepšení budou bezpečné postupy při práci analyzovány v praktické části práce. 

Odborná příprava PPH probíhá formou ústního školení jednou za rok.  

Je systematicky rozřazeno do sedmi tematických celků s časovým rozvrhem. 

Kompletní školení trvá 45 minut.  

V prvním tematickém celku se zaměstnanci zařazeni do PPH obeznámí  

se základními povinnostmi vyplývajících z předpisů o požární ochraně.  

Ve druhém bloku školení je analyzován zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně  

ve vztahu ke struktuře a základním povinnostem fyzických osob. Třetí část školení 

se zabývá rozborem vyhlášky MV č. 246, o požární prevenci. Čtvrtý blok 

seznamuje členy PPH s výrobní technologií v podniku a jejími možnými riziky 

včetně vztahující se dokumentace (Organizační směrnice). V pátém bloku dochází 

k detailnímu přednesení základní dokumentace podniku týkající se požární 

ochrany (poplachové směrnice, interní směrnice a předpisy, bezpečnostní značení). 

Šestá část pojednává o prostředcích požární ochrany v objektu, zejména typu a 

určení hasicích přístrojů a vnitřní hydrantové sítě. V sedmém bloku jsou členové 

PPH obeznámeni s povinnostmi pro kontrolní činnost. 

Školení je zakončené přezkoušením z přednesených témat a o výsledcích  

je v podniku vedena databáze. Přezkoušení se týká členů PPH i ostatních 

zaměstnanců [22]. 
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2.5.4 Praktická cvičení 

Praktické nácviky se týkají hlavně členů PPH. Jsou součástí odborné přípravy, 

přesněji jejího vyhodnocení. Členové PPH musí prokázat znalost použití ručních 

hasicích přístrojů a vnitřní hydrantové sítě v podniku. O vnější hydrantové síti 

musí mít přehled pro případnou spolupráci s HZS.  

Současně se zaměstnanci jsou jednou ročně nacvičovány evakuace z hlavní 

budovy. U členů PPH se tímto ověřuje znalost organizace evakuace  

a u zaměstnanců pojem o evakuační trase a správné reakce na vedení samotné 

evakuace ze strany PPH [21]. 

2.6 Legislativa 

Tématu bakalářské práce se samozřejmě dotýká i legislativní rámec. Pro potřeby 

managementu bezpečnosti, prevence havárií, ochrany zdraví při práci a dalších 

oblastí bude uveden seznam základních právních předpisů, norem, vyhlášek  

a nařízení, která budou širokým kontextem právní opory pro danou problematiku 

a budou brána v potaz v dalších kapitolách práce. 

V seznamu budou uvedeny legislativní normy národní a evropské, které  

se určitým způsobem vztahují k problematice nebo se jí částečně dotýkají. Právní 

rámec je stěžejní složkou vzhledem ke své vynutitelnosti a vymahatelnosti, jakožto 

reakce na několik globálních závažných havárií (např. Bhópál, Seveso atd.). Ovšem 

pro kontrolu menších podniků s menším množstvím NL je legislativa stejně platná 

a na dané úrovni důležitá. Na jednotlivé zákony a normy bude dále v práci 

odkazováno. 

Legislativní rámec je nepostradatelný, jelikož přispívá k zvyšování bezpečnosti 

a současně vytváří nutnost a vynutitelnost pro snižování rizik [23]. 

 



32 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Pátá část zákonu přímo praví o bezpečnosti zdraví při práci a zároveň 

ukládá provozovatelům podniků vyhledávat rizika, zkoumat jejich 

souvislosti a možné zdroje. Součástí je i přijetí dostatečných bezpečnostních 

opatření [24]. 

 

 Zákon č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií. 

Vzhledem k množství látky v podniku je předmětný paragraf 4 tohoto 

zákona rozebírající protokol o nezařazení. Části zákona věnující  

se manipulaci a skladování NL poslouží jako opora navrhovaných 

preventivních opatření v případě navyšování jejich množství [25]. 

 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Zejména část šestá tohoto zákona věnující se postihu za nedodržení 

podmínek určených tímto zákonem pro organizace se zvýšeným požárním 

nebezpečím, do kterého firma Mifer spadá [26]. 

 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

(chemický zákon).  

Paragraf 40 upravující zákon o požární ochraně v množstevních limitách NL 

[27]. 

 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. 

Pro účely bakalářské práce je nejdůležitější paragraf 9, který ukládá 

povinnost Správního úřadu evidovat možné zdroje rizik na území jejich 

působnosti, provádět analýzy a podle zvláštních právních předpisů 

eliminovat nedostatky. Druhým důležitým bodem je pravomoc HZS kraje 

vyžadovat od možných zdrojů rizik (podniků) informace, shromažďovat je  
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a využívat pro potřeby tvorby krizových a havarijních plánů v oblasti 

prevence [28]. 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci. 

K tomuto zákonu též zákon č. 88/2016, který původní zákon mění  

a doplňuje [29]. 

 

 Nařízení ES (CLP) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí. 

Jednotné evropské nařízení pro označování látek pro potřeby skladování 

nebo transportu [30]. 

 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

Zejména rámec pro označování a způsob implementace značek pro potřeby 

evakuačních a únikových tras [31]. 

 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o  stanovení bližších požadavků na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [32]. 

 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálu.  

Tímto zákonem jsou určeny požadavky na bezpečnostní prvky důležité 

zejména pro potřeby varování a evakuace [33]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je analyzovat zabezpečení podniku Mifer   

a definovat nejvýraznější hrozby. K těmto hrozbám pak sestavit návrh konkrétních 

řešení a možných opatření. 

Dílčím úkolem teoretické části je představení základních pojmů souvisejících 

s problematikou, dále podložení tématu bakalářské práce základní teorií o analýze 

rizik a také představení analyzovaného podniku. 

Praktická část práce má za úkol provést kompletní analýzu rizik v podniku 

vycházející z možných zdrojů rizik. Následně z analýzy vyhodnotit nejzávažnější 

rizika a provést návrhy opatření pro jejich řešení včetně konkrétních krizových 

postupů.  

Záměrem navržených bezpečnostních opatření je zvýšit vnitřní i vnější 

bezpečnost společnosti, případně poukázat na nová rizika a zefektivnit stávající 

systém havarijního opatření.  
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4 METODIKA 

Pro potřeby naplnění zadání bakalářské práce byly zvoleny metody 

kvalifikovaného odhadu, analýzy, použití analytického software Riskan, 

komparace, studia bezpečnostní dokumentace, rozhovory a vlastního pozorování. 

 Ke zjištění možných zdrojů rizik v objektu byla vybrána kvalitativní metoda 

kvalifikovaného odhadu vycházející ze zkušeností a znalosti provozu vedení firmy. 

Touto metodou byly vybrány možné zdroje rizik. Kvalifikovaný odhad se odráží 

z dokonalé znalosti provozu, okolí objektu a celkového uspořádání v podniku. 

Provedení tohoto postupu bylo dokončeno za pomoci manažera jakosti podniku 

Mifer pana Antonína Ziemanna. 

Pro zjištění stávajících bezpečnostních opatření v podniku a havarijní 

připravenosti byla použita analýza krizové a bezpečnostní dokumentace 

v podniku. Výsledky analýzy těchto dokumentů byly zahrnuty v následné analýze 

rizik pro celý podnik. V práci je též užitá opakovaná analýza stavu v případě 

implementace protiopatření komparovaná se stavem původním. Metoda vlastního 

pozorování byla podnětem pro návrhy nových preventivních a bezpečnostních 

opatření v podniku. Rovněž byly tímto způsobem zjištěny nové hrozby. 

Pro vyhodnocení nejvýznamnějších rizik v podniku Mifer byl zvolen software 

nástroj společnosti T-Soft zvaný Riskan. Jedná se o univerzální rizikový kalkulátor. 

Základem pro možnost výpočtu v Riskan je seznam aktiv a seznam hrozeb, které 

byly získány právě výše zmíněnou metodou kvalifikovaného odhadu. Software 

vychází z logických souvztažností mezi jednotlivými prvky v analýze rizik  

a výpočet rizika je výsledkem rovnice: (hodnota aktiva x zranitelnost aktiva x 

pravděpodobnost hrozby = riziko). Před samotnými výpočty v programu byly 

prvky ohodnoceny na základě závažnosti potenciálních dopadů jednotlivých 

hrozeb [34].   
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Možné zdroje rizik 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, budou možné zdroje rizik určené 

metodou kvalifikovaného odhadu současně s aspektem očekávatelnosti. Zdroji  

pro určení možných rizik budou interní záznamy firmy Mifer o nehodách  

a konzultace s manažerem jakosti panem Antonínem Ziemannem.  Ostatní zdroje 

rizik vyvstanou z vlastních analýz podložených pozorováním ve firmě.  

V potaz budou brány jen takové zdroje rizik, které mají potenciál pro vznik 

právě takových hrozeb, jejichž propuknutí by mělo vážný dopad na chod systému 

vzhledem k ohrožení zdraví a života osob v podniku, mimo něj, narušení životního 

prostředí nebo škody na majetku.  

Cílem této kapitoly je tedy vytvořit souhrn veškerých aspektů s potenciálem  

pro vznik nežádoucí (mimořádné) události. Pro určení všech těchto zdrojů rizik 

bude také podstatné, zda již v minulosti vyvolaly nežádoucí následky a jsou s nimi 

zkušenosti. Z tohoto důvodu může být zdrojem rizika i na první pohled 

nepodstatná záležitost, ovšem v kombinaci s okolnostmi nebo jinými potenciálními 

zdroji stejné či nižší úrovně existuje možnost jejich kumulace vedoucí k eskalaci 

v podobě mimořádné události. Dle příčinného původu budou zdroje rizik 

rozděleny na antropogenní nejen z pohledu přímého působení člověka,  

ale i technologických a systémových příčin, a na přírodní, jejichž vznik člověk 

ovlivnit nedokáže. 

5.1.1 Přírodní zdroje rizik  

Dle kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., kde bylo popsáno rozdělení 

přírodních (naturogenních) mimořádných událostí, bude pokračovat definování 

jednotlivých možných rizik.  
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Budou označena a popsána rizika s různou mírou pravděpodobnosti,  

ovšem s garancí reálnosti. 

Zdroje rizik se budou definovat a odvíjet od mimořádných událostí,  

které by měly potenciál rozvíjet. 

5.1.1.1 Povodně 

Dle kapitoly 2.4.1, ve které je podrobně popsáno okolí podniku mimo jiné 

vzhledem k vodním nádržím a tokům, je evidentní obklopení areálu soustavou 

rybníků spojených Litovickým potokem. Toto případné ohrožení ovšem odpadá 

hned z několika důvodů. Dle povodňových map i během maximálních rozlivů 

potoka a rybníků je vzdálenost podniku stále dostatečná vůči možné interakci 

s povodňovými vlnami [35]. 

Dalším důvodem je postavení areálu. Celý objekt je na kraji obce nacházející  

se na kopci. Tedy ani teoreticky během silných dešťů a potenciálních záplav  

se voda nedostane na úroveň podniku a nezpůsobí žádnou MU.   

5.1.1.2 Sesuvy půdy 

Celá východní strana podniku a část na sever je tvořena polnostmi  

(viz. Obrázek 8). Ovšem ze stejného důvodu, jako v případě povodní a záplav není 

ohrožení sesuvem půdy reálně hrozící. Objekt se nachází na kopci a všechny 

eventuální sesuvy půdy budou probíhat směrem od podniku. 

5.1.1.3 Extrémní počasí 

Nejvlivnějším zástupcem na bezpečnost podniku z extrémních výkyvů počasí 

jsou povětrnostní podmínky potažmo vichřice. Z minulých zkušeností byly 

povětrnostní podmínky několikrát zdrojem ohrožení. Nejslabší složku tvoří 

stanový sklad, na který má silný vítr největší vliv.  Pod plátěnou střechou 
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stanového přístřešku jsou vedené rozvody elektřiny, jež mohou být zdrojem zkratu 

vlivem vichřice a vzniku požáru. 

Zdrojem rizika zapříčeného povětrnostními podmínkami může též být pád 

stromu z parkoviště nacházejícího se mimo areál před hlavní branou. Jelikož směr 

větru v této oblasti je většinou západní, může dojít k pádu stromu na elektrické 

vedení nacházející se ve směru pádu taktéž před hlavní branou. Toto je opět 

možným zdrojem požáru. 

Posledním možným zdrojem rizika ze sorty extrémního počasí je krupobití. 

Nejpravděpodobnějším scénářem je uvolnění střešní krytiny během krupobití a její 

pád na klec uchovávající bomby s LPG, která se nachází u stěny vedle zděného 

skladu materiálu. Mechanické poškození tlakových lahví by mohlo být zdrojem 

úniku této látky či výbuchu. 

Z výše jmenovaných rizik jsou z minulosti v podniku zkušenosti zejména 

s vichřicí, která je nejzávažnější přírodní hrozbou. V minulých letech došlo k pádu 

stromu vlivem silného větru před hlavní branou objektu. V období záplav  

a silných jarních dešťů je pouze omezen příjezd do Mifer vlivem zaplavení hlavní 

obecní komunikace. 

5.1.2 Antropogenní zdroje rizik 

Antropogenní zdroje rizik přináší závažnější potenciál, jak z hlediska 

pravděpodobnosti vzniku hrozeb, tak z dopadů a napáchaných škod. 

5.1.2.1 Dopravní nehoda 

Dopravní nehoda mimo areál podniku nijak nemůže ohrozit jeho bezpečnost, 

jelikož je umístěn na okraji obce se zástavbou rodinných domů mimo dopravní 

zatížení. 
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Reálně hrozícím nebezpečím je dopravní nehoda uvnitř podniku, která  

se v minulosti již stala. Samotný náraz několika osobních automobilů, nákladních 

automobilů či jejich kombinací není nijak závažný a ohrožuje zdraví a život 

několika jedinců. Problém může nastat v synergii rizik nebo při možném domino 

efektu. Nejzávažnějším scénářem je náraz do venkovní klece uchovávající 

zásobníky s LPG. V tomto případě může dojít ke vzniku požáru nebo úniku této 

látky. 

5.1.2.2 Sabotáž 

Ze série možných hrozeb ze strany jednotlivců je nejpravděpodobnější sabotáž. 

Teroristický útok nebo aktivní střelec vzhledem k výrobním zájmům a velikosti 

podniku nehrozí. 

Sabotáž je možná z jediného důvodu. Firma Mifer je schopna přizpůsobit 

výrobu pro potřeby automobilového průmyslu. Současná část její výroby  

se dokonce zabývá výrobou plastových masek pro osobní automobily značky 

Škoda. Při rozšíření výroby tímto směrem je sabotáž v podniku málo reálná  

ať už v podobě narušení výrobního procesu a následných sekundárních dopadů 

(požár, výbuch) nebo přímého úmyslného poškození objektu například ve formě 

žhářství.  

5.1.2.3 Únik nebezpečné látky 

Únik NL je možný v areálu podniku jen z jediného zdroje. Tím je kovový 

venkovní sklad (klec) se zásobníky LPG, které se ve výrobě používají jako palivo 

do vysokozdvižných vozíků. Únik této látky sám o sobě vyvolá nebezpečí 

v případě kontaktu se zdrojem hoření, jelikož ve zkapalněném stádiu je vysoce 

těkavá. 

Co se týká úniku zemního plynu, je toto nebezpečí velice nízké a ve vztahu 

k možným zdrojům rizik zanedbatelné, jelikož plynovod je veden v podzemní části 
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areálu. Kdyby přeci jen došlo k úniku, bylo by to zřejmě v místě hlavního 

rozvaděče nebo u plynového kotle v přízemí hlavní budovy. V takovém případě by 

po detekci úniku pověřený zaměstnanec firmy uzavřel hlavní uzávěr plynu. Zemní 

plyn je sám o sobě netoxický, bez zápachu ale v 17% koncentraci nedýchatelný  

a hořlavý [36]. 

5.1.2.4 Výbuch 

Možnost výbuchu je spojena hlavně s únikem NL, špatným zacházením 

s tlakovými lahvemi nebo mechanickým poškozením kovového venkovního 

skladu LPG. Uchovávané LPG v podniku je ve zkapalněném stavu, což znamená, 

že je mnohem těkavější a výbušnější. 

Dalším potenciálním zdrojem výbuchu je vadné zařízení během výrobního 

procesu. Tato okolnost je čistě hypotetická, jelikož lisy, frézy a další technické 

vybavení podléhá revizi v pravidelných časových intervalech. Jedinou možností 

výbuchu je výrobní vada samotného přístroje v kombinaci s únikem horkého oleje, 

což je velice málo pravděpodobné. Elektrický zkrat by byl pouze iniciačním 

zdrojem pro požár ve většině případů.  

5.1.2.5 Požár 

Požár má v podniku nejvíce možných zdrojů. Jediný, který byl vynechán  

již v části přírodních zdrojů rizik, požár lesní, který vlivem vzdálenosti lesních 

porostů od areálu nemůže narušit bezpečnost podniku. 

Požár je jedním z průvodních jevů u většiny ostatních zdrojů rizik, které již byly 

jmenovány. Proto bude na primární zdroje požáru, které byly zmiňované, 

odkázáno, a další možné budou rozebrány detailněji. 

Prvním z řady potenciálních zdrojů požáru je možnost elektrického zkratu  

ve kterékoliv budově, která je součástí celého areálu. Nejpravděpodobnější vznik 
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zahoření vlivem zkratu je ovšem v některém ze dvou zastřešených skladů.  

Ve větším zděném skladu by mohlo dojít k zahoření výrobního materiálu. Jedná  

se o látky nízkotlakého i vysokotlakého polyetylenu, ABS, PS a vlnité lepenky.  

Vzhledem k dalšímu využití plastů jako hlavního zdroje hoření v této práci 

bude následně doplněna teoretická průprava o jejich vlastnostech a zejména 

chování právě během hoření. 

Plasty jsou velice specifickým materiálem uměle vyrobeným člověkem. Jedná  

se o materiál polymerní, který je velmi často doplněn o další látky měnící jejich 

původní vlastnosti dle potřeb. Právě jejich vlastnosti jsou široce variabilní,  

což umožňuje jejich masové využití. Právě druhy jako polyetylen a polystyren 

patří mezi nejběžnější a nejpoužívanější pro svoji ochotu mísitelnosti 

s doplňkovými látkami. Kombinace těchto látek ovšem přináší vyšší riziko, jelikož 

materiál nabývá negativních toxikologických a požárně-bezpečnostních vlastností. 

Tyto vlastnosti ve vztahu k hoření jsou charakterizovány právě hořlavostí, 

intenzitou hoření, vznícením a vzplanutím, teplotou zápalnosti, výhřevností, 

dýmotvornou schopností a náchylností k tepelnému rozkladu kyselinami. Mez 

zápalnosti u plastů se pohybuje mezi 400-500 C  , takže při vzniku požáru v budově 

skladu se všechen plastový materiál stane palivem a zároveň zdrojem toxických 

dýmů. 

Všechny druhy výše vyjmenovaných plastů ve firmě tvoří toxické dýmy. Asi tím 

„nejhorším“ z nich je PS. Tento celkem tvrdý, ale křehký materiál nabízí skvělé 

izolační vlastnosti, ovšem jeho nevýhodou je vysoká rozpustnost v organických 

rozpouštědlech.  Hlavním prvkem je uvolňování karcinogenní látky, konkrétně 

monomeru styren, při vyšších teplotách a také během hoření.  Toto uvolňování 

styrenu je příčinou jeho mechanické nestability, ke které dochází už při teplotách 

okolo 70 C  . Z ekologického i zdravotního hlediska tvoří přítomnost plastů 

závažný problém [37,38].  
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V menším stanovém skladu zvyšuje riziko propuknutí požáru vlivem zkratu 

elektrického vedení přítomnost dřevěných europalet, na kterých jsou skladovány 

hotové výrobky a polotovary do doby exportu. Také skutečnost, že povrch ocelové 

konstrukce tvoří plachta z hořlavého materiálu, činí tento sklad vzhledem k riziku 

mnohem citlivější.  

Dalším možným zdrojem požáru je již zmíněný venkovní kovový sklad LPG, 

kde se látka uchovává v maximální kapacitě 12 x 10 kg. Ke vzniku požáru této 

látky by bylo zapotřebí iniciátoru hoření, případně dostatečné koncentrace 

v ovzduší pro samovznícení, jelikož je látka značně těkavá.  

Reálným zdrojem rizika požáru je samotný výrobní proces tepelnou 

vakuovanou technikou. Při tvarování surových plastových desek dochází k jejich 

ohřívání na tvářecích lisech. Jelikož se vlastnosti plastů ohřevem mění a dochází 

tak ke zvýšené náchylnosti ke vzplanutí, jak již bylo naznačeno výše v této 

kapitole, je riziko vzniku požáru se zdrojem v podobě tvářecího lisu vysoce reálné. 

Určité riziko vzniku požáru nabízí transformátor situovaný v těsné blízkosti 

velkého zděného skladu vně areálu. Pro vznik potenciálního rizika by muselo dojít 

k selhání přístroje, které prakticky nehrozí vlivem pravidelných revizních kontrol, 

nebo k úderu blesku přímo do zařízení. Tato pravděpodobnost je ovšem  

na tak nízké úrovni, že tento potenciální zdroj požáru nebude dále brán v potaz. 

Hypotetickým zdrojem požáru jsou též solární panely umístěné na střešních 

krytinách hlavní budovy a velkého skladu. Vznik hoření střechy vlivem solárních 

panelů by mohl být výsledek zkratu tohoto systému. Tento potenciální zdroj rizika 

je zmiňován hlavně pro svá specifika při hašení. Jelikož je zařízení pod napětím,  

je hašení tohoto zdroje hoření velice obtížné. Tento zdroj rizika bude dále v práci 

obsažen pod jednotným zdrojem zkratu. 
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5.2 Systém havarijní připravenosti podniku Mifer 

Tato kapitola poslouží jako opora pro následné vyhodnocení rizik a přehled 

nejzávažnějších hrozeb. Smyslem bakalářské práce není do detailu rozebírat 

stávající dokumentaci havarijní připravenosti v podniku, nýbrž ji komplexně 

analyzovat a popř. navrhnout možnosti na její zlepšení. V následujících systémech 

bude obsaženo jejich zhodnocení, proto jsou zařazeny do této kapitoly. 

V práci již bylo zmíněno, že pro podnik jsou důležitá aktiva jeho zaměstnanci  

a dále také životní prostředí. S tím souvisí bezpečnostní politika firmy, která dbá 

na prevenci a aktualizaci krizové dokumentace. 

Důležitým bodem je skutečnost, že dle zákona č.224/2015 Sb., o prevenci 

závažných havárií nesplňuje organizace podmínky pro zařazení do skupiny A 

nebo B z hlediska množství skladované látky [25]. 

 Firma je organizací se zvýšeným požárním nebezpečím z hlediska výrobního 

procesu, druhu a množství skladované látky dle zákona č.133/1985 Sb. Z tohoto 

stavu se odvíjí povinná zákonná dokumentace pro potřeby havarijní připravenosti 

[26]. 

5.2.1 Bezpečné postupy při práci 

Tyto bezpečné postupy při práci jsou součástí pravidelných periodických 

školení, které již byly zmíněny. Zaměstnanci jsou v této oblasti seznamování 

s nebezpečím a správným postupem při práci s jednotlivým technologickým 

zařízením. Je vedena evidence o absolvování poučení. Vyvrcholením  

je přezkoušení zaměstnanců, které probíhá dvakrát ročně a zaznamenává  

se do jejich osobních údajů. Jakákoliv změna ve výrobních technologiích  

je okamžitě předána managementem podniku opět formou školení [22]. 
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Hodnocení: Školení, konkrétně informovanost o bezpečných postupech  

při práci, je základním úkonem vedoucím k prevenci před MU nebo poraněním 

pracovníka. Je vhodné tato opatření provádět zodpovědně a stejně tak ze strany 

zaměstnanců je důležitý jejich zájem a přístup vedoucí k maximálnímu naplnění 

prevence. Nicméně by bylo vhodné doplnit pracoviště obrázkovými schématy  

o bezpečném zacházení s jednotlivými stroji. Tyto obrázkové příručky by byly  

na viditelných místech v těsné blízkosti jednotlivých lisů, frézek a dalších 

mechanismů. V ideálním případě by došlo k provázání mezi získanými 

informacemi o bezpečné obsluze ze školení a údaji udávanými samotným 

výrobcem tohoto zařízení. 

5.2.2 Evakuační plán podniku   

Z důvodu zařazení podniku do skupiny se zvýšeným požárním nebezpečím  

se jedná o požární evakuační plán, který se zpracovává z důvodu složitých 

podmínek pro zásah v prostorách objektu. Tuto skutečnost splňuje hlavní budova 

výroby, kde jednou z výrobních technologií je sváření.  

Požární evakuační plán upravuje postup evakuace osob a majetku společnosti 

z objektu zasaženého nebo ohroženého požárem. Za organizaci evakuace osob  

je odpovědný vedoucí zaměstnanec, který proces organizuje z místa 

administrativní části hlavní budovy ve 2. patře. Samotná evakuace je zajišťována 

členy preventivní požární hlídky, kteří jsou povinni osoby určené k evakuaci 

směřovat do únikových cest. Žádné další prostředky k evakuaci nejsou 

vyžadovány. 

Evakuačními cestami a východy jsou únikové cesty a únikové východy 

označené bezpečnostními značkami dle nařízení vlády č.11/2002 Sb., které jsou 

z fotoluminiscenčního materiálu. Bezpečnostní značky v podobě ukazatelů 

(piktogramů), které v podniku z tohoto materiálu nejsou, mají ovšem v těsné 
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blízkosti zdroj světla s nezávislým zdrojem energie na síti podniku, aby v případě 

evakuace doprovázené výpadkem elektřiny byly zřetelně vidět [33]. 

Evakuace řízená PPH končí na volném prostranství před hlavní budovou,  

kde operativně provede určený zaměstnanec kontrolu počtu evakuovaných 

s případným nahlášením chybějících veliteli zásahu současně s informací o jejich 

předpokládané poloze [21]. 

Hodnocení: Systém evakuace v podniku dle evakuačního plánu je srozumitelný 

a vzhledem k prostorovému uspořádání v hlavní budově dobře proveditelný. 

Ovšem ve stávajícím evakuačním plánu končí evakuace z hlavní budovy  

na nádvoří podniku před vstupními dveřmi. Z hlediska bezpečnosti vzdálenosti 

od objektu by bylo vhodné prodloužit evakuační trasu do prostoru parkoviště 

mimo areál objektu podniku Mifer před hlavní branou. Vzhledem k počtu 

zaměstnanců není toto opatření třeba doplňovat o způsoby další evakuace z tohoto 

navrhovaného bodu hromadnými dopravními prostředky. 

5.2.3 Plán fyzické ochrany a technologické zabezpečení 

Plán fyzické ochrany je ve firmě Mifer představen souhrnem technických, 

mechanických a technologických zabezpečení jak vůči vnějšímu nebezpečí např. 

vloupání nebo pokusu o sabotáž, tak nebezpečí vnitřnímu např. vznik požáru  

ve výrobě. Znalost těchto opatření je důležitá též vzhledem k případnému zásahu 

složkami IZS, kde by některé druhy opatření mohly představovat překážky  

pro samotný zásah. 

Jedním z řady technologických opatření v podniku jsou GSM alarmy.  Jedná se  

o soustavu detektorů s centrální ústřednou, která pomocí internetového LAN 

propojení či SMS zprávy odesílá získané údaje. Detektory jsou ve firmě pohybové 

a kouřové, což znamená, že tento systém pokrývá potřeby ochrany  

před vloupáním i před vznikem požáru. Kouřové detektory jsou rozmístěny 
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v hlavní výrobní budově v prostorách všech pracovišť. Detektory pohybu jsou 

naopak rozmístěny na strategických místech, kde by mohlo dojít k potenciálnímu 

vloupání (okna a dveře). V případě detekce nežádoucí aktivity vzniká poplach, 

který je přes GSM komunikátor oznámen na centrum zabezpečovací firmy 

JABLOTRON SECURITY a.s. a současně managementu podniku Mifer. 

Dalším systémem technologického zabezpečení je systém kamerový. Nejvíce 

kamer je umístěno opět v hlavní výrobní budově. Tímto je kompletně pokryt 

dohled nad výrobním procesem. Konkrétní počet kamer uvnitř budovy je 15  

a jejich umístění odpovídá logické lokaci pro eliminaci slepých míst. Další 4 

kamery jsou namontované v areálu mimo budovu pro monitoring hlavní brány, 

obou zastřešených venkovních skladů včetně klece s LPG a manipulačního 

prostoru dvora. Výstupy z kamer jsou promítány v malém kamerovém centru 

s možností databáze pořízeného materiálu editovaného v pravidelných týdenních 

cyklech. 

Poslední prvky fyzické ochrany objektu jsou mechanického rázu. Jedná se 

zejména o oplocení celého areálu objektu klasickým drátovým plotem, přístup  

do areálu hlavní branou a zároveň do hlavní budovy na číselný kód a nakonec 

kovové mříže umístěné zvenčí přízemních oken hlavní budovy.   

Hodnocení: Vzhledem k výrobním činnostem lze plán fyzické ochrany objektu  

a celou objektovou bezpečnost označit za dostatečnou. V případě vloupání  

nebo vandalismu jsou pokryty všechny základní nároky vůči této činnosti.  

Pro oblast technologického zabezpečení a vybavení by bylo vhodné pokrýt 

prostory dvora efektivnější detekcí pro kovový sklad LPG, tedy nejen zaměření 

kamerového systému, ale také pachové detektory pro případný únik.  
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5.3 Výsledky analýzy rizik pomocí SW Riskan 

Hlavním výsledkem je komplexní tabulka ukazující závažnost dopadů ze strany 

hrozeb na jednotlivá aktiva. 

Hrozby byly vybrány dle kapitoly 5.1 a jsou začleněny z hlediska 

očekávatelnosti či předchozích zkušeností. Jejich ohodnocení proběhlo na základě 

závažnosti dopadů, pravděpodobnosti synergií s hrozbami ostatními, ale také 

z hlediska pravděpodobnosti jako takové. 

Jednotlivá zvolená aktiva jsou souhrnem bezpečnostní politiky podniku Mifer, 

hlavními obecnými chráněnými zájmy (lidský život, zdraví, majetek)  

a jednotlivých zařízení či systémů, při jejichž narušení by došlo ke zhoršení 

dopadů ze strany působících hrozeb. Proto byly mezi aktiva zařazeny prvky samy 

o sobě nijak zvlášť podstatné, ovšem v kombinaci s nastalou situací a konfrontací 

s větším množstvím jiných aspektů podstatně ovlivňující dopady MU (např. 

plynovod nebo výpadek internetu). 

Kompatibilně s předchozím rozborem možných zdrojů rizik vyšlo jako 

nejzávažnější a nejpravděpodobnější riziko požáru, které má nejvíce potenciálních 

dopadů na zvolená aktiva.   

Dalšími jsou dopravní havárie nebo havárie průmyslová, tedy výrobní. V sekci 

průmyslových a dopravních havárií je též vztah s únikem/výbuchem skladu NL 

v podniku, jakožto nejpravděpodobnějšího zdroje rizik této případné události. 

Pro nejzávažnější rizika bude dále zpracováno detailnější vyhodnocení 

s popisem postupů při jejich řešení a též návrhy na zdokonalení stávajících 

opatření, nebo na zavedení opatření nových. 
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Pro lepší přehled z tabulkového výstupu jsou hrozby rozděleny na primární  

a sekundární. Primární jsou ty s nejvyšší mírou rizika a také ty, které způsobí 

nejzávažnější dopady: 

 Požár – antropogenní/přírodní zdroj. 

 Dopravní havárie v objektu. 

 Tabulka 1 - Výstup analýzy rizik Riskan (zdroj: vlastní) 
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 Výbuch/únik NL – ve výstupu z analýzy rizik jako nejpravděpodobnější 

vedlejší efekt dopravní havárie. 

 Lidská selhání – zejména ta, která naruší výrobní proces a zapříčiní vznik 

mimořádné události (zranění, požár). 

Vznik hrozeb sekundárních by neměl dopady velkých rozměrů. Ovšem jejich 

synergie může vést ke vzniku primární hrozby. Zároveň mají nižší 

pravděpodobnost vzniku: 

 Živelní pohromy – kromě požáru. 

 Úmyslná lidská činnost – sabotáž/krádež. 

 Technická selhání – jejich vznik sám o sobě je málo pravděpodobný. 

5.4 Požár 

Dle výsledků analýzy rizik v programu Riskan je požár nejzávažnější hrozbou 

pro podnik. Hrozbou nejen sám o sobě, ale i jako druhotný jev rizik ostatních. 

5.4.1 Charakteristika objektu vzhledem k možnosti požáru 

V areálu podniku Mifer jsou vůči požáru náchylné všechny hlavní části vyjma 

parkoviště osobních automobilů, kde je pravděpodobnost vzniku požáru velice 

nízká. Hlavní budova, stanový sklad, velký zděný sklad, sklad venkovní a část 

dvora pro potřeby dočasného uchování odpadu.  

Primárními místy pro vznik požáru jsou první a druhé patro hlavní budovy. 

V patře prvním dochází k tvarování plastového materiálu popisovaného v kapitole 

2.4.2. Riziko představuje zahřátý plast v tvarovacích přístrojích na teplotu okolo 

100 C   dle vlastností konkrétního druhu materiálu. V předchozí části práce byla 

stanovena mez zápalnosti plastů zhruba čtyřikrát vyšší, než teplota zahřátých 

plastů k potřebám tvarování, takže samovznícení nehrozí. Rizikem je spíše 

samotné zařízení, konkrétně lis BR5 nebo lidský faktor v jeho obsluze. 
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Nejrizikovějším momentem během procesu je chvíle odtržení zahřáté desky  

od topení a přitisknutí ke tvarovací předloze. Technickou chybou,  

i přes přítomnost pasivních bezpečnostních prvků v podobě polykarbonátových 

krytů okolí topení a dalších částí zařízení, může dojít k výpadku kusu horké 

plastové desky na hořlavý materiál (např. dřevěná europaleta) v bezprostřední 

blízkosti lisu a následnému vzniku požáru v budově. 

 

Obrázek 7 - Velký lis BR5 (zdroj: vlastní) 

 

Ve druhém patře je rizikovým výrobním procesem z hlediska požáru sváření, 

kde je manipulováno s otevřeným ohněm. Vlivem lidského faktoru může dojít  

ke vzplanutí samotného plastového materiálu, jelikož teploty při sváření překračují 

mez vzplanutí plastu, nebo okolního hořlavého materiálu opět v podobě 

dřevěných europalet či papírového a plastového odpadu. 
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Venkovní sklady vzhledem k možnosti požáru byly v práci již popsány.   

Pro zopakování je nutné dodat, že v těchto částech objektu se soustřeďuje 

potenciální palivo (jmenované plastové a papírové materiály), jehož zahoření 

způsobí vznik toxických dýmů škodlivý pro zaměstnance i obyvatelstvo obce. 

Venkovní část dvora odděleně shromažďující odpad výroby představuje riziko 

jako mezičlánek případného šíření požáru. Za zdroj vzniku požáru se tato část 

objektu označit nedá. 

5.4.2 Současná opatření 

5.4.2.1 Preventivní požární hlídka 

Preventivní požární hlídky se zřizují v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci 

a současně s kategorizací zvýšeného požárního nebezpečí. Ve společnosti je zřízena 

jedna tříčlenná požární hlídka ve složení 1+2 pro vícepodlažní výrobní prostor 

(hlavní budova). 

Úkolem PPH je dohlížet na dodržování předpisů o PO a v případě vzniku 

požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO 

a zúčastnit se likvidace požáru. Dalším úkolem je kontrola požární bezpečnosti  

na pracovištích po skončení pracovní činnosti (např. kontrola iniciačních zdrojů). 

Činnost PPH řídí velitel, tedy 1. člen. Základem funkce PPH je odborná příprava, 

která probíhá jednou ročně. Hlavním řídícím dokumentem PPH jsou Pokyny  

pro činnosti preventivní požární hlídky, které ukládají její povinnosti  

před a při vzniku požáru. 

Vzhledem k počtu zaměstnanců a rozmanitosti výroby je účinnost PPH 

shledána jako dostačující. Plní veškeré povinnosti a je přítomna během rizikových 

činností na pracovišti (sváření). Garancí akceschopnosti a správné preventivní 

činnosti PPH je odborná příprava.  
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5.4.2.2 Hasicí přístroje a GSM alarmy 

Vzhledem k provozované činnosti v podniku jsou instalovány 6kg ABC 

práškové přenosné hasicí přístroje v celkovém počtu 22 kusů pro objekt (5 kusů 

velký sklad, 17 kusů hlavní budova). Všechny hasicí přístroje jsou instalovány  

na viditelných a přístupných místech svisle na pevném stěnovém podkladu 

maximálně 1,5 m nad zemí. Neustálou provozuschopnost zajišťují pravidelné 

revize, které jsou pro práškový typ hasiva v pětiletých cyklech. Součástí lokálních 

preventivních opatření je strategické rozmístění sedmi hydrantů pro potřeby 

zásahu jednotek PO. 

Funkce GSM alarmu byla již popsána, pro potřeby prevence požáru jsou hlavní 

kouřové detektory. Provozuschopnost tohoto požárně bezpečnostního zařízení  

je zajišťována ročními pravidelnými revizemi pověřenou způsobilou osobou. 

5.4.2.3 Ostatní opatření   

Dalšími opatřeními pro potřeby prevence požáru jsou vyhrazená požárně 

bezpečnostní zařízení (elektrická požární signalizace, požární klapky) a ostatní 

technická a technologická zařízení - pravidelné revize elektroinstalací, elektrických 

spotřebičů, hromosvodů, komínů a tepelných či plynových zařízení, protipožární 

dveře, hlavní uzávěry plynu a vody. Pro znalost zaměstnanců vůči této MU jsou 

jednou ročně pořádány cvičné poplachy.  

Součástí nejen prevence proti požáru je také systém odvětrání na všech 

pracovištích ve výrobní budově. U některých plastových směsí dochází k úniku 

toxických látek již ve fázi zahřívání, proto je systém v chodu nepřetržitě, což platí  

i pro případ vzniku požáru. 
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5.4.3 Postup při vzniku požáru 

Při vzniku požáru jakýmkoliv ze jmenovaných způsobů v předchozích 

kapitolách (zkrat, úmyslné založení, chyba ve výrobním procesu, lidský faktor)  

je nutná jeho detekce. Během pracovní doby je detekce požáru zabezpečena 

oznámením zaměstnance požární hlídce, pokud požár nedetekuje sama dříve. 

Systém kouřových detektorů a GSM alarmů ohlašuje vznik požáru současně  

se zaměstnanci nebo požární hlídkou za akustického doprovodu a odesláním 

informace do zabezpečovací firmy JABLOTRON SECURITY a.s., která v případě, 

že některý ze zaměstnanců (požární hlídky) firmy Mifer neohlásil požár na 150 

HZS, učiní tento krok sama. 

Do příjezdu složek HZS řídí zásah na místě velitel PPH. Zahajuje hasební práce 

pomocí přenosných hasicích přístrojů a hydrantů s hadicemi, které jsou součástí 

vybavení podniku. Pokud se požár nedaří uhasit, vykonává PPH taková opatření, 

která povedou k zamezení jeho šíření.  Současně zajišťují evakuaci osob a materiálu 

dle evakuačního plánu nouzovými východy a také zajistí vypnutí el. proudu  

a plynu pomocí hlavních uzávěrů médií. Dále dle možností zajistí odstranění 

hořlavých materiálů v ohrožených prostorách k zamezení šíření požáru. 

Po dojezdu HZS podává velitel PPH požadované informace veliteli zásahu  

a dále se řídí jeho pokyny. 

5.4.4 Navrhovaná opatření 

Navrhovaným opatřením ke snížení dopadů požáru v podniku nebo snížení 

pravděpodobnosti jeho vzniku by mohlo být zřízení jednotky HZS podniku  

pod označením JPO IV. Ovšem v poměru pořizovací náklady a zlepšení efektivity  

je toto opatření nerealizovatelné [39]. 

Druhým navrhovaným opatřením je instalace sirén a světelných signalizačních 

systémů do prostor hlavní budovy a dvora objektu. V případě vzniku požáru 
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budou informováni všichni zaměstnanci, ale také obec. Toto opatření není 

vzhledem k nákladnosti nereálné a poslouží k lepší organizaci při řešení MU, 

rychlosti zásahu, efektivitě zásahu a zároveň k prevenci před případnými zmatky 

zaměstnanců. 

5.5 Dopravní nehoda uvnitř objektu 

Dle výsledků analýzy rizik je dopravní havárie druhou nejvýraznější hrozbou. 

To platí z hlediska možné synergie s ostatními zdroji rizik v objektu, kde může 

dopravní nehoda působit jako spouštěč řetězce reakcí, kterými může být právě 

výbuch nebo požár.  

V areálu podniku se nachází parkoviště, nádvoří, které slouží jako manévrovací 

prostor dopravních prostředků a příjezdová komunikace dělená hlavní branou.  

Na nádvoří podniku se pohybují osobní automobily, dodávky a nákladní 

automobily vozící materiál a hotové výrobky.  

5.5.1 Hlavní zdroje rizik 

U hlavních zdrojů rizik v případě dopravní nehody je hlavním smyslem kontakt 

dopravního prostředku s objektem nebo zařízením, které může vyvolat havárii, 

požár či jinou MU. Samostatným rizikem je i dopravní prostředek jako takový. 

Riziko vzniku výbuchu nebo požáru představuje parkoviště osobních vozidel 

v areálu podniku. Soustava dopravních prostředků by mohla být terčem 

vandalství s cílem způsobit škody na majetku. Další možností je vznik požáru 

technickou chybou některého z vozidel. Parkoviště je situováno v těsné blízkosti 

velkého zděného skladu materiálu, ale kromě finančních škod na majetku jiná 

újma není pravděpodobná. 

Nejrizikovější částí je venkovní kovový sklad LPG. Vlivem silného nárazu 

dopravním prostředkem by došlo k mechanickému poškození kovové klece  
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a narušení tlakových bomb. Při takto agresivním narušení není možné vyloučit 

výbuch a vznik požáru velkého skladu, vedle kterého je úložiště LPG situováno. 

Nejen samotný sklad LPG, ale i výměna prázdných lahví za nové může být 

rizikovým okamžikem. O doplňování LPG lahví se stará plynařská služba, která 

v pravidelných čtrnáctidenních intervalech odváží prázdné láhve a mění  

je za nové. Výměnu služba praktikuje pomocí užitkového vozidla. V okamžiku 

přítomnosti v areálu podniku Mifer je zvýšené nebezpečí interakce s jiným 

vozidlem a vznik požáru. Tento scénář může být příčinou domino efektu v podobě 

na sebe navazujících požárů všech hlavních částí objektu. 

Citlivé místo je také část, ve které se dočasně hromadí odpad. Plastové piliny, 

papír, karton a různé druhy lepení tvoří palivo pro případný iniciační zdroj hoření 

v podobě dopravního prostředku. 

Pouze teoretické riziko představuje železniční trať ve vzdálenosti zhruba 1,5 km 

od podniku západním směrem (viz. Obrázek 2). Vykolejení vlaku a dle převážené 

látky vznik požáru je sice velice pravděpodobný scénář, ovšem k ohrožení objektu 

Mifer by muselo dojít ke shodě několika okolností. Jednak by záleželo na ročním 

období vzhledem k hořlavosti pšenice nebo řepky pěstované na polích mezi 

železniční drahou a firmou Mifer, a také na směru větru pro šíření požáru.  

5.5.2 Současná opatření 

Za současné opatření lze považovat lokaci parkoviště osobních automobilů, 

která je v dostatečné vzdálenosti od hlavní budovy, úložiště odpadu i skladu LPG. 

Dalším opatřením je systém dopravy v podniku i mimo něj, konkrétně  

před hlavní příjezdovou branou. Tento manipulační a zastavovací plán  

(viz. Příloha 3) upravuje pohyb zejména nákladních vozidel. Jedná se o využití 

točny před podnikem a správný postup při couvání do areálu, aby nedošlo 
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k dopravní nehodě. Cílem tohoto plánu je, aby nákladní automobil couval  

do podniku prázdný a naložený odjížděl popředu. Tím se výrazně snižuje míra 

dopadů v případě havárie. 

Opatřením je jistě také samotné umístění skladu LPG, které je z druhé strany 

velkého zděného skladu. Tím pádem v dostatečné vzdálenosti od parkoviště  

a manipulační plochy dvora, a v dohledu pro řidiče nákladních automobilů 

opouštějící areál po nakládce. 

5.5.3 Postup při vzniku dopravní nehody  

V případě samotné dopravní nehody bez následných reakcí se tato situace řeší 

přivoláním asistenční služby a dle závažnosti škody případným odtažením 

vozidel. Telefonní číslo na asistenční službu je vyvěšeno u vstupních dveří  

do hlavní budovy. Vzniklé škody hradí pojišťovna, je tedy nutné pořídit 

fotodokumentaci a vzhledem ke kamerovému systému v podniku snímajícímu 

nádvoří je k dispozici kompletní videomateriál. 

Pro případ vzniku požáru jako následku dopravní nehody je postup obdobný 

jako požáru v hlavní budově. PPH začne požár zdolávat dle pokynů velitele  

a současně zavolá HZS. K tomuto postupu využije 5 přenosných hasicích zařízení 

umístěných ve velkém skladu a hlavní hydrant v těsné blízkosti vstupních dveří  

do hlavní budovy. Hlavním cílem je zabránit požáru v rozšiřování. 

5.5.4 Navrhovaná opatření 

5.5.4.1 Maximální povolená rychlost 

Jedním z navrhovaných opatření pro snížení rizika vzniku dopravní nehody  

je snížení maximální povolené rychlosti v areálu na 10 km/h. Umístění značky 

s omezením rychlosti v areálu by bylo vhodné přímo na hlavní bránu.  

Toto opatření by výrazně snížilo riziko vzniku požáru při střetu dvou nebo více 
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vozidel a zároveň kritické poškození klece s LPG vlivem nárazu. Ke kontrole 

dodržování rychlosti v areálu by mohl sloužit již instalovaný kamerový systém. 

5.5.4.2 Varovné značky  

Dalším možným opatřením je instalace varovných značek. Jak již bylo v práci 

naznačeno, logistiku materiálu a výrobků zajišťují kurýrní firmy. Tedy mění  

se řidiči nákladních automobilů, z čehož vyplývá jejich neznalost kritických míst 

v areálu. Instalací varovných značek pro klecový sklad LPG a venkovní sklad 

hořlavého odpadu by bylo docíleno zvýšené pozornosti a opatrnosti řidičů. Toto 

řešení by bylo snadno aplikovatelné s nízkými pořizovacími náklady. 

5.6 Havárie (výbuch, únik NL, technická havárie) 

Ve výsledcích analýzy rizik je tento jev obsažen v hrozbách technického selhání 

či dopravní nehody s různými následky. Větší pravděpodobnost vzniku havárie  

je jako sekundární působení a takto byla zahrnuta i do samotné analýzy. 

Samostatný únik NL je málo pravděpodobný, přesto bude také v této kapitole 

rozebrán. 

Druh látky byl specifikován v minulých kapitolách. Celkové množství v objektu 

a současně v kovovém venkovním skladu je 10 x 12 kg LPG. 

5.6.1 Hlavní zdroje rizik 

V této práci již bylo naznačeno, že hlavním zdrojem pro únik je právě samotný 

sklad LPG. Únik je možný vlivem technické chyby na skladovacích láhvích. Tento 

případ by ovšem musel nastat pro všechny lahve najednou, aby vzniklo nebezpečí 

nebo ohrožení zaměstnanců. Proto byl tento sklad zařazen v analýze rizik  

pod hrozbu dopravní nehody, jelikož v případě nárazu by k uvolnění 

zkapalněného plynu došlo v plném rozsahu (dle rychlosti nárazu). Zde je i velká 
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pravděpodobnost výbuchu, jelikož zkapalněný propan-butan je znatelně těkavější 

a při náhlém a násilném uvolnění výbušně reaguje s kyslíkem. 

Velice nízké riziko představuje pro podnik plynovod. Ten je zaveden v zemi  

pod objektem. Jediná možnost je únik v hlavní rozvodové části, která se nachází 

v přízemí hlavní budovy. Jelikož plyn zapáchá, došlo by k jeho včasné detekci 

zaměstnanci firmy. 

Výrobní havárie technického rázu byla popsánu u rizika požáru. Jedná se  

o hlavní velké lisy BR5 a sekci svařování ve druhém patře hlavní budovy. 

5.6.2 Současná opatření 

Za opatření lze považovat samotné umístění skladu LPG, které je kromě nárazu 

dopravním prostředkem kryté od jiných hrozeb. Technická bezpečnost tlakových 

lahví je zajišťována pověřenou plynárenskou firmou. 

 

Obrázek 8 - Venkovní kovový sklad LPG (zdroj: vlastní) 
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Protiopatření vůči technické havárii korespondují s opatřeními pro případný 

vznik požáru. Zásadní jsou bezpečnostní prvky velkých lisů BR5, které jsou 

instalovány již z výroby. Jedná se o soustavu čidel schopných rozpoznat silné 

přehřátí plastového materiálu. V tomto případě dojde k prudkému odtržení horké 

plastové desky od topení do neutrální zóny. Dalším prvkem je spínač nouzového 

zastavení stroje. Technická vybavení disponují také mnoha pasivními prvky 

vzhledem k ochraně samotných zaměstnanců. Jedná se zejména o polykarbonátové 

kryty chránící citlivá místa jednotlivých zařízení nejen vůči požáru,  

ale i případnému zranění pracovníků. 

5.6.3 Postup při vzniku havárie  

  V případě samostatného úniku LPG z kovového skladu bez hrozby výbuchu 

oznámí únik velitel PPH plynařské službě a zařídí, aby se do doby rozptýlení 

plynu do ovzduší na nádvoří nikdo nevyskytoval. LPG je sice těžší než vzduch, 

takže se šíří u země, ale vzhledem k postavení objektu a otevřenosti okolí nahrávají 

povětrnostní podmínky ve prospěch rychlému rozptýlení. 

Při výbuchu plynu se postupuje stejně jako v případě požáru. Dle pokynů 

velitele se snaží členové PPH dostat situace pod kontrolu pomocí pěti přenosných 

hasicích přístrojů z velkého skladu za současného nahlášení celé situace HZS. 

Hlavním úkolem je po odeznění výbuchu znemožnit synergii s jinými zdroji rizik. 

Například kontrolovat oblast venkovního skladu dřevěných europalet,  

který je nejbližším dalším potenciálním zdrojem rizik, aby nedošlo ke vzniku 

požáru.   

Co se týká technických havárií ve výrobní budově, jsou postupy identické  

pro případ požáru, jelikož je právě požár hlavním výsledkem těchto havárií. 

Důležitá je přítomnost alespoň jednoho člena PPH ve druhém patře hlavní budovy 

během svářečských prací. 
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Při úniku plynu u hlavního rozvaděče dojde k uzavření plynu pro celý areál 

podniku pověřenou osobou. Hlavní uzávěr se nachází vně podniku vedle hlavní 

brány, zejména pro snadné uzavření plynu jednotkami HZS před zásahem. 

5.6.4 Navrhovaná opatření 

Pro kovový sklad shodně jako v případě navrhovaných opatření pro vznik 

požáru. Tedy umístění varovných značek v širším okolí skladu LPG. Toto opatření 

by zajistilo zvýšenou opatrnost zaměstnanců v této části objektu a současně pohyb 

plynárenských a kurýrních vozidel. 

Pro případ rozvaděče plynu v přízemí by bylo vhodné instalovat čidlo úniku 

plynu, které v případě detekce vypne hlavní uzávěr plynu automaticky. Toto 

opatření by mělo časový profit a výrazně by snížilo pravděpodobnost vzniku 

úniku plynu a následného výbuchu během požáru. Funkce čidla by měla být 

obdobná již navrhované detekci pro únik venkovního plynu ze skladu LPG, tedy 

báze pachové detekce. 
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6 DISKUZE 

V bakalářské práci byla analyzována možná rizika, která vyvstala z nalezených 

hrozeb. K nejzávažnějším rizikům byly doplněny okolnosti týkající se jejich 

působení včetně navrhovaných protiopatření. V této části práce budou 

zhodnoceny postupy a výsledky, kterých bylo dosaženo, dále se poukáže na nově 

zjištěné skutečnosti případně problémy, které během tvorby nastaly. Dalším cílem 

je kompletní problematiku shrnout a komparovat výsledky, kterých bylo dosaženo 

s původním stavem. Na konci diskuze bude subjektivní posouzení týkající se 

naplnění očekávání, věcnosti a přínosu práce pro podnik Mifer a obecné konečné 

posouzení. 

Metody, které byly zvolené k naplnění potřeb práce, pokryly veškeré nároky 

zpracovatele a havarijním nárokům podniku Mifer poskytly komplexní analýzu 

rizik. Korektnost a správnost užití metod, zejména software Riskan, lze posoudit 

zejména shodností s havarijní dokumentací firmy. V obou případech se jedná  

o nejvýraznější hrozbu pro podnik, kterou je požár. V rámci bakalářské práce byly 

ovšem právě pomocí software Riskan barevně a číselně znázorněny škály ohrožení 

vedoucí k lepší orientaci v problematice. Nejen k požáru, ale i ostatním zjištěným  

a již známým hrozbám byly komplexně popsány okolnosti vztahující se k jejich 

potenciálnímu vzniku. Veškeré informace tak dávají dohromady komplex 

souvztažností, více či méně pravděpodobných, ovšem nutných brát na vědomí. 

Možnost synergie jednotlivých rizik je skutečností, která nesmí být opomíjena a je 

v práci několikrát zmíněna. 

Cílem práce nebylo ovšem jen navrhnout opatření pro nejzávažnější rizika, tedy 

požár, výbuch a dopravní nehoda, ale nalézt, analyzovat a předložit okolnosti  

a potenciální hrozby, které v drtivé většině případů končí právě jedním z těchto 

scénářů. Současná havarijní připravenost podniku poskytla základní stavební 

kámen pro rozšíření a detailnější uchopení problematiky z více směrů. Celá 
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koncepce je postavena na teoretickém základu, který je nezbytný pro ucelení 

souvztažností v problematice analýzy rizik. Nutno podotknout, že během 

výzkumu a zpracování tohoto dokumentu nenastaly žádné neočekávané 

komplikace.    

Během získávání poznatků důležitých k určení možných zdrojů rizik  

pro podnik jak původu přírodního, tak antropogenního, došlo ke zjištění zcela 

nových hrozeb. Nejpodstatnější z nich je přítomnost solárních panelů situovaných 

na střechách hlavní výrobní budovy a velkého zděného skladu materiálu. 

V bakalářské práci jsou solární panely zahrnuty jednotně v riziku zkratu. Solární 

panely jsou jako zdroj požáru velice málo pravděpodobnou veličinou, ovšem jejich 

nejvýraznější zápor spočívá v komplikaci zdolávání již nastalého požáru. Vlivem 

panelů je střecha pod silným napětím a je nemožné případný požár hasit vodou. 

Z výsledků je požár jednoznačně nejvýraznější hrozbou pro podnik, proto je 

v zájmu podniku nejen prevence před jeho vznikem, ale i minimalizace škod 

během zdolávání požáru. Proto nastává otázka, zda solární panely nepřesunout  

na jiné místo, alespoň mimo hranici výrobní budovy, kde je vznik požáru 

nejpravděpodobnější.  

Pro prezentaci přínosu bakalářské práce pro podnik Mifer byla znovu 

zpracována analýza rizik, opět pomocí software Riskan, která má demonstrovat 

zlepšení aktuálního stavu vlivem instalace navrhovaných opatření. Cílem je 

samozřejmě snížit hlavní rizika na akceptovatelnou úroveň, ovšem v tomto 

případě byla nová analýza provedena z hlediska dopadů funkce navrhovaných 

opatření. Vznik nové tabulky je výsledkem zvýšení odolnosti určených aktiv  

a snížení pravděpodobnosti k nim adekvátních hrozeb ve vztahu k případné 

implementaci navrhovaných opatření. 
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V porovnání s původním stavem (viz. Tabulka 1) je na první pohled  

dle barevného rozsahu evidentní snížení celkové pravděpodobnosti dopravní 

nehody v podniku a požáru, jakožto nejvýraznějších hrozeb pro firmu. Požár stále 

zůstává nejrizikovějším aspektem ať jako primární hrozba nebo sekundární 

(průvodní) působení. Ve výstupech je zakotveno působení dané dvojice  

Tabulka 2 - Výstup Riskan po zavedení protiopatření (zdroj: vlastní) 
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hrozba – aktivum, což například v případě požáru a plynovodu ve firmě tvoří 

vysoce nebezpečnou synergii. V komparaci s původním výstupem je možné 

sledovat snížení tohoto rizika, které ovšem zůstává stále nejvýraznější. U všech 

takových dvojic, kde došlo k navržení protiopatření, je možné sledovat snížení 

číselných hodnot, tedy pravděpodobnostní škály. 

V případě dopravní nehody spojené s únikem nebo výbuchem LPG došlo 

vlivem zavedení protiopatření k významnému poklesu pravděpodobnosti  

na hodnotu: střední, což je v porovnání s prvním výstupem snížení o celou jednu 

úroveň.  

Komparuje-li se prvotní lidské selhání ve výrobním procesu s novým stavem  

po zavedení zmíněných efektivnějších školících procesů a bezpečnostního značení 

na pracovišti, je možné pozorovat snížení této hrozby opět o celou jednu úroveň  

na nízkou. Zde je potřeba uvést, že správná interpersonální komunikace  

a pravidelné efektivní školící procesy zaměstnanců jsou nejzákladnější, nejlevnější 

a nejúčinnější formou prevence nejen v otázkách havarijní připravenosti podniku. 

Současný stav zabezpečení podniku před všemi druhy hrozeb lze považovat  

za dostatečný z pohledu výrobní činnosti firmy. Celá analýza a následné 

navrhované preventivní opatření jsou nadstavbou k současné havarijní situaci 

v podniku. Management firmy má zájem na zdokonalování všech prvků týkajících 

se činnosti organizace a havarijní připravenost není výjimkou. Pravidelné 

aktualizace havarijní dokumentace dle platné legislativy je pro podnik 

samozřejmostí. Současnou havarijní dokumentaci a souvztažné plány  

lze ohodnotit jako kvalitní. 

Nedostatky byly shledány hlavně v drobnostech, které by ovšem v určitých 

synergických situacích mohly být rozhodující. Tato skutečnost byla právě námětem 

pro navrhování nových opatření u nejvýraznějších hrozeb a současně  
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pro ohodnocování stávající dokumentace a plánů v podniku. Jelikož se jedná  

o soukromou výrobní firmu, byly návrhy na protiopatření koncipovány tak,  

aby byly co nejjednodušší, nejefektivnější a zejména nejlevnější. Tento záměr  

lze považovat za naplněný, jelikož opatření nejsou náročná na zavedení  

ani na finanční prostředky. Z minulých kapitol je jasné, že se jedná zejména  

o instalaci různého druhu značení, což se je investice v řádu tisíců korun. Dražší 

položkou by byly varovné systémy a definované detektory s hlásiči, kde se výdaje 

pohybují už v řádech desetitisíců korun. Nejnákladnější položkou by bylo zřízení 

podnikových hasičů JPO IV, což bylo zamítnuto současně z důvodu dostatečnosti 

stávající preventivní požární hlídky. Vznik JPO IV v podniku by dále komplikovala 

případná součinnost s HZS kraje, jelikož by potřeba jednotky byla rozvrstvena  

do více směrů. Finanční zabezpečení by pravděpodobně spadalo výhradně  

pod podnik Mifer.  

Lze tedy odhadnout celkové náklady na zavedení navrhovaných opatření 

v rozmezí 50 000 – 100 000 Kč dle druhu jednotlivých systémů. Tato investice  

je v možnostech podniku a znatelně by snížila současná rizika. Opět je nutné 

podotknout, že základem k jejich funkčnosti je důkladné školení a vyrozumění 

všech zaměstnanců. 

Práce odhalila silné i slabší stránky podniku v oblasti havarijní připravenosti  

a její zabezpečování, a její výstupy se staly součástí havarijní dokumentace firmy 

Mifer. Dále poukázala na oblasti plně funkční, jako v případě fyzické ochrany 

objektu, která je vzhledem k výrobním zájmům podniku na vysoké úrovni. 

Případná navrhovaná opatření snižují potenciál jednotlivých rizik a naplňují 

požadovaný poměr cena – výkon. Návratnost této jednorázové investice nelze 

odhadnout v časovém horizontu, ovšem při funkci podniku bez havárií, krádeží, 

vandalismu a dalších negativních aspektů je téměř jistá. 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na kompletní analýzu rizik výrobního podniku 

Mifer v Hostivici. K získání všech potřebných informací byla zvolena řada metod, 

ovšem hlavní úlohu pro naplnění cílů práce poskytoval software program Riskan. 

Tento rizikový kalkulátor poskytl kompletní výstup analýzy, kdy zpracoval 

všechny zjištěné a do analýzy zahrnuté informace. Rizik pro podnik existuje celá 

řada s různou škálou nebezpečí. Pro rizika vyhodnocená jako nejnebezpečnější 

byly zpracovány návrhy preventivních opatření a současně definovány jejich 

hlavní zdroje. Tento postup až do finálového výstupu z rizikového kalkulátoru  

byl podepřen teoretickými základy, havarijní dokumentací podniku Mifer  

a souvztažnou legislativou. 

Cíle práce byly naplněny a potvrdily původní očekávání. Sekundárními úkoly 

vedoucími k hlavnímu výstupu práce byly sumarizace a analýza stávající 

souvztažné dokumentace, podpora platné legislativy a doplnění teoretických 

základů k tématu práce. Primárním úkolem byl co nejpřesnější výstup ze software 

programu Riskan, kde se dle původních očekávání zobrazily nejzávažnější hrozby 

pro podnik ve vysokém ohodnocení výsledného rizika. K těmto hrozbám byla 

navržena možná protiopatření snižující jejich potenciální negativní působení. 

Negativní riziko je pro výrobní podnik predikovanou formou ztráty 

ekonomické, materiální či lidské. Rizika z krizového managementu jsou právě  

vůči chráněným zájmům typu život, zdraví nebo životní prostředí. V souladu 

s politikou firmy byla tato aktiva hlavním bodem zájmu práce.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

MU - mimořádná událost 

NL - nebezpečná látka 

SW - software 

CNC - computerized numerical control 

LPG - liquified petroleum gas 

ABS - akrylonitril butadien styren 

PS - polystyren  

PPH - preventivní požární hlídka 

PO - požární ochrana 

HZS - hasičský záchranný sbor 
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