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 Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí spojených s instalací a provozem máčecích van používaných k impregnaci řeziva ve 

společnosti Dřevo Trust, a.s. Úvod práce je věnován stručnému představení společnosti, 

popisu instalované a provozované máčecí vany a postupu při impregnaci řeziva. Dále jsou 

uvedeny právní předpisy a požadavky z nich vyplývající. Hlavní část práce je poté věnována 

analýze a hodnocení rizik spojených s instalací a provozem máčecí vany a vypracování 

příslušné dokumentace v rozsahu platných právních předpisů. 
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1 Úvod 

 Provozem každé technologie či zařízení vznikají určitá nebezpečí a rizika - pro zdraví 

a životy lidí, životní prostředí či majetek. Snahou každého provozovatele by mělo být zajistit 

bezpečný provoz takovýchto technologií a zařízení s ohledem na minimální požadavky 

stanovené mezinárodní či národní legislativou.  

 

 Jednou z celé řady technologií a zařízení používaných dnes po celém světě, je 

technologie impregnace dřeva, kterou využívá i společnost Dřevo Trust, a.s. k chemické 

ochraně dřeva, především stavebního řeziva. 

 

 Úvod této diplomové práce bude věnován stručnému představení společnosti Dřevo 

Trust, a.s., ve které je impregnace řeziva prováděna. Dále bude popsáno instalované a 

provozované impregnační zařízení - máčecí vana včetně používaných impregnačních látek a 

směsí a postupu při impregnaci řeziva. 

 

 V další části práce bude uveden přehled platné legislativy a požadavky z této 

legislativy vyplývající.  

 

 Hlavní část práce bude věnována analýze a hodnocení rizik souvisejících s instalací a 

provozem máčecích van, jak s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tak 

s ohledem na ochranu životního prostředí. Na základě provedené analýzy a hodnocení rizik a 

požadavků související legislativy bude vypracována příslušná dokumentace, především tzv. 

havarijní plán a tzv. písemná pravidla, ale i další dokumentace nezbytná k zajištění 

bezpečného provozu impregnace řeziva. 

 

 Hlavním důvodem výběru tohoto tématu diplomové práce je osobní zkušenost autora 

se zajištěním bezpečného provozu impregnačních zařízení ve společnosti Dřevo Trust, a.s. a s 

vypracováním příslušné dokumentace, jelikož je autor této práce zaměstnancem zmíněné 

společnosti na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.                 
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2 Rešerše 

Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce. In: Sbírka zákonů. 7. června 

2006, částka 84. Ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákoník práce je základním právním předpisem upravujícím oblast pracovněprávních 

vztahů, především oblast výkonu tzv. závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, které 

jsou vztahy pracovněprávními. Upravuje také právní vztahy kolektivní povahy. Stanovuje 

povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento 

zákon doplňují či na něj navazují další právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky 

jednotlivých ministerstev), které společně se zákoníkem práce vytvářejí určitý systém, jehož 

cílem je splnění minimálních požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). In: Sbírka zákonů. 

22. června 2006, částka 96. Ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon navazuje na zákoník práce a upravuje další požadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních i mimo pracovněprávní vztahy při výkonu 

činností nebo poskytování služeb. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých zákonů. In: Sbírka zákonů. 11. srpna 2000, částka 74. Ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku ochrany a 

podpory veřejného zdraví a stanovuje soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich 

působnost a pravomoci.  

 

Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon). In: Sbírka zákonů. 25. července 2001, částka 98. Ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám a vztahy fyzických 

a právnických osob k jejich využívání za účelem zajištění bezpečnosti vodních děl a trvale 

udržitelného užívání povrchových a podzemních vod. 
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Zákon č. 59/2006 Sb., ze dne 2. února 2006, o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (zákon o prevenci závažných havárií). In: 

Sbírka zákonů. 8. března 2006, částka 25. Ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty či zařízení, ve 

kterých je vybraná nebezpečná chemická látka nebo přípravek používána, skladována, 

zpracovávána, vyráběna nebo přepravována s cílem snížit pravděpodobnost vzniku závažné 

havárie a omezit rozsah jejích škodlivých následků s ohledem na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Provozovatelům objektů či zařízení 

s vybranými nebezpečnými chemickými látkami či přípravky ukládá povinnosti v souvislosti 

s prevencí závažných havárií. Rovněž upravuje působnost orgánů veřejné správy na úseku 

prevence závažných havárií. 

 

Zákon č. 167/2008 Sb., ze dne 22. dubna 2008, o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů. 19. května 2008, částka 53. Ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon upravuje práva a povinnosti osob - provozovatelů provozujících vybrané 

činnosti při předcházení ekologické újmě a také při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li 

bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na 

přírodních stanovištích, na vodě nebo půdě. Zákon rovněž upravuje působnost orgánů státní 

správy v této oblasti.  
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3 Problematika impregnace řeziva 

 Máčecí vany sloužící k impregnaci řeziva jsou provozovány společností Dřevo Trust, 

a.s. na 3 jejích prodejnách: ve Frýdku-Místku, v Hradci Králové a v Plzni. Problematika 

zajištění bezpečného provozu máčecích van a impregnace řeziva se pro potřeby této 

diplomové práce vztahuje pouze na prodejnu ve Frýdku-Místku, i když činnosti popsané dále 

v této diplomové práci, které souvisí se zajištěním bezpečného provozu máčecích van a 

impregnace řeziva, byly provedeny ve stejném nebo obdobném rozsahu i na dalších 

prodejnách společnosti s přihlédnutím k místním odlišnostem. 

 

3.1 Charakteristika společnosti 

 Společnost Dřevo Trust, a.s. (dál jen „společnost“) vznikla v roce 2003. V současné 

době má společnost 25 prodejen po celé České republice. Organizačně jsou prodejny 

rozděleny do 4 regionů: 

 Ostravsko (Ostrava, Frýdek-Místek, Bohumín, Český Těšín, Karviná, Nový Jičín), 

 Olomoucko (Valašské Meziříčí, Lipník nad Bečvou, Vsetín, Kroměříž, Olomouc, 

Šumperk, Prostějov, Jeseník), 

 Plzeňsko (Plzeň, Klatovy, Mariánské Lázně, České Budějovice) a 

 Hradecko (Hradec Králové, Trutnov, Vysoké Mýto, Turnov, Humpolec, Liberec, 

Kolín). 

 

 Centrála společnosti se nachází ve Frýdku-Místku. V rámci společnosti fungují i 2 

centrální sklady: 

 Lipník nad Bečvou - komodita plošné materiály a  

 Sedliště u Frýdku-Místku - komodity kování, stroje a nářadí, chemie. 

 

 Společnost se specializuje na obchod s výrobky a produkty pro truhláře, řemeslníky a 

kutily. Mezi základní obchodované komodity patří kování (nábytkové, stavební), plošné 

materiály (dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, štěpkové desky, cementotřískové desky, 

pracovní desky, překližky, celodřevěné desky), řezivo (stavební, truhlářské, impregnované, 

hoblované), stavební materiály (podlahy, dveře, okna, parapety, prahy, izolace), stroje a 

nářadí, elektrospotřebiče, chemie (tmely, lepidla, silikony, montážní pěny, barvy, laky, 

ředidla). Součástí nabízených služeb je impregnace zakoupeného řeziva na prodejnách 

společnosti ve Frýdku-Místku, Plzni a Hradci Králové.    
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3.2 Způsoby a možnosti impregnace řeziva 

 Impregnace řeziva představuje jeden ze způsobů ochrany dřevěných materiálů a 

materiálů na bázi dřeva. Spočívá v aplikaci impregnační látky nebo směsi na chráněných 

dřevěný díl. Výhodou impregnace je prodloužení životnosti dřeva, ochrana proti plísním, 

houbám, hmyzu, hnilobě a vlhkosti. 

 

 Z praktického hlediska rozlišujeme 3 způsoby impregnace řeziva: 

 tlaková impregnace řeziva, 

 impregnace řeziva máčením, 

 impregnace řeziva postřikem nebo nátěrem. 

 

 První uvedený způsob impregnace řeziva, tedy jeho tlaková impregnace, spočívá 

v natlačení příslušné chemické látky nebo směsi (impregnantu) do dřevěného dílu, přičemž se 

využívá rozdílu tlaku uvnitř dřeva a v okolí dřeva. Tento způsob impregnace je nejvhodnější 

pro dřevěné díly, které budou přicházet do trvalého nebo velmi častého kontaktu s vodou 

nebo půdou. 

 

 Nejpoužívanější možností impregnace řeziva nejen v České republice je jeho máčení 

v impregnačním roztoku, tedy směsi impregnantu a vody ve stanoveném poměru po určitou 

dobu. Řezivo je do impregnační směsi máčeno a dochází k jejímu vsakování do struktury 

dřeva.  Výhodou je nižší technologická náročnost oproti tlakové impregnaci řeziva. 

 

3.3 Impregnace řeziva ve společnosti Dřevo Trust, a.s. 

 Ve společnosti je k impregnaci řeziva používán způsob zvaný máčení. K impregnaci 

jsou používány máčecí vany. Na prodejně společnosti ve Frýdku-Místku je umístěna jedna 

máčecí vana o rozměrech 7 000 x 2 000 x 1 600 mm (délka x šířka x výška) - obrázek 1. 

Uvedené zařízení je vybaveno hydraulickým zdvihacím agregátem s elektrickým pohonem, 

kterým se řezivo spouští do impregnační směsi. Zařízení je umístěno na zpevněném živičném 

povrchu na venkovním prostranství. 
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Obrázek 1: Máčecí vana na prodejně společnosti ve Frýdku-Místku 

 

 K zamezení znečištění impregnační směsi a překročení kapacity impregnačního 

zařízení při dešťových srážkách je máčecí vana zastřešena. Zařízení se skládá z vnitřní 

nádoby, ve které se provádí samotné máčení, a z nádoby vnější, která plní funkci záchytné 

nádrže. Zařízení nemá vlastní kanalizaci, je však vybaveno 2 výpustnými ventily (po jednom 

pro vnitřní a vnější nádobu). Objem vnitřní nádoby je cca 500 l. 

3.3.1 Impregnační směs 

 V současné době existuje na trhu s impregnačními látkami a směsmi celá řada 

produktů. Mezi nejpoužívanější patří impregnanty s obchodním označením LIGNOFIX, 

BOCHEMIT, KATRIT, DŘEVOSAN - všechny dodávané v různých barevných odstínech 

(zelená, hnědá, čirá). Jejich výběr je závislý na celé řadě faktorů, z nichž nejdůležitějšími jsou 

pořizovací náklady (nákupní cena), výtěžnost (poměr mezi množstvím použitého impregnantu 

a naimpregnovanými materiály) a bezpečnost (z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního 

prostředí). 
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 Při impregnaci řeziva na prodejně ve Frýdku-Místku je používána impregnační směs 

s obchodním označením LIGNOFIX STABIL. Výrobcem je společnost STACHEMA 

KOLÍN, s. r. o. Jedná se o směs, která je klasifikována jako žíravá (C), nebezpečná pro 

životní prostředí (N) a zdraví škodlivá (XN). Dále je směs klasifikovaná jako vysoce toxická 

pro vodní organismy (R 50/53), zdraví škodlivá při požití (R 22) a způsobující poleptání 

(R34). Další údaje o používané impregnační směsi jsou uvedeny v bezpečnostním listu 

v příloze č. 1 této práce. 

3.3.2 Skladování impregnační směsi 

 Impregnační směs je skladována v originálním obalu výrobce - přepravní kontejner 

(IBC) s objemem 1 tuna. Kontejner je skladován ve skladu velkoplošných materiálů 

s vyloučením přístupu veřejnosti. Sklad je dostatečně větrán přirozeným větráním, má 

nepropustnou a omyvatelnou betonovou podlahu. Podlaha a stěny jsou v místě skladování 

penetrovány latexem pro zvýšení jejich odolnosti proti případnému působení impregnantu při 

jeho úniku. Ve skladu nedochází k přímé manipulaci s impregnantem s výjimkou dopravy. 

3.3.3 Manipulace s impregnační směsí 

 Impregnační vana je plněna přímo z přepravního kontejneru, který je motorovým 

vysokozdvižným vozíkem přepraven a zdvižen nad máčecí vanu. Pověřený zaměstnanec 

odšroubováním krycího víčka kontejneru a otevřením ventilu přepustí do máčecí vany 

dostatečné množství impregnační směsi. Impregnační směs je poté naředěna pitnou vodou ve 

stanoveném poměru (1:9 ve prospěch vody).  

3.3.4 Máčení řeziva 

 Máčené řezivo je umístěno na nosná ramena hydraulického agregátu s využitím 

vysokozdvižného motorového vozíku (obrázek 2). Máčeny jsou pouze celé balíky řeziva. 

Řezivo je spuštěno do směsi impregnantu a vody a máčeno po stanovenou dobu - 20 minut 

(interiérové použití) či 60 minut (exteriérové použití). Po uplynutí stanovené doby je řezivo 

zdviženo z impregnační lázně, ponecháno nad máčecí vanou k okapání a zaschnutí a následně 

umístěno na proklady. 
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Obrázek 2: Máčení řeziva - umístění řeziva do máčecí vany 
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4 Požadavky právních předpisů ve vztahu k provozu máčecích van 

 a impregnaci řeziva 

 V současné době existuje celá řada právních předpisů, které upravují nejrůznější 

oblasti lidské činnosti.  Uspořádaný systém pramenů práva platných v České republice nebo 

v rámci mezinárodního společenství, jehož je Česká republika členem (např. Evropská unie), 

se nazývá právní řád. 

  

 Právní řád je systém tvořený právními předpisy. Z mezinárodního hlediska jsou 

právními předpisy mezinárodní smlouvy a dále také nařízení, směrnice a rozhodnutí, které 

jsou závazné, či doporučení a stanoviska, která však závazná nejsou. 

  

 Z národního hlediska je nejvyšším právním předpisem Ústava, případně ústavní 

zákony nebo zákonná opatření Senátu Parlamentu České republiky. Pod nimi stojí zákony a 

jejich prováděcí právní předpisy, kterými jsou nařízení vlády, vyhlášky ministerstev či jiných 

orgánů státní správy nebo územní samosprávy (např. České národní banky, obcí, krajů apod.).  

  

 Právní předpisy platné v České republice upravují mimo jiné i oblast zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a oblast ochrany životního prostředí. Za 

účelem jejich zajištění stanovuje formou zákonů práva a především povinnosti 

zaměstnavatelů/provozovatelů a působnost orgánů státní správy. 

 

 Základním právním předpisem upravujícím oblast práce a pracovněprávních vztahů je 

Listina základních práv a svobod [1], která v čl. 26 uvádí, že každý má právo na svobodnou 

volbu povolání, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Důležitým a 

podstatným je také čl. 28, který uvádí, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za 

práci a uspokojivé pracovní podmínky. Na Listinu základních práv a svobod navazuje zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce [2], který upravuje: 

 pracovněprávní vztahy (právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli),  

 pracovněprávní vztahy kolektivní povahy (právní vztahy mezi zaměstnanci, 

zaměstnavateli a odborovými organizacemi) a  

 práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska dočasně práce 

neschopného zaměstnance. 
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 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci je důležitým již § 1a, 

který uvádí základní zásady pracovněprávních vztahů. Jednou z těchto zásad jsou i uspokojivé 

a bezpečné pracovní podmínky zaměstnance pro výkon práce. Z této zásady vychází následně 

celá část pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

 Zaměstnavatel má na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci celou 

řadu povinností, které upravují především §§ 101 - 104. Mezi nejdůležitější povinnosti 

zaměstnavatele patří: 

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich zdraví a života při práci,  

 vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a podmínky pro výkon 

práce zaměstnanci,  

 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 

podmínek a zjišťovat jejich příčiny a zdroje, 

 vyhledávat a vyhodnocovat rizika a na základě výsledků hodnocení rizik navrhovat a 

přijímat opatření k odstranění nebo snížení rizika na přijatelnou úroveň v souladu se 

všeobecnými preventivními zásadami a vést o tom dokumentaci, 

 přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, např. havárií, požárů, 

výbuchů, povodní nebo jiných nebezpečí,  

 sdělit zaměstnanci, do které kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, 

 sdělit zaměstnanci, kterým preventivním lékařským prohlídkám, vyšetřením a druhům 

očkování je povinen se podrobit, a který poskytovatel pracovnělékařské péče 

poskytuje pracovnělékařské služby, 

 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění jejich 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účelem doplnění jejich odborných 

předpokladů a požadavků nezbytných pro výkon práce, 

 poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, není-li možné rizika 

práce odstranit nebo omezit přijmutím jiných vhodných opatření, 

 poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a desinfekční prostředky podle míry znečištění 

kůže a oděvu. 

 

 Školení o právních a ostatních předpisech je zaměstnavatel povinen zajistit vždy při 

nástupu zaměstnance do zaměstnání, dále při změně pracovního zařazení nebo při změně 

druhu práce, také při zavedení nové technologie nebo změně výrobních a pracovních 
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prostředků nebo technologických a pracovních postupů a také v případech, které mají nebo 

mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Četnost a obsah školení stanoví 

zaměstnavatel stejně jako způsob ověřování znalostí zaměstnanců a způsob vedení 

dokumentace o provedených školeních. Je-li to s ohledem na povahu rizika žádoucí, musí být 

školení opakováno v pravidelných lhůtách. 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb. [3] upravuje v návaznosti na zákoník práce další požadavky na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak v pracovněprávních, tak i mimo 

pracovněprávní vztahy při činnostech nebo poskytování služeb. Zákonem jsou stanoveny 

především požadavky na pracoviště a pracovní prostředí obecně (§ 2), pracoviště a pracovní 

prostředí na staveništi (§ 3), výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§ 4), organizaci práce a 

pracovní postupy (§ 5) a bezpečnostní značky, značení a signály (§ 6). 

 

 Na zákoník práce a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci navazuje a vychází z nich celá řada dalších právních předpisů, především ve formě 

nařízení vlády a vyhlášek jednotlivých ministerstev.  

 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [4] upravuje práva a povinnosti 

fyzických i právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a stanovuje 

soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich působnost a pravomoci. 

 

 Z hlediska provozu máčecích van a používání impregnačních látek a směsí je 

podstatným Díl 8 Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, který se 

vztahuje na oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

(směsmi). 

 

 § 44a, odst. 1 definuje pojem nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky: nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky je jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a 

vnitropodniková doprava. 

 

 § 44a, odst. 2 uvádí, že při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky musí každý, 

kdo s nimi nakládá, chránit zdraví své a zdraví ostatních osob, jichž se jeho jednání dotýká, a 

chránit životní prostředí a řídit se výstražnými symboly/piktogramy nebezpečnosti, 
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standardními větami rizikovosti/nebezpečnosti (R-věty/H věty) a standardními pokyny pro 

bezpečné zacházení (S-věty/P-věty). 

 

 § 44a, odst. 10 ukládá právnickým osobám oprávněným k podnikání povinnost vydat 

pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené 

R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-

větou 60 nebo 61, tzv. písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně 

životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky.  

 

 Tato písemná pravidla musí: 

 být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti, 

 obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech manipulovaných 

nebezpečných látek a nebezpečných přípravků, 

 obsahovat pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, 

 obsahovat pokyny pro první předlékařskou pomoc a 

 obsahovat pokyny pro případ nehody. 

 

 Text písemných pravidel musí být projednán s orgánem ochrany veřejného zdraví 

příslušným podle místa činnosti, tedy s místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. 

 

 S provozem máčecích van a impregnací řeziva souvisí také zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách [5], jehož účelem je ochrana vod povrchových a podzemních, stanovení podmínek pro 

jejich hospodárné využívání, pro jejich zachování a zlepšování jejich jakosti, vytvoření 

podmínek pro snižování nežádoucích účinků povodní nebo sucha a zajištění bezpečnosti 

vodních děl. 

 

 Pro provoz máčecích van a používání impregnačních látek a směsí je důležitým Díl 5 

Ochrana jakosti vod. 

 

 § 39, odst. 1 definuje pojem závadné látky a stanovuje každému, kdo zachází se 

závadnými látkami, učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich úniku do vod povrchových 

nebo podzemních a neohrozily jejich prostředí. 
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 Závadné látky jsou látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod a nejsou zároveň vodami odpadními ani důlními. Zákon dále vyjmenovává nebezpečné 

závadné látky nebo jejich skupiny, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení, zvlášť 

nebezpečné závadné látky a vztahuje se i na tzv. prioritní látky.  

 

 § 39, odst. 2 zákona stanoví uživatelům závadných látek povinnost provádět záznamy 

o provedených opatřeních a uchovávat je po dobu 5 let a vypracovat tzv. plán opatření pro 

případ havárie (dále jen „havarijní plán“) v případech, kdy je se závadnými látkami 

zacházeno ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro 

povrchové nebo podzemní vody. 

 

 Havarijní plán je uživatel povinen projednat s příslušným správcem vodního toku, 

může-li havárie ohrozit vodní tok, a předat mu jedno vyhotovení havarijního plánu. Po 

projednání s příslušným správcem vodního toku je uživatel povinen předložit havarijní plán 

ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

 

 Náležitosti havarijního plánu jsou stanoveny prováděcím předpisem k zákonu o 

vodách, kterým je vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 

a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků [6]. 

 

 V úvodu vyhlášky jsou definovány pojmy v oblasti nakládání se závadnými látkami 

(§ 2). Vysvětleny jsou i pojmy zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu a zacházení 

se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 

podzemní vody, které jsou použity v zákoně o vodách.  

 

 § 3, odst. 1 upravuje náležitosti nakládání se závadnými látkami. Uživatel závadných 

látek je povinen s nimi nakládat tak, aby nedocházelo k jejich úniku do povrchových a 

podzemních vod a neohrožovaly jejich prostředí. Zároveň jsou uživatelé povinni se řídit 

výstražnými symboly/piktogramy nebezpečnosti uvedenými na obale závadné látky a pokyny 

pro bezpečné zacházení.    
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 § 3, odst. 2 - 4 ukládají uživateli závadných látek povinnost zavést kontrolní systém, 

zda ze zařízení nedochází k úniku závadných látek, a provádět pravidelné kontroly zařízení. O 

provedených kontrolách a jejích výsledcích je uživatel povinen vést evidenci. 

 

 Kontrolní systém sloužící ke zjišťování případných úniků závadných látek ze zařízení 

musí plnit jednu z následujících funkcí: 

 průběžné technické zjišťování těsnosti zařízení se závadnou látkou, 

 zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení se závadnou látkou, 

 kontinuální měření výšky hladiny v zařízení se signalizací přeplnění a úniku, 

 vizuální (senzorická) kontrola těsnosti zařízení se závadnou látkou, 

 vizuální (senzorická) kontrola stavu a vlivu závadných látek na okolní prostředí, 

pokud jsou uloženy mimo zařízení. 

 

 § 5 stanovuje náležitosti havarijního plánu: 

 vymezení provozního území, pro které je havarijní plán zpracován, 

 údaje o uživateli závadných látek: 

 jde-li o fyzickou osobu: jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, 

 jde-li o podnikající fyzickou osobu: jméno, příjmení, obchodní firmu, adresu 

místa podnikání, identifikační číslo, 

 jde-li o právnickou osobu: obchodní firmu, název, sídlo a identifikační číslo, 

 údaje o vlastníkovi nebo vlastnících provozního území nebo zařízení nebo jejich 

nájemci nebo nájemcích, není-li uživatel závadných látek shodný s vlastníkem nebo 

vlastníky provozního území nebo zařízení, 

 jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, dosažené odborné vzdělání a 

telefonické spojení na autora havarijního plánu, 

 jméno a příjmení statutárního zástupce uživatele závadných látek a kontaktní spojení 

na něj, 

 u právnických osob jména, příjmení a funkční zařazení osob určených uživatelem 

závadných látek k zajištění plnění úkolů v souladu s havarijním plánem a telefonické 

spojení na tyto osoby, 

 seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, jejich bezpečnostní listy, 

v případě nebezpečného odpadu jeho identifikační list a průměrná a maximální 

množství závadných látek, se kterými uživatel zachází, 
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 seznam zařízení, ve kterých jsou závadné látky umístěny a jejich technické 

parametry, 

 přehledný schématický plán území se zakreslením jednotlivých zařízení se 

závadnými látkami, 

 výčet a popis možných cest havarijních úniků závadných látek, případně hasebních 

látek použitých k hašení požárů do povrchových a podzemních vod, horninového 

prostředí nebo jiných podzemních zařízení (kolektory, kanalizace, kanály apod.), 

které mohou být recipienty uniklých závadných látek, 

 výčet a popis stavebních, technických, technologických, konstrukčních a jiných 

preventivních opatření, 

 výčet a popis organizačních preventivních opatření a využitelných technických 

prostředků pro případ odstraňování příčin vzniku havárie a jejich následků (se 

zakreslením jejich umístění), 

 postup při vzniku havárie se zaměřením na: 

 bezprostřední odstranění příčin vzniku havárie, 

 hlášení havárie příslušným orgánům a institucím, 

 zneškodňování havárie, 

 odstraňování následků havárie, 

 vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování 

následků havárie, 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při havárii a odstraňování a likvidaci jejích 

následků, 

 seznam osob určených k plnění úkolů podle havarijního plánu včetně telefonického 

spojení na tyto osoby, zejména s ohledem na mimopracovní dobu, 

 adresy a telefonická spojení na příslušné orgány a instituce, jejichž činnost souvisí se 

vznikem havárie, případně s jejím zneškodňováním a odstraňováním následků této 

havárie (např. HZS ČR, PČR, územně příslušný správce vodního toku, místně 

příslušný vodoprávní úřad, místně příslušný inspektorát ČIŽP atd.), 

 postup při hlášení vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o 

hlášeních, 

 způsob zabezpečení školení a výcviku osob podílejících se na plnění úkolů dle 

havarijního plánu, 

 údaje o umístění kopií havarijního plánu. 
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 Součástí havarijního plánu je také popis kontrolního systému sloužícího ke zjišťování 

případných úniků závadných látek ze zařízení. 

 

 Vyhláška dále stanovuje způsob a rozsah hlášení havárie a popisuje jednotlivé kroky, 

které je zapotřebí provést a vykonat při vzniku havárie.  

 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [7] upravuje povinnosti 

právnických a podnikajících fyzických osob provozujících objekty nebo zařízení s vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (směsmi). Rovněž upravuje 

působnost orgánů státní správy na úseku prevence závažných havárií.  

 

 Na základě povinností stanovených zákonem vzniká u provozovatelů systém prevence 

závažných havárií s cílem předcházet vzniku závažných havárií, tj. snížit pravděpodobnost 

vzniku závažné havárie a omezit následky a dopady závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

životní prostředí, majetek a hospodářská zvířata. 

 

 Základní povinností každého provozovatele objektu nebo zařízení (nezávisle na druhu 

a množství v nich umístěných nebezpečných látek nebo směsí) je dle § 3 zákona vypracovat 

seznam nebezpečných látek a směsí, ve kterém uvede druh, množství, fyzikální formu a 

klasifikaci (nebezpečné vlastnosti) nebezpečných látek a směsí.  

 

 Provozovatel na základě seznamu nebezpečných látek a směsí navrhne zařazení 

objektu nebo zařízení do příslušné skupiny, je-li skutečné množství nebezpečné látky nebo 

směsi vyšší než zákonem stanovené limitní hodnoty. 

 

 Je-li v objektu nebo zařízení umístěno více nebezpečných látek nebo směsí a jejich 

jednotlivá skutečná množství jsou nižší než zákonem stanovená limitní množství, použije 

provozovatel tzv. součtový vzorec, a to zvlášť pro skupiny látek a směsí klasifikovaných jako: 

 toxické nebo vysoce toxické, 

 oxidující, výbušné, hořlavé, vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, 

 nebezpečné pro životní prostředí.   

 

 Je-li skutečné množství nebezpečných látek a směsí nižší než limitní hodnoty 

stanovené zákonem pro zařazení do příslušné skupiny, a pokud i při použití součtového 
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vzorce není součet poměrných množství vyšší než limitní hodnota pro použití součtového 

vzorce stanovená zákonem, nevztahuje se na provozovatele povinnost navrhnout zařazení 

objektu nebo zařízení do příslušné skupiny.  Provozovatel pouze vypracuje tzv. protokol o 

nezařazení objektu nebo zařízení (§ 4) a ten: 

 uloží pro potřeby případné kontroly a stejnopis zašle územně příslušnému krajskému 

úřadu, je-li skutečné množství nebezpečných látek a směsí větší než 2 % z limitní 

hodnoty stanovené zákonem pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, 

 uloží pro potřeby případné kontroly, je-li skutečné množství nebezpečných látek a 

směsí menší nebo rovno 2 % z limitní hodnoty stanovené zákonem pro zařazení 

objektu nebo zařízení do skupiny A.   

 

 Protokol o nezařazení objektu nebo zařízení musí obsahovat následující skutečnosti: 

 identifikační údaje objektu a zařízení, 

 prohlášení o nezařazení, 

 seznam nebezpečných látek a směsí, 

 místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby. 

 

 Provozovatel objektu nebo zařízení navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny 

A v případě, že: 

 skutečné množství nebezpečných látek a směsí je stejné nebo větší než limitní 

hodnoty stanovené zákonem pro zařazení do skupiny A, ale zároveň menší než 

limitní hodnoty stanovené zákonem pro zařazení do skupiny B, 

 při použití součtového vzorce je součet poměrných množství stejný nebo vyšší než 

limitní hodnota stanovená zákonem pro zařazení do skupiny A, ale zároveň menší 

než limitní hodnota stanovená zákonem pro zařazení do skupiny B. 

 

 Provozovatel objektu nebo zařízení navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny 

B v případě, že: 

 skutečné množství nebezpečných látek a směsí je stejné nebo větší než limitní 

hodnoty stanovené zákonem pro zařazení do skupiny B, 

 při použití součtového vzorce je součet poměrných množství stejný nebo vyšší než 

limitní hodnota stanovená zákonem pro zařazení do skupiny B. 
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 Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo do skupiny B předloží 

provozovatel krajskému úřadu a uvede v něm náležitosti stanovené v § 5 zákona. 

 

 Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B je 

povinen provést analýzu a hodnocení rizik závažné havárie pro potřeby zpracování 

bezpečnostního programu (skupina A) nebo bezpečnostní zprávy (skupina B) dle § 7 zákona. 

Tato analýza a hodnocení rizik závažné havárie musí obsahovat: 

 identifikaci nebezpečí (zdrojů rizik), 

 stanovení možných scénářů vzniku závažné havárie včetně příčin jejich vzniku, 

 odhad možných dopadů (následků) scénářů závažné havárie s ohledem na zdraví a 

životy lidí, životní prostředí, majetek a hospodářská zvířata, 

 odhad pravděpodobnosti vzniku scénářů závažné havárie, 

 určení míry rizika a  

 hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažné havárie. 

 

 Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A na základě provedené 

analýzy a hodnocení rizik vypracuje: 

 bezpečnostní program prevence závažné havárie (§ 8) a  

 plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení (§ 14). 

 

 Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B na základě provedené 

analýzy a hodnocení rizik vypracuje: 

 bezpečnostní zprávu (§ 10), 

 plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení (§ 14), 

 vnitřní havarijní plán (§ 17), 

 písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího 

havarijního plánu (§ 18). 

 

 Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B je 

dále povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie 

(§ 12).  
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 Bližší podmínky systému prevence závažných havárií stanoví prováděcí právní 

předpisy k zákonu, kterými jsou: 

 vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, 

 vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii 

a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, 

 vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií, 

 nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek.   

 

 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě [8] stanovuje 

povinnosti fyzických a právnických osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, 

došlo-li k ní nebo hrozí-li její bezprostřední vznik na chráněných druzích volně žijících 

živočichů nebo planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených zákonem, na 

vodě nebo půdě. Zákon rovněž upravuje výkon státní správy na úseku předcházení ekologické 

újmy.  

 V příloze č. 1 zákona je definováno 15 typů (druhů) činností, na které se zákon 

vztahuje v oblasti předcházení ekologické újmy. Mezi vybrané činnosti patří i činnost č. 9 

(zacházení se závadnými látkami) a činnost č. 10 (nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky), 

což jsou činnosti související s provozem impregnace řeziva. 

 

 § 3 ukládá provozovateli provozujícímu jednu z uvedených činností povinnost 

předcházet vzniku ekologické újmy přijímáním preventivních opatření. Dojde-li ke vzniku 

ekologické újmy je provozovateli uložena povinnost přijímat nápravná opatření. Tato 

povinnost se vztahuje i na provozovatele provozujícího činnosti zákonem nestanovené. 

 

 Dle § 14 zákona je provozovatel stanovené činnosti povinen provést tzv. hodnocení 

rizika ekologické újmy a toto hodnocení aktualizovat v případě podstatných změn. 

Provedení hodnocení rizika ekologické újmy je podstatné pro rozhodnutí, zda je provozovatel 

povinen sjednat tzv. finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření 

ekologické újmy. 
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 Rozsah finančního zajištění je závislý na pravděpodobnosti vzniku a závažnosti (míře 

následků a škod) ekologické újmy a s tím spojenými náklady na přijetí příslušných opatření.  

 

 Bez finančního zajištění podle zákona nesmí provozovatel vykonávat stanovené 

činnosti. Zákon stanovuje několik případů, kdy provozovatel není povinen sjednat finanční 

zajištění, konkrétně: 

 provozovatel na základě hodnocení rizika prokáže, že provozem činnosti nemůže 

vzniknout ekologická újma, jejíž náprava si vyžádá náklady větší než 20 000 000 Kč, 

 provozovatel je zaregistrován v Programu environmentálního řízení a auditu (EMAS) 

nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro registraci v tomto programu, i když 

náprava ekologické újmy si vyžádá více než 20 000 000 Kč, 

 provozovatel má zaveden a certifikován tzv. systém řízení environmentu (EMS) dle 

souboru norem ČSN EN ISO 14 000 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné 

k zavedení a certifikování tohoto systému, i když si náprava ekologické újmy vyžádá 

více než 20 000 000 Kč. 

 

 Způsob hodnocení rizika a finančního zajištění ekologické újmy je stanoven 

prováděcím předpisem k zákonu o předcházení ekologické újmě, kterým je nařízení vlády 

č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách 

finančního zajištění [9], dále Metodickým pokynem odboru environmetálních rizik a 

ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení 

rizika ekologické újmy ze dne 2. listopadu 2012 a Metodickým pokynem odboru 

environmetálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění 

podrobného hodnocení rizika ekologické újmy ze dne 30. dubna 2012.  

 

 Způsob hodnocení rizika ekologické újmy upravuje § 3 uvedeného nařízení vlády [9]. 

Hodnocení rizik provádí provozovatel pro každé místo provozní činnosti zvlášť a v rámci něj 

hodnotí každou jednotlivou činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona, pokud je provozovatelem 

provozována. 

 

 Provozovatel provede nejprve tzv. základní hodnocení rizika ekologické újmy dle 

přílohy č. 1 k nařízení vlády.  
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 V případě, že celkový součet bodů získaných základním hodnocením je vyšší než 50 

bodů, provede provozovatel následně tzv. podrobné hodnocení rizika ekologické újmy. Pokud 

je provozovatel zaregistrován v programu EMAS nebo má zavedený a certifikovaný systém 

řízení EMS dle souboru norem ČSN EN ISO 14 000 (nebo pokud prokazatelně zahájil 

činnosti potřebné k registraci, respektive k získání certifikátu), provede pouze základní 

hodnocení rizika ekologické újmy. 

 

 Je-li celkový součet bodů získaných základním hodnocením nižší nebo roven 50 

bodům, provozovatel uschová toto hodnocení pro případ kontroly ze strany příslušného 

orgánu nebo instituce. Zároveň není provozovatel povinen sjednat finanční zajištění, jelikož 

se předpokládá, že škody vzniklé ekologickou újmou nepřesáhnou 20 000 000 Kč. Totéž platí 

pro provozovatele, který je zaregistrovaný v programu EMAS nebo má zavedený a 

certifikovaný systém řízení EMS dle souboru norem ČSN EN ISO 14 000 (nebo pokud 

prokazatelně zahájil činnosti potřebné k registraci, respektive k získání certifikátu). 
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5 Analýza a hodnocení rizik 

 Analýza a hodnocení rizika představuje v současné době proces hojně využívaný 

v celé řadě oblastí. Nejčastěji používaný je tento proces pro analýzu a hodnocení pracovních 

rizik, environmentálních rizik, finančních rizik, investičních rizik či podnikatelských rizik 

apod. S procesem analýzy a hodnocení rizik jsou spojeny některé pojmy, jejichž význam bude 

vysvětlen v následující kapitole. 

 

5.1 Základní pojmy a definice 

 Tato kapitola vysvětluje pojmy podstatné a důležité z hlediska prevence rizik. Mezi 

nejčastěji používané pojmy patří bezesporu nebezpečí (zdroj rizika) a riziko. Vysvětleny jsou 

i pojmy jako nebezpečná chemická látka či směs, objekt či zařízení. Výklad jednotlivých 

pojmů vychází z platných právních a ostatních předpisů či z obecně platných a uznávaných 

definic. U některých pojmů je uvedeno definic několik s odkazem na zdroj výkladu, a to 

z důvodu použití v různých oblastech analýzy a hodnocení rizik (pracovní rizika, prevence 

závažných havárií).  

 

 Nebezpečí (zdroj rizika) - zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik 

poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci [10], nebo vlastnost 

nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné 

havárie [7]. 

 

 Nebezpečí je tedy určitá vlastnost, která je dána určitému subjektu a kterou nelze od 

tohoto subjektu oddělit, ale působení této vlastnosti se negativně projeví pouze tehdy, bude-li 

někdo nebo něco tomuto působení vystaven.  

 

 Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a 

závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí 

jejímu vlivu [10], nebo pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke 

kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností [7]. 

 

 Riziko lze tedy definovat jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího jevu a míru 

následků a škod, které tento jev způsobí či vyvolá. 
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 Nebezpečná chemická látka nebo přípravek (směs) - látka nebo směs, která má 

jednu nebo více nebezpečných vlastností [11], nebo látka nebo směs, která splňuje kritéria 

týkající se fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví nebo nebezpečnosti pro životní 

prostředí [12], nebo vybraná nebezpečná chemická látka nebo směs, uvedené v příloze č. 1 k 

zákonu o prevenci závažných havárií v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako 

surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se 

dá důvodně předpokládat, že vzniknou v případě havárie [7]. 

 

 Objekt - celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více 

nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících 

infrastruktur a činností, v užívání právnických a podnikajících fyzických osob [7]. 

 

 Zařízení - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka 

vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také 

všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, 

stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory [7]. 

 

5.2 Proces analýzy a hodnocení rizik 

 Analýza a hodnocení rizik je komplexní proces vyhledávání (identifikace) a 

vyhodnocování rizik a v návaznosti na to také navrhování a přijímání opatření, jejichž účelem 

je rizika úplně odstranit (v praxi velmi nepravděpodobné) anebo alespoň snížit na tzv. 

přijatelnou úroveň. Proces analýzy a hodnocení rizik se provádí nejčastěji v těchto krocích 

[13, 14]: 

 určení rozsahu a definování cílů, 

 identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), 

 kvantitativní (číselné) hodnocení pravděpodobnosti vzniku nežádoucího jevu, 

 kvantitativní (číselné) hodnocení míry následků a škod nežádoucího jevu, 

 stanovení míry rizika (kombinace pravděpodobnosti vzniku a míry následků a škod), 

 stanovení přijatelnosti rizika, 

 návrh a přijetí (realizace) opatření ke snížení nepřijatelných rizik. 
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 Z uvedeného vyplývá, že při analýze a hodnocení rizik mohou být využity tři přístupy 

(hlediska) hodnocení [15]: 

 kvalitativní hodnocení, kterým se stanoví podmínky a příčiny vzniku nežádoucího 

jevu (tedy slovní, nečíselný popis), 

 kvantitativní hodnocení, kterým se odhadne pravděpodobnost či frekvence vzniku 

nežádoucího jevu či míra jeho následků a škod (tedy číselný popis), 

 semikvantitativní hodnocení kombinující oba předchozí přístupy (tedy slovní i 

číselný popis). 

 

 V celé řadě případů se však kvantitativní (číselné) hodnocení rizika neprovádí a 

postačuje provedení kvalitativního (slovního) hodnocení rizika.   

  

 Samotné riziko má 2 ocenitelné (ohodnotitelné) parametry: pravděpodobnost či 

frekvenci vzniku negativního jevu a míru následků a škod negativního jevu. Z tohoto pohledu 

lze riziko chápat jako riziko [13, 14]: 

 individuální, které určuje pravděpodobnost vzniku negativního jevu s účinkem na 

jednotlivce, 

 skupinové, které určuje pravděpodobnost vzniku negativního jevu jako kombinaci 

průměrného individuálního rizika a počtu postižených osob ve sledované skupině, 

 sociální, které určuje pravděpodobnost vzniku negativního jevu jako kombinaci 

průměrného individuálního rizika a počtu postižených osob ve společnosti. 

 

5.3 Metody analýzy a hodnocení rizik 

 Podstatný vliv na provedení kvalitní a užitečné analýzy a hodnocení rizik má výběr 

vhodné metody. V současné době je v praxi využíváno nepřeberné množství metod pro 

analýzu a hodnocení rizik, jejichž přehled uvádí tabulka 1 [14, 16]. Každá uvedená metoda a 

její použití má své klady i zápory. Vhodnost použití konkrétní metody je závislá na celé řadě 

faktorů, přičemž mezi nejdůležitější lze zařadit: 

 rozsah a cíle analýzy rizik, 

 charakteristika posuzovaného systému,  

 dostupné zdroje k provedení analýzy rizik (informační, finanční, personální atd.), 

 fáze života zařízení (vhodnost použití jednotlivých metod v různých fázích života 

zařízení uvádí tabulka 2 [15, 16, 17]). 
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Tabulka 1: Metody analýzy a hodnocení rizik 

Český název metody Anglický název metody 
Zkratka 

metody 

Relativní hodnocení (indexové) Relative Ranking RR 

Bezpečnostní audit Safety Review SR 

Analýza kontrolními seznamy Checklist Analysis CL 

Co se stane, když... What - if Analysis WI 

Prvotní analýza nebezpečí Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza nebezpečí a provozuschopnosti Hazard and Operability Study HAZOP 

Analýza příčin poruch a jejich následků Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza spolehlivosti člověka Human Reliability Analysis HRA 

Analýza příčin následků Cause Consequence Analysis CCA 

 

Tabulka 2: Vhodnost použití jednotlivých metod analýzy rizik v různých fázích života 

zařízení 
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F

M

E

A 

F

T

A 

E

T

A 

H

R

A 

C

C

A 

Výzkum a vývoj + - - + + - - - - - - 

Koncepční návrh + - + + + - - - - - - 

Poloprovoz - - + + + + + + + + + 

Detailní návrh - - + + + + + + + + + 

Montáž/Najíždění - + + + - - - - - + - 

Běžný provoz - + + + - + + + + + + 

Modifikace + + + + + + + + + + + 

Šetření nehod - - - + - + + + + + + 

Prověření - + + + - - - - - - - 

Legenda 

+ Běžně používané a aplikované metody 

- 
Zřídka využívané a aplikované nebo 

nevhodné metody 

  

 Obecně lze metody analýzy a hodnocení rizik rozdělit do následujících skupin: 

 bodové (indexové), 

 nesystematické, 

 systematické a 

 speciální. 
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5.3.1 Bodové (indexové) metody 

 Bodové či indexové metody jsou skupinou metod, jejichž společným znakem je rychlé 

použití a vyhodnocení (ne)bezpečnosti zkoumaného systému s využitím bodů či indexů. 

 

 Obecně jsou metody aplikovány tak, že se v prvním kroku nejprve rozdělí zkoumaný 

systém na dílčí subsystémy (jednotky, zařízení, činnosti apod.) a každý subsystém je 

ohodnocen body (indexy) na základě celé řady ohodnotitelných parametrů (např. 

pravděpodobnost vzniku, míra následků a škod, fyzikálně chemické vlastnosti a množství 

nebezpečných chemických látek a směsí, charakter procesu apod). 

 

 Jednoduchá bodová metoda vyvinutá v roce 2000 umožňuje jednoduchou 

tabulkovou formou hodnotit vyhledaná nebezpečí z hlediska pravděpodobnosti vzniku 

nežádoucího jevu, míry následků a škod způsobených nežádoucím jevem, doby trvání 

expozice a ochranné reakce před vznikem a při vzniku nežádoucího jevu. 

 

 Kittsova bodová metoda používá pro hodnocení zdrojů rizika 5 parametrů hodnocení 

a tzv. karty pro ohrožení nebezpečím. Hodnoceny jsou tyto parametry: počet osob 

vystavených nebezpečí, závažnost, počet úrazů, ke kterým již došlo za daných podmínek, 

četnost ohrožení a názor vedení. 

 

 Dow Fire & Explosion Index je indexová metoda pro hodnocení nebezpečnosti 

jednotky či zařízení z hlediska možnosti vzniku požáru a výbuchu. Na základě indexu 

hořlavosti a výbušnosti jsou jednotky či zařízení rozděleny do 5 kategorií nebezpečnosti a při 

překročení limitních hodnot je vyžadována hlubší analýza rizika. 

 

 Dow Chemical Exposure Index je indexovou metodou pro hodnocení nebezpečnosti 

jednotky či zařízení z hlediska toxického působení chemických látek a směsí v nich 

umístěních s rizikem jejich úniku do okolí. Při překročení limitních hodnot je opět 

vyžadována hlubší analýza rizika. 

 

 Rapid Ranking je obdobou metod společnosti Dow pro hodnocení nebezpečnosti 

dané jednotky či zařízení z hlediska požáru, výbuchu i toxicity. 
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5.3.2 Nesystematické metody 

 V současné době jsou nejpoužívanějšími 3 nesystematické metody: 

 Safety Review (bezpečnostní audit), 

 What-if Analysis (analýza metodou Co se stane, když…) a 

 Checklist Analysis (analýza s využitím kontrolních seznamů). 

 

 Bezpečnostní audit je pravděpodobně nejstarší používanou metodou pro analýzu a 

hodnocení rizik. Využívá se především pro hodnocení bezpečnosti již provozovaných 

jednotek a zařízení. Slouží k porovnání skutečného (zjištěného) stavu se stavem 

požadovaným. Provádí jej nejčastěji tým odborníků složený z různých profesí, a to formou 

kontrolních prohlídek provozu či jednotek a zařízení. Umožňuje hodnotit řadu oblastí 

(organizaci, pracovní postupy a procesy, vedení apod.). Výsledkem auditu by měl být seznam 

zjištěných závad a nedostatků s návrhem opatření (včetně termínů a odpovědností za jejich 

odstranění). [14] 

 

 Analýzu metodou Co se stane, když… provádí tým odborníků různých profesí 

formou porad, jejichž cílem je pokládáním vhodných otázek typu „Co se stane, když…“ nebo 

„Co může vést k tomu, že…“ či „Předpokládáme, že…“ identifikace možných nebezpečí 

(poruchy, stavy) nebo událostí či situací, které mohou vést ke vzniku havárie. Účelem je tedy 

zjištění možných příčin vzniku havárie a navržení příslušných opatření. Při této metodě se 

často využívá skupinová technika, tzv. brainstorming. [14]  

 

 Analýza rizik prostřednictvím Kontrolních seznamů umožňuje jednoduchým 

způsobem identifikovat nedostatky zkoumaného systému prostřednictvím seznamů položek, 

které budou obsahovat otázky vztahující se ke zkoumanému systému, na které je možné 

odpovědět ANO, NE či NEVZTAHUJE SE. Kontrolní seznamy se používají nejčastěji 

k ověření, zda daný systém splňuje požadavky stanovené právními a ostatními předpisy. [14] 

5.3.3 Systematické metody 

 Systematické metody analýzy a hodnocení rizik představují skupinu tzv. normovaných 

metod, jelikož je způsob jejich aplikace stanoven normou (normován). Mezi v současné době 

nejpoužívanější systematické metody lze zařadit HAZOP, FMEA, ETA či FTA, méně často 

jsou v praxi využívány např. HRA nebo CCA.  
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 HAZOP (Hazard and Operability Study) neboli Studie nebezpečí a 

provozuschopnosti je systematickou metodou používanou zejména v chemickém a 

petrochemickém průmyslu. Podstatou metody je domněnka, že každá havarijní situace je 

způsobena určitou odchylkou od normálního (provozního) stavu. Při aplikaci metody je 

složitý systém rozdělen na jednotlivé dílčí subsystémy tak, aby každý subsystém měl pouze 

jednu vlastnost, funkci nebo účel. Vhodnou kombinací klíčových slov s vlastností, funkcí 

nebo účelem subsystému vzniká hledaná odchylka od normálního (provozního) stavu. U takto 

nalezené odchylky je stanovena příčina jejího možného vzniku, následek, který může 

způsobit, a jsou uvedena již realizovaná opatření a navržena opatření nová, zvyšující 

bezpečnost. Mezi nejčastěji používaná klíčová slova řadíme např. NENÍ, MENŠÍ, VĚTŠÍ, 

JINÝ, REVERZE, A TAKÉ, PŘEDČASNÝ, ZPOŽDĚNÝ atd. Důležitým faktorem pro 

úspěšnou aplikaci metody HAZOP je výběr vhodného pracovního týmu. Pracovní tým by 

neměl být větší než 3 - 7 osob a měl by být složen z vedoucího týmu, který musí mít zejména 

znalosti metody HAZOP a obecné znalosti chemického inženýrství, dále ze zapisovatele, 

který zaznamenává zjištěné skutečnosti, a odborných pracovníků různých profesí (technolog, 

strojní inženýr, bezpečnostní inženýr, projektant, vedoucí provozu apod.). [18, 19]  

 

 Jednou z nejstarších metod pro analýzu poruch je FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis) neboli Analýza příčin poruch a jejich následků. Původně byla vyvinuta v NASA 

pro vesmírný program Apollo ke zkoumání složitých systémů a jejich poruch. Podstatou 

metody je rozdělení složitých systémů na jednotlivé dílčí subsystémy (prvky), které jsou dále 

analyzovány - pro každý prvek musí být zodpovězeny 2 základní otázky [13]: 

 jak se může daný prvek poškodit a  

 co se stane, pokud se daný prvek poškodí. 

 

 FMEA tedy umožňuje hledat příčiny poruch a jejich možné následky. Jejím rozšířením 

na FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) neboli Analýzu příčin 

možností následků a kritičnosti poruch je možno odhadnout pravděpodobnost vzniku poruchy 

a její kritičnost (kvantitativní hodnocení).  

 

 Další klasickou systematickou metodou je FTA (Fault Tree Analysis) neboli Analýza 

stromem poruch, která umožňuje analyzovat poruchy a jejich kombinace v systému, které 

mohou vést k havárii. Při aplikaci metody se stanoví tzv. TOP EVENT (vrcholová událost) a 

následně jsou deduktivním způsobem hledány poruchy či jejich kombinace, které mohou tuto 
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událost způsobit. Pro sestavení tzv. logického stromu se využívají logické operátory. Metoda 

umožňuje i kvantitativní analýzu rizika stanovením četnosti (frekvence) nebo 

pravděpodobnosti výskytu poruchy. Nevýhodami metody jsou její vyšší nároky především na 

čas potřebný k provedení a znalosti a zkušenosti analytika provádějícího FTA. [13] 

 

 Opakem Analýzy stromem poruch je metoda ETA (Event Tree Analysis) neboli 

Analýza stromem událostí, která je metodou induktivní. Metoda je založena na předpokladu, 

že je každý systém vybaven a opatřen určitými bezpečnostními prvky, které se snaží havárii 

předcházet nebo omezovat její následky. Při aplikaci metody se stanoví iniciační událost 

(např. selhání člověka, porucha zařízení apod.), která však nesmí být ani příliš obecná ani 

příliš konkrétní. Následně se identifikují jednotlivé bezpečnostní prvky a jejich funkce a 

sestaví se strom událostí, kde horní větev reprezentuje úspěšný zásah bezpečnostního prvku, 

spodní větev zásah neúspěšný. Pro jednotlivé větve stromu se určí možné následky dané 

události a také pravděpodobnost jejího vzniku. [16, 18] 

5.3.4 Speciální metody 

 Zvláštní skupinu představují metody klasifikace a priorizace rizik, které jsou 

alternativou k uvedeným bodovým (indexovým) metodám. Mezi tyto metody řadíme Metodu 

výběru podle Purple Book a IAEA-TEC DOC-727. 

 

 Smyslem metod klasifikace a priorizace rizika je vybrat ty jednotky a zařízení ve 

složitějších systémech, které mohou představovat zvýšenou míru rizika, a tyto následně 

podrobit hlubší analýze rizika. 

 

 V jednom objektu se může nacházet celá řada jednotek či zařízení, které mohou pro 

své okolí představovat různou míru rizika. Podrobovat analýze a hodnocení rizik všechny 

takovéto jednotky či zařízení může být značně (především časově) náročné, jelikož pouze 

některé jednotky či zařízení jsou rizikovější. Pro výběr těchto rizikovějších jednotek a zařízení 

v objektu byla vyvinuta Metoda výběru podle Purple Book, která se provádí ve 4 krocích 

[16, 20]:   

 rozdělení objektu na jednotlivé jednotky a zařízení, 

 pro každou jednotku či zařízení výpočet indikačního čísla A (v závislosti na 

provozních podmínkách, množství a nebezpečných vlastnostech látek a směsí), 
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 pro každou jednotku či zařízení stanovení 8 bodů na hranici objektu a na základě 

vzdálenosti jednotky či zařízení od uvažovaného bodu a indikačního čísla A výpočet 

selektivní číslo S, a to zvlášť pro látky toxické, hořlavé a výbušné, 

 na základě selektivního čísla S výběr těch jednotek či zařízení, které budou 

podrobeny hlubší analýze rizika. 

 

 Metoda výběru podle Purple Book umožňuje tedy výběr rizikovějších jednotek a 

zařízení uvnitř objektu a jejich podrobení další analýze rizika. Naproti tomu metoda IAEA-

TECDOC-727 umožňuje určit společenské riziko, které hrozí obyvatelstvu na rozsáhlém 

území ze zdrojů stabilních (stacionárních) a mobilních nebo produktovodů. Metoda vychází 

ze zkušeností se 46 typovými průmyslovými haváriemi a provádí se v 5 krocích zahrnujíce 

klasifikaci činností a zařízení, odhad následků velké havárie na okolní obyvatelstvo, odhad 

pravděpodobnosti vzniku velké havárie, odhad společenského rizika a priorizace rizik. [16, 

18, 21]    

 

 Mezi speciální metody lze zařadit i metodu CPQRA (Chemical Process Quantitative 

Risk Analysis) neboli metodu Kvantitativní analýzy rizika chemických procesů, která je 

relativně novým přístupem k zajištění bezpečnosti při řízení chemických procesů. 

S narůstající složitostí chemických procesů se dosavadní nástroje pro zajištění bezpečného 

provozu stávají méně účinnými a nevyhovujícími, a právě z tohoto důvodu byla vyvinuta 

komplexní metodika pro zajištění a zvýšení bezpečnosti při řízení chemických výrob. 

 

 Komplexní metoda CPQRA probíhá v následujících krocích [13, 15]: 

 stanovení cílů analýzy, 

 popis analyzovaného systému, 

 identifikace nebezpečí (zdrojů rizik), 

 vypracování seznamu možných havárií, 

 výběr závažných havárií, 

 odhad následků, 

 úprava systému (procesu) s cílem eliminovat následky, 

 odhad pravděpodobnosti vzniku havárie, 

 úprava systému (procesu) s cílem snížit pravděpodobnost vzniku havárie, 

 odhad rizika na základě pravděpodobnosti vzniku havárie a jejích následků, 

 úprava systému (procesu) za účelem snížení rizika. 
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5.4 Praktická aplikace - bodové hodnocení rizik z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 Základní povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti práce je bezesporu 

povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich zdraví a života při práci. Tato povinnost je 

zakotvena v zákoníku práce [2]. 

 

 Na základě výše uvedeného je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje a vyhledávat a vyhodnocovat rizika a na základě tohoto vyhledávání a 

vyhodnocování navrhovat a přijímat opatření k odstranění rizika nebo jeho snížení na 

přijatelnou úroveň, není-li možné tato rizika úplně odstranit. 

 

 Při navrhování a přijímání opatření k odstranění nebo snížení rizika na přijatelnou 

úroveň musí zaměstnavatel dodržovat všeobecné preventivní zásady stanovené zákoníkem 

práce. 

 

 Zaměstnavateli je tedy uložena povinnost provádět tzv. analýzu a hodnocení rizika 

s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale není stanoveno, jakým 

způsobem či s využitím jakých metod musí tuto analýzu zajišťovat. Volba vhodné metody 

nebo způsobu analýzy a hodnocení rizika jsou tedy zcela v kompetenci zaměstnavatele, 

samozřejmě s ohledem na odstranění všech možných rizik či jejich snížení na přijatelnou 

úroveň.    

  

 Ve společnosti Dřevo Trust, a.s. je nastaven tzv. systém bodového hodnocení rizika 

(obdoba tzv. jednoduché bodové metody). Tento systém upravuje interní norma N_5.6 DT 

Hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.  

 

 Na základě této normy byla provedena analýza a hodnocení rizik z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při používání máčecích van a impregnaci řeziva. 
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 Analýza a hodnocení rizik byla provedena v následujících krocích: 

 příprava na vyhledání a vyhodnocení rizik, 

 výběr posuzovaných systémů a jejich částí, 

 identifikace nebezpečí (zdrojů rizika), 

 stanovení míry rizika jako kombinace následujících faktorů: 

 odhad pravděpodobnosti vzniku/působení rizika, 

 stanovení míry následků a škod, 

 názor hodnotitelů (zkušenosti s provozem), 

 stanovení přijatelnosti rizika, 

 návrh a realizace opatření k odstranění nebo snížení rizika, 

 zajištění systematického opakování analýzy a hodnocení rizika, 

 zaznamenání rizika do registru rizik. 

5.4.1 Příprava na vyhledání a vyhodnocení rizik 

 V rámci tohoto kroku byla provedena prohlídka a kontrola pracovišť a jejich rozdělení 

na dílčí hodnotitelné systémy a subsystémy podle konkrétních podmínek. Následovalo 

zajištění a rozbor potřebných podkladů a informací: 

 právní a ostatní předpisy,  

 návody k použití a obsluze používaných strojů, nástrojů, nářadí či technických 

zařízení,  

 bezpečnostní listy chemických látek a směsí,  

 dokumentace vztahující se k pracovní úrazovosti,  

 odborná literatura a další. 

5.4.2 Výběr posuzovaných objektů a jejich částí 

 V této části byly vybrány všechny činnosti vztahující se k posuzovanému systému 

nebo jeho části. Pozornost byla věnována nejen činnostem pravidelným či opakovaným, ale 

také činnostem nepravidelným či jednorázovým a dále možným nebezpečným situacím, 

strojům, technickým zařízením, provozním a stavebním prostorům, kde bylo možné 

předpokládat ohrožení zdraví a života zaměstnanců. 

5.4.3 Identifikace nebezpečí (zdrojů rizika) 

 Pro jednotlivé systémy, jejich části, činnosti, postupy a situace byly určeny možné 

zdroje rizika - nebezpečí. V úvahu byla brána nebezpečí, která lze rozumným způsobem 

předpovídat (tedy tzv. očekávatelná rizika práce). 
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5.4.4 Stanovení míry rizika  

 Míra rizika byla stanovena jako kombinace 3 ohodnotitelných faktorů (parametrů): 

 pravděpodobnost vzniku rizika P, 

 míra následků a škod N a  

 názor hodnotitelů H 

 

R = P x N x H 

 

 Pravděpodobnost vzniku rizika P vyjadřuje pravděpodobnost, se kterou může 

uvažované nebezpečí vzniknout (nastat). Velikost pravděpodobnosti je určena 5 bodovou 

stupnicí v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Stupnice pravděpodobnosti vzniku rizika 

Pravděpodobnost Bodové hodnocení 

Nepravděpodobná  1 

Nahodilá 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá (jistá) 5 

  

 Míra následků a škod N vyjadřuje možnou míru poškození zdraví a života 

zaměstnance nebo jiné osoby, které se nebezpečí (riziko) přímo týká. Velikost míry následků 

a škod je určena 5 bodovou stupnicí v tabulce 4. 

 

 Tabulka 4: Stupnice míry následků a škod 

Míra poškození zdraví a života Bodové hodnocení 

Úraz bez pracovní neschopnosti 1 

Úraz s pracovní neschopností 2 

Úraz s hospitalizací 3 

Těžký úraz či úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 
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 Názor hodnotitele H zohledňuje zkušenosti hodnotitele se zkoumaným objektem nebo 

jeho částí a vyjadřuje jejich názor na závažnost rizika, počet ohrožených osob, čas působení, 

pravděpodobnost odhalení vznikajícího nebezpečí, provozní praxi, úroveň odborných 

předpokladů zaměstnanců pro výkon práce či činností (vzdělání, zdravotní či odborná 

způsobilost), stav a stáří technických a technologických zařízení apod. Nezbytnou součástí 

jsou také jejich poznatky získané pozorováním (i skrytým či utajovaným) již prováděných 

činností a procesů. Názor hodnotitelů je určen 5 bodovou stupnicí v tabulce 5. 

  

Tabulka 5: Stupnice názoru hodnotitelů   

Názor hodnotitelů Bodové hodnocení 

Zanedbatelný vliv na zdraví a životy 1 

Malý vliv na zdraví a životy 2 

Nezanedbatelný vliv na zdraví a životy 3 

Velký a významný vliv na zdraví a životy 4 

Kombinace několika velkých a významných vlivů na zdraví a životy  5 

 

 Kombinací výše uvedených faktorů (P, N, H) byla stanovena míra rizika. 

5.4.5  Stanovení přijatelnosti rizika  

 Na základě získaného bodového hodnocení a míry rizika byla stanovena přijatelnost 

rizika v 5 kategoriích dle tabulky 6. Uvedené bodové rozpětí je pouze orientační a vyjadřuje 

prioritu návrhu a přijetí opatření k odstranění nebo snížení rizika.  

 

Tabulka 6: Kategorie přijatelnosti rizika 

Přijatelnost rizika Míra rizika R 

Bezvýznamné (zanedbatelné) riziko 0 - 3 

Akceptovatelné (přijatelné) riziko 4 - 10 

Mírné riziko 11 - 50 

Významné (nežádoucí) riziko 51 - 100 

Nepřijatelné riziko 101 - 125 

 

 Bezvýznamné (zanedbatelné) riziko - riziko, které nevyžaduje žádné zvláštní 

opatření, není však zajištěna 100 % bezpečnost, na riziko musí být zaměstnanci upozornění či 

seznámeni s ním. 
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 Akceptovatelné (přijatelné) riziko - riziko, které je přijatelné za předpokladu, že 

bude stále sledováno a vyhodnocováno a zaměstnanci budou na riziko upozorněni a 

seznámeni s ním. 

 

 Mírné riziko - riziko, u kterého není realizace opatření naléhavá, ale je třeba opatření 

realizovat dle plánů (obsahujících termíny a odpovědnosti) stanovených a určených vedením 

společnosti.  

 

 Významné (nežádoucí) riziko - riziko vyžadující urychlenou realizaci opatření ke 

snížení rizika na přijatelnější úroveň. Do doby odstranění rizika nebo jeho snížení na 

přijatelnější úroveň nesmí být činnost, kterou toto riziko vzniká, vykonávána, pokud nejsou 

přijata zvláštní bezpečnostní opatření pro mimořádný výkon činnosti. Pro snížení rizika na 

přijatelnější úroveň je třeba vyčlenit zdroje a stanovit termíny a odpovědnosti k realizaci 

opatření. 

 

 Nepřijatelné riziko - velmi vysoké riziko s trvalou možností úrazu nebo úrazu 

s vážnými, trvalými nebo smrtelnými následky. Do doby odstranění rizika nebo jeho snížení 

na přijatelnější úroveň nesmí být činnost, kterou toto riziko vzniká, vykonávána. Pro 

odstranění nebo snížení rizika na přijatelnější úroveň je třeba vyčlenit zdroje a stanovit 

termíny a odpovědnosti za realizaci opatření.    

5.4.6  Návrh a realizace opatření k odstranění nebo snížení rizika 

 V tomto kroku byla ke každému identifikovanému nebezpečí a vyhodnocenému riziku 

navržena opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Uváděna 

jsou standardní opatření - technická, organizační, náhradní (přidělení OOPP) apod. Nejsou 

uváděna opatření jako seznámení nebo školení zaměstnanců, která jsou samozřejmá, stejně 

jako splnění předpokladů pro výkon práce (odborné, zdravotní), které jsou stanoveny 

interními předpisy společnosti. 

5.4.7 Zajištění systematického opakování analýzy a hodnocení rizika   

 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci je nedílnou a rovnocennou 

součástí pracovních povinností všech vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení, 

prevenci rizik nevyjímaje. 
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 Povinností vedoucích zaměstnanců je navržená opatření realizovat ve stanovených 

termínech a vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Vedoucí zaměstnanci zároveň 

neustále spolupracují s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a vedením společnosti 

k zajištění prevence rizik. 

 

 Analýza a hodnocení rizik je proces neustálý, opakovaný a prováděný v pravidelných i 

nepravidelných intervalech a vždy při změně technologie, pracovních postupů apod. 

5.4.8 Zaznamenání rizika do registru rizik  

 Veškerá identifikovaná nebezpečí, vyhodnocená rizika a opatření navržená 

k odstranění nebo snížení rizika na přijatelnou úroveň v souvislosti s instalací a provozem 

máčecích van, impregnací řeziva a používáním impregnačních látek a směsí byla 

zaznamenána do tabulkového přehledu, tzv. registru rizik. 

 

 Registr rizik je zpracován tabulkovou formou tak, aby: 

 byl přehledný a srozumitelný, 

 jej mohli vedoucí zaměstnanci využívat ke své každodenní řídící a kontrolní činnosti, 

 byla všechna významnější rizika pod kontrolou, 

 mohl být pravidelně upravován a aktualizován na základě výsledků analýzy a 

hodnocení rizik. 

 

 V příloze č. 2 je uveden výtah z registru rizik společnosti Dřevo Trust, a.s. s ohledem 

na nebezpečí a rizika spojená s provozem máčecích van a impregnací řeziva.  

5.4.9 Shrnutí dosažených výsledků a návrh a realizace opatření 

 Analýzou a bodovým hodnocením rizika v souladu s interní normou společnosti byla 

identifikována nebezpečí související se zajištěním bezpečného provozu máčecích van a 

impregnace řeziva.  

 

 V úvahu byla brána nebezpečí vztahující se k nebezpečným chemickým látkám a 

směsím, k provozu technických zařízení (nebezpečí spojená s elektrickým proudem) a na 

manipulaci s břemeny s využitím motorových vysokozdvižných vozíků (dále jen „MVV“).  

 

 V úvahu nebyla brána nebezpečí vztahující se k běžnému provozu MVV a jiných 

dopravních prostředků - tato jsou již zahrnuta v registru rizik společnosti a na základě 
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výsledků analýzy a hodnocení rizika a požadavků právních a ostatních předpisů byl provoz 

dopravních prostředků upraven interní normou pro dopravu - Dopravně provozním řádem. 

 

 Většina rizik byla vyhodnocena, i na základě navržených a již přijatých opatření, jako 

rizika bezvýznamná, případě akceptovatelná (přijatelná). Existují však i rizika mírná, kterým 

je třeba věnovat zvýšenou pozornost a vyžadovat a kontrolovat dodržování navržených a 

přijetých opatření. 

 

 Mezi mírná rizika spojená s nakládáním s kapalnými nebezpečnými chemickými 

látkami a směsmi patří především nebezpečí požití neznámé (nebezpečné) kapaliny. 

Z tohoto pohledu je žádoucí, aby byly veškeré chemické látky a směsi uchovávány pouze 

v původním obalu výrobce s označením názvu a nebezpečných vlastností a při práci byla 

dodržována hygienická a bezpečnostní pravidla (nejíst, nepít, nekouřit). 

 

 Další nebezpečnou vlastností spojenou s chemickými látkami a směsmi je žíravost. 

Směs Lignofix je klasifikována jako žíravá, byť se její pH pohybuje okolo hodnoty 6 (velmi 

slabá kyselina). I toto nebezpečí bylo vyhodnoceno jako mírné riziko, i vzhledem k žíravosti a 

možným následkům na lidské zdraví. V souvislosti s tímto rizikem byla navržena a přijata 

celá řada opatření (především používání příslušných OOPP, zajištění přívodu vody v místě 

manipulace a další).  

 

 Jako mírná byla vyhodnocena rizika spojená s technickými zařízeními (máčecí vana) a 

působením elektrického proudu, kterým je máčecí vana napájena pro pohon hydraulických 

ramen. Zvýšená pozornost byla věnována umístění hlavního vypínače přímo na máčecí vaně 

tak, aby k němu byl zajištěn trvale volný přístup a mohl být v případě nouze okamžitě použit 

(obrázek 3). Pro zvýšení bezpečnosti byly hlavní vypínače umístěny na obě kratší strany 

máčecí vany. Nevhodné by bylo umístění hlavního vypínače na delší straně vany z hlediska 

možné dostupnosti v krizových situacích.  

 

 Pro zajištění bezpečného provozu z hlediska elektrických zařízení je důležité 

dodržovat návod k obsluze máčecí vany dodaný výrobcem zařízení a provádění pravidelné 

údržby a revizí na zařízení odborně způsobilou osobou (revizní technik elektrických zařízení). 
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Obrázek 3: Umístění hlavního vypínače na máčecí vaně 

  

 Největší pozornost je třeba věnovat nebezpečí spojeným s manipulací s břemeny 

(řezivo) s  MVV, kdy hrozí převedším pád břemene z vidlic MVV či přiražení osoby 

pohybujícím se MVV především ke konstrukci máčecí vany. Jedná se o rizika mírná, 

s ohledem na možnost poškození zdraví a životů zaměstnanců však rizika, kterým je třeba 

opět věnovat zvýšenou pozornost. Nejdůležitějšími opatření jsou opatření organizační, 

především zvýšená pozornost obsluhy MVV s ohledem na okolí MVV a zákaz pohybu osob 

nejen pod zdviženým břemenem, ale i v nebezpečném prostoru předpokládaného pádu 

břemene.  

 

 Rizika spojená s provozem MVV a manipulací s břemeny jsou řešena také interními 

normami pro skladování (Místní řád skladu) a pro dopravu (Dopravně provozní řád). 
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5.5 Praktická aplikace - základní hodnocení rizika ekologické újmy z hlediska 

ochrany životního prostředí 

 Hodnocení rizika ekologické újmy je systematický postup vyhledání a vyhodnocování 

rizika ekologické újmy (újmy na životním prostředí a jeho jednotlivých složkách) s využitím 

znalostí místa a charakteru provozní činnosti. Hodnocení rizika ekologické újmy se provádí 

pro všechny provozní činnosti: příležitostné, dočasné nebo trvalé (kontinuální). 

 

 Základní hodnocení rizika ekologické újmy bylo provedeno v souladu se zákonem 

č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě [8], a v souladu s nařízením 

vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách 

finančního zajištění [9]. 

 

 Nezbytným nástrojem a pomůckou pro správné, řádné a úplné hodnocení rizika bylo 

použití tzv. metodického pokynu. Pro základní hodnocení rizika ekologické újmy byl použit 

Metodický pokyn pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy ze dne 

2. listopadu 2012 [22] vydaný odborem environmetálních a ekologických škod Ministerstva 

životního prostředí.  

5.5.1 Výběr místa provozní činnosti a výběr provozních činností  

 Hodnoceným místem provozní činnosti byla pro účely této práce prodejna společnosti 

ve Frýdku-Místku. Hodnocenými provozními činnostmi byly: 

 provozní činnost č. 9: zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního 

předpisu [5], 

 provozní činnost č. 10: nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, 

podle zvláštního právního předpisu [4]. 

  

 Jelikož nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

(provozní činnost č. 10) bylo současně zacházením se závadnými látkami (provozní činnost 

č. 9), bylo provedeno základní hodnocení rizika ekologické újmy pouze pro provozní činnost 

č. 10 (v souladu s metodickým pokynem [22]).  
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5.5.2 Část A - identifikace provozovatele 

 Část A základního hodnocení rizika ekologické újmy obsahuje následující údaje: 

 název obchodní firmy, sídlo a identifikační číslo (bod č. 1), 

 jméno, příjmení a kontaktní údaje na člena statutárního orgánu (bod č. 2), 

 pořadové číslo provozní činnosti dle přílohy č. 1 k zákonu (bod č. 3), 

 název a poloha místa provozní činnosti (bod č. 4). 

5.5.3  Část B - nebezpečné vlastnosti a množství nebezpečné látky  

 V části B základního hodnocení rizika ekologické újmy byl hodnocen vliv 

nebezpečných vlastností a množství uvedených chemických látek a směsí (bod č. 5): 

 vysoce toxické označené větami R26, R27, R28 (případně H330, H310, H300) 

v limitním množství 0,5 t, 

 toxické označené větami R23, R24, R25 (případně H331, H311, H301) v limitním 

množství 5 t, 

 nebezpečné pro životní prostředí označené větou R50 (případně H400) v limitním 

množství 10 t, 

 nebezpečné pro životní prostředí označené větami R51, R52, R53, R54, R56 (případně 

H411, H412, H413) v limitním množství 20 t, 

 uvolňující při styku s vodou toxický plyn označené větou R29 (případně EUH029) 

v limitním množství 0,5 t. 

 

 Impregnační směs Lignofix je směsí spadající do skupiny nebezpečné pro životní 

prostředí označené větou R50 ve skutečném maximálním množství 2 t, což je množství 

podlimitní ohodnocené 0 body. 

 

 Bod č. 6 nebyl hodnocen - s hodnocením nesouvisí, vztahuje se pouze na provozní 

činnost č. 9. 

 

 V bodě č. 7 bylo hodnoceno nakládání s nebezpečnými odpady nebo s vybranými 

výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními. Společnost Dřevo Trust, a.s. 

nakládá s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů [23]. Tato skutečnost byla ohodnocena 5 body. 

 

 Mezisoučet části B je 5 bodů.     
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5.5.4 Část C.1 - zranitelnost okolí místa provozní činnosti 

 V části C byl hodnocen vliv ekologické újmy provozní činnosti na okolí místa 

provozní činnosti. Pro hodnocení provozní činnosti č. 10 byla použita část C.1, v rámci níž 

bylo hodnoceno následujících 10 samostatných parametrů a ukazatelů: 

 

a) Název vymezené ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality a jejich 

vzdálenost od místa provozní činnosti (bod č. 8) 

  Vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality jsou definovány 

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [24]. Hranice vymezené ptačí 

oblasti nebo evropsky významné lokality byly stanoveny z internetových stránek 

AOPK ČR, na které odkazuje metodický pokyn [22]. Hodnocena byla vzdálenost 

vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality od místa provozní činnosti. 

 

 Do limitní vzdálenosti 500 m se vyskytují 2 evropsky významné lokality, a to 

řeka Ostravice ve vzdálenosti cca 200 m a niva Morávky ve vzdálenosti cca 200 m. 

Tato skutečnost byla ohodnocena 5 body. 

 

b) Název nejbližšího významného vodního toku a jeho vzdálenost od místa provozní 

činnosti (bod č. 9) 

 Hodnocení tohoto bodu souviselo s vypouštěním odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních v souladu s § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách [5], 

podléhá-li toto vypouštění povolení podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 

citlivých oblastech [25].  

 

 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

se nevztahuje na společnost Dřevo Trust, a.s., jelikož tato vypouští odpadní vody do 

veřejné kanalizační sítě, k čemuž se povolení k vypouštění odpadních vod nevyžaduje. 

Tato skutečnost byla ohodnocena 0 body. 
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c) Název zranitelné oblasti a její vzdálenost od místa provozní činnosti (bod č. 10) 

 Zranitelné oblasti byly určeny z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o 

stanovení zranitelných oblastí a akčním programu [26]. 

 V limitní vzdálenosti do 50 m od místa provozní činnosti se nenachází žádná 

zranitelná oblast. Tato položka byla hodnocena 0 body. 

 

d) Název povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a 

dalších vodních živočichů a jejich vzdálenost od místa provozní činnosti (bod 

č. 11) 

 Seznam povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů 

ryb a dalších vodních živočichů uvádí příloha č. 1 k nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o 

stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a 

dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod [27]. 

 

 V limitní vzdálenosti 200 m se nacházejí povrchové vody vhodné pro život a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, a to Morávka do 

soutoku s Ostravicí (označení 201 L) a Ostravice dolní od soutoku s Morávkou do 

soutoku s Odrou (označení 202 L). Tato skutečnost byla hodnocena 2 body. 

 

e) Název vodní nádrže, popř. vodárenské nádrže a její vzdálenost od místa provozní 

činnosti (bod č. 12) 

 Seznam vodních nádrží stanovuje vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů 

v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a 

předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy [28], a vyhláška 

č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení 

a změny ochranných pásem vodních zdrojů [29]. 

 

 Tento bod se vztahuje pouze na provozní činnosti č. 3 a č. 4, které nejsou 

provozovány v místě provozní činnosti. Tato skutečnost byla ohodnocena 0 body. 
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f) Název a číselný identifikátor hydrogeologického rajonu v místě provozní činnosti 

(bod č. 13) 

 Číselné označení rajónu bylo určeno z mapových podkladů dostupných na 

internetových stránkách HEIS VÚV. Výřez z mapových podkladů je na obrázku 4 

[22]. Místo provozní činnosti se nachází v hydrogeologickém rajónu s označením 

32121. 

 

 

Obrázek 4: Výřez z mapy hydrogeologických rajónů 

 

 K uvedenému číslu byl dohledán název hydrogeologického rajónu podle 

přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů 

podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod [30]. 
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 Pod číslo 32121 spadá hydrogeologický rajón Flyš v povodí Ostravice. 

Uvedený hydrogeologický rajón začíná číslem 32, a proto byla tato položka 

hodnocena 1 bodem. 

 

g) Název ochranného pásma vodních zdrojů a jeho vzdálenost od místa provozní 

činnosti (bod č. 14) 

 Ochranná pásma vodních zdrojů jsou definovány zákonem č. 254/2001 Sb., o 

vodách [5]. Jejich hranice byly určeny z internetových stránek HEIS VÚV, kde jsou 

k dispozici mapové podklady s přehledem ochranných pásem vodních zdrojů. Výřez 

z mapových podkladů je na obrázku 5 [22]. Místo provozní činnosti je ve vzdálenosti 

více než 1,5 km k nejbližšímu ochrannému pásmu vodních zdrojů a více než 4 km k 

vodní nádrži Baška. Vzhledem k tomu byla tato položka hodnocena 0 body. 

 

 

Obrázek 5: Výřez z mapy ochranných pásem vodních zdrojů 

 

h) Název ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální 

vody a jeho vzdálenost od místa provozní činnosti (bod č. 15) 

 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody 

jsou definována § 21 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
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přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) [31].  

 

 Jednotlivé přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodní minerální vody a jejich 

ochranná pásma jsou stanoveny a určeny prováděcími předpisy k lázeňskému zákonu 

(výměry, vyhlášky, usnesení atd.). Celkem bylo prováděcími právními předpisy 

stanoveno přibližně 70 míst přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální 

vody a jejich ochranných pásem.  

 

 Za nejbližší místa přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody 

a jejich ochranná pásma je možno považovat: 

 Nový Darkov - Klimkovice - přírodní léčivý zdroj minerálních vod a ochranné 

pásmo přírodních léčivých zdrojů ve vzdálenosti cca 20 km a  

 Darkov - Karviná - přírodní léčivé zdroje minerálních vod a ochranná pásma 

přírodních léčivých zdrojů ve vzdálenosti cca 25 km. 

 

 Místo provozní činnosti se nachází ve vzdálenosti nad 250 m od hodnocených 

míst přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody a jejich ochranných 

pásem, a proto byla tato skutečnost ohodnocena 0 body. 

 

i) Název chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod a její vzdálenost 

k místu provozní činnosti (bod č. 16) 

 Místa chráněných oblastí přirozené akumulace podzemních vod jsou 

definována § 28 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách [5], a prováděcími předpisy, které 

určují přirozená místa akumulace pro jednotlivé regiony a oblasti.  

 

 Oblast Beskyd je stanovena nařízením vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod Beskyd, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, 

Orlické hory, Šumava a Ždárské vrchy [32], jako chráněná oblast přirozené akumulace 

podzemních vod.  

 Místo provozní činnosti se nachází ve vzdálenosti nad 250 m od hodnocených 

chráněných oblastí přirozené akumulace podzemních vod. Tato skutečnost byla 

hodnocena 0 body. 
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j) Topografické poměry území - sklon terénu a jeho směr k vodohospodářským 

objektům a jiným chráněným územím uvedeným pod písmeny a) až i) části C.1 

(bod č. 17) 

 Průměrný sklon terénu a jeho směr k vodohospodářským objektům a jiným 

cílům (chráněným územím) uvedeným v písmenech a) až i) části C.1 byly odhadnuty 

na základě odečtu z mapy. Místo provozní činnosti leží v údolí (nadmořská výška cca 

305 m n. m.) a směrem na sever, jih i západ dochází k nárůstu nadmořské výšky (až 

k cca 350 m n. m.) s rostoucí vzdáleností od místa provozní činnosti. Pouze směrem na 

východ od místa provozní činnosti dochází k mírnému poklesu nadmořské výšky (na 

cca 300 m n. m.). Poté dochází i východním směrem k nárůstu nadmořské výšky (na 

cca 320 m n. m.) Jelikož se mezi místem provozní činnosti a hodnocenými objekty 

nachází další budovy, a sklon terénu lze považovat za mírný do 7°, byla tato položka 

ohodnocena 2 body. 

 

 Mezisoučet části C.1 je 10 bodů. 

5.5.5  Část D - identifikace scénářů vzniku ekologické újmy 

 V této části základního hodnocení rizika ekologické újmy byl identifikován 

nejpravděpodobnější scénář (mechanismus) vzniku ekologické újmy (bod č. 18). Vzhledem 

k faktu, že používaný impregnant je kapalinou, nejpravděpodobnějším scénářem vzniku 

ekologické újmy je únik kapalné látky do půdy/vody ohodnocený 5 body.  

 

 V dalším kroku (bod č. 19) bylo hodnoceno, na které složce životního prostředí se 

projeví možné následky nejpravděpodobnějšího scénáře vzniku ekologické újmy. V tomto 

případě je nejpravděpodobnější složkou životního prostředí, na které se projeví následek 

vzniku ekologické újmy, vodní prostředí. V úvahu přichází i půdní prostředí. Pro potřeby 

základního hodnocení rizika ekologické újmy bylo v úvahu vzato prostředí s vyšším bodovým 

hodnocením, tedy vodní prostředí. Tato položka byla ohodnocena 5 body. 

 

 V posledním kroku (bod č. 20) části D se hodnotila závažnost možných následků 

vzniku scénáře ekologické újmy. Závažnost možných následků se stanovila jako kombinace 

součtu částí B a C, tedy kombinace rizika vyplývajícího z charakteru provozní činnosti a 

charakteru a vzdálenosti předmětu ochrany.  
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 Mezisoučet částí B a C (C.1) základního hodnocení rizika ekologické újmy byl roven 

15 bodům (5+10), což bylo vyhodnoceno jako málo významná závažnost ekologické újmy, 

která byla ohodnocena 2 body. 

  

 Mezisoučet části D je roven 12 bodům. 

5.5.6 Část E - hodnocení předchozích havárií a ekologické újmy 

 V části E základního hodnocení rizika ekologické újmy byly hodnoceny předchozí 

havárie, ekologické újmy a podobné nežádoucí události včetně neoprávněných zásahů a jejich 

příčiny a následky s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí a náklady, které si 

vyžádala likvidace následků havárie či ekologické újmy.  

 

 Vzhledem k faktu, že v posledních 10 letech nedošlo při provozní činnosti k žádné 

havárii ani ekologické újmě, nebyly body č. 21, č. 22 a č. 23 hodnoceny, respektive byly 

hodnoceny 0 body. Hodnocen byl pouze bod č. 24, jelikož byla přijata preventivní opatření 

pro zamezení vzniku ekologické újmy a byl zpracován havarijní plán. Z tohoto důvodu bylo 

z bodového hodnocení odečteno 5 bodů. 

 

 Mezi přijatá bezpečnostní opatření patří opatření charakteru stavebního (umístění 

máčecí vany na pevném podkladu), konstrukčního (dvojitá stěna plnící funkci retenční 

nádrže), technologického (dodržení postupu impregnace), technického a organizačního 

(školení zaměstnanců, seznámení se související dokumentací, zajištění technických 

protihavarijních prostředků, zastřešení máčecí vany) aj.  

 

 Mezisoučet části E je -5 bodů.  

5.5.7 Část F - výsledek a závěr základního hodnocení rizika ekologické újmy 

 V části F byly sečteny mezisoučty částí B až E: 

 mezisoučet části B:  5 bodů 

 mezisoučet části C (C.1): 10 bodů 

 mezisoučet části D:  12 bodů 

 mezisoučet části E:  -5 bodů 

 

 celkový součet:  22 bodů 
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 Základním hodnocením rizika ekologické újmy bylo dosaženo 22 bodů. Jelikož se 

základním hodnocením rizika nedosáhlo 50 bodů, byl protokol o tomto hodnocení uschován 

pro potřeby kontroly (v jednom vyhotovení na ústředí společnosti, v jednom vyhotovení 

v dokumentaci prodejny). Z výsledku základního hodnocení rizika ekologické újmy dále 

vyplynulo, že společnost Dřevo Trust, a.s. není jakožto provozovatel povinen provést 

podrobné hodnocení rizika ekologické újmy ani sjednat finanční zajištění. 

 

 Protokol o základním hodnocení rizika ekologické újmy je v příloze č. 3.  
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6  Vypracování dokumentace související s provozem máčecích van a 

impregnací řeziva 

 S provozem jakéhokoliv technického zařízení či výkonem určité pracovní činnosti 

souvisí nejen určitá nebezpečí a rizika, ale i povinnost zaměstnavatelů či provozovatelů 

vypracovat určitou dokumentaci k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci či bezpečného provozu těchto zařízení. 

 

 Nejinak je tomu i v případě provozu máčecích van a impregnace řeziva. Společnost 

Dřevo Trust, a.s. byla povinna v souvislosti se zavedením impregnace řeziva na své prodejně 

ve Frýdku-Místku vypracovat příslušnou dokumentaci v rozsahu a dle požadavků 

souvisejících právních předpisů: 

 havarijní plán dle zákona o vodách [5], 

 písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při 

práci s impregnační směsí dle zákona o ochraně veřejného zdraví [4],  

 protokol o nezařazení objektu dle zákona o prevenci závažných havárií [7],  

 hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě [8]. 

 

 Dále byly v souvislosti se zavedením impregnace řeziva upraveny příslušným 

způsobem interní normy společnosti tak, aby byla zajištěna především oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 

 V následujících kapitolách bude uvedena související dokumentace, která byla 

vypracována či upravena v souvislosti s instalací máčecích van a impregnací řeziva a jejich 

následným provozem ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci a ochrany životního prostředí.  

 

6.1 Havarijní plán 

 V souladu s požadavky zákona o vodách [5] a prováděcího právního předpisu 

k tomuto zákonu, vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu [6], byl vypracován havarijní plán pro zacházení s impregnační směsí 

s obchodním označením Lignofix Stabil na prodejně společnosti ve Frýdku-Místku.  
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 Vypracovaný havarijní plán byl nejprve projednán s územně příslušným správcem 

vodního toku, kterým je pro území prodejny ve Frýdku-Místku Povodí Odry, státní podnik. 

Po zanesení jeho připomínek vztahujících se především k doplnění některých subjektů (včetně 

jejich adres a telefonických spojení) účastnících se zneškodňování havárie, byl návrh 

havarijního plánu společně s vyjádřením správce vodního toku odeslán ke schválení místně 

příslušnému vodoprávnímu úřadu, kterým byl Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 

životního prostředí a zemědělství, který zahájil se společností správní řízení v souladu 

s příslušnými právními předpisy, a po doplnění a zanesení připomínek byl havarijní plán 

vodoprávním úřadem schválen. 

 

 Schválený havarijní plán obsahuje následujících 19 kapitol v souladu s požadavky 

výše uvedeného zákona a vyhlášky: 

1. vymezení uceleného provozního území, pro které je havarijní plán zpracován, 

2. identifikace uživatele závadných látek, 

3. určení osob k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu, 

4. uvedení údajů o statutárních zástupcích uživatele závadných látek, 

5. uvedení údajů o autorovi havarijního plánu, 

6. seznam a nejvyšší množství závadných látek, se kterými uživatel v daném místě 

zachází, 

7. seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami, 

8. výčet a popis možných cest havarijního úniku: 

8.1. únik do povrchových a podzemních vod, 

8.2. únik do kanalizace a odpadních vod, 

9. výčet a popis stavebních, technologických, konstrukčních, technických a 

organizačních preventivních opatření: 

9.1. stavební opatření, 

9.2. konstrukční opatření, 

9.3. technologická opatření, 

9.4. technická a organizační opatření, 

10. popis postupu po vzniku havárie: 

10.1. bezprostřední odstranění příčin havárie, 

10.2. ohlášení havárie, 

10.3. zneškodnění a odstranění následků havárie a 
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10.4. vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování 

havárie, 

11. zásady bezpečnosti a ochrany práce při havárii a její likvidaci, 

12. seznam osob k personálnímu zajištění činností včetně telefonického spojení na tyto 

osoby v pracovní i mimopracovní době, 

13. seznam správních úřadů a subjektů účastnících se zneškodňování havárií včetně 

uvedení adres a telefonického spojení na tyto úřady a subjekty, 

14. stanovení postupů pro zabezpečení rozvoje a udržování potřebných znalostí 

odborných způsobilostí, 

15. údaje o umístění kopií havarijního plánu, 

16. způsob vedení záznamů a popis kontrolního systému, 

17. základní zásady nakládání s odpady, 

18. seznam příloh a 

19. závěrečná ustanovení. 

  

 Důležitou je kapitola č. 9 havarijního plánu, která uvádí přehled navržených a 

přijatých preventivních opatření. Jedná se o opatření charakteru: 

 stavebního (umístění máčecí vany na zpevněném živičném podkladu, vybudování 

přívodu vody k naředění případného úniku impregnační směsi),   

 konstrukčního (dvojitá stěna máčecí vany - vnější plnící funkci záchytné nádrže), 

 technologického (dodržení technologického postupu impregnace, především 

ponechání impregnovaného řeziva nad máčecí vanou k zaschnutí a okapání 

impregnantu, skladování a manipulace s impregnační směsí pouze v originálním obalu 

výrobce a ve stanovených prostorách), 

 technického a organizačního (seznámení zaměstnanců s havarijním plánem, zajištění 

dostatečného množství vhodného sorbentu v blízkosti máčecí vany - v tomto případě 

písku), zajištění dalších havarijních prostředků, např. lopat, pytlů apod.).  

 

 Všichni zaměstnanci prodejny byli s havarijním plánem seznámeni prokazatelně (tj. 

proti podpisu). Každý nový zaměstnanec prodejny musí být s havarijním plánem seznámen 

prokazatelně (tj. proti podpisu). 
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 Zpracovaný, projednaný a schválený havarijní plán je v příloze č. 4. Pro potřeby této 

diplomové práce byla z havarijního plánu vyjmuta příloha (bezpečnostní list), která je 

součástí přílohy č. 1 této práce.  

 

6.2 Písemná pravidla 

 V návaznosti na požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví [4], byla pro prodejnu 

společnosti ve Frýdku-Místku, kde dochází k nakládání s impregnační směsí s obchodním 

označením Lignofix Stabil, vypracována tzv. písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně 

zdraví a ochraně životního prostředí při práci s impregnační směsí.  

 

 Text písemných pravidel byl projednán s orgánem ochrany veřejného zdraví 

příslušným podle místa činnosti, tedy s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě. 

 

 Po zanesení připomínek bylo Krajskou hygienickou stanicí konstatováno, že text 

pravidel se považuje za projednaný a písemná pravidla splňují požadavky § 44a, odst. 10 výše 

uvedeného zákona. 

 

 Písemná pravidla obsahují následujících 14 kapitol: 

1. vymezení pracoviště, pro které jsou písemná pravidla vypracována, 

2. identifikace uživatele nebezpečných látek, 

3. uvedení údajů o statutárních zástupcích uživatele nebezpečných látek, 

4. uvedení údajů o autorovi písemných pravidel, 

5. seznam a nejvyšší množství nebezpečných látek, se kterými uživatel manipuluje, 

6. způsob zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, 

7. popis nebezpečných vlastností a způsobu použití impregnační směsi, 

8. bezpečnostní pokyny pro zacházení a skladování: 

8.1. skladování, 

8.2. zacházení, 

8.3. plnění máčecí vany, 

8.4. impregnace řeziva, 

9. bezpečnostní pokyny pro ochranu životního prostředí, 

10. bezpečnostní pokyny pro hašení požárů, 
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11. pokyny pro první pomoc, 

12. údaje o umístění kopií písemných pravidel, 

13. seznam příloh a  

14. závěrečná ustanovení. 

 

 Všichni zaměstnanci prodejny byli s písemnými pravidly seznámeni prokazatelně (tj. 

proti podpisu). Každý nový zaměstnanec prodejny musí být s písemnými pravidly seznámen 

prokazatelně (tj. proti podpisu). 

 

 Zpracovaná a projednaná písemná pravidla jsou v příloze č. 5. Pro potřeby této 

diplomové práce byla z havarijního plánu vyjmuta příloha (bezpečnostní list), která je 

součástí přílohy č. 1 této práce.  

   

6.3 Protokol o nezařazení objektu nebo zařízení 

 Základní povinností každého provozovatele objektu nebo zařízení (nezávisle na druhu 

a množství v nich umístěných nebezpečných látek nebo směsí) je v souladu se zákonem o 

prevenci závažných havárií [7], vypracovat seznam nebezpečných látek a směsí, ve kterém 

provozovatel uvede druh, množství, fyzikální formu a klasifikaci (nebezpečné vlastnosti) 

nebezpečných látek a směsí.  Seznam nebezpečných látek a směsí skladovaných a 

manipulovaných na prodejně společnosti ve Frýdku-Místku včetně jejich druhu, množství, 

fyzikální formy a klasifikace uvádí tabulka 7. 

 

 Skutečné nejvyšší množství nebezpečných látek a směsí bylo stanoveno jako součet 

všech jejich dílčích množství s ohledem na skladovací kapacity prodejny, ekonomiku provozu 

a zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.  

 

 Význam klasifikace nebezpečných vlastností jednotlivých látek a směsí uvedených 

v tabulce 7 je vyjádřen v tabulce 8 jako konkrétní jmenovitě uvedená nebezpečná látka nebo 

směs nebo určitá nebezpečná vlastnost látky nebo směsi. 
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Tabulka 7: Seznam nebezpečných látek a směsí 

Druh 

Skutečné 

nejvyšší 

množství 

[t] 

Klasifi-

kace 

2 % 

[t] 
Fyzikální 

forma 
Místo a způsob uložení qi Qi 

Propan 

butan 
0,200 1/I/18 1 

zkapalněný 

plyn 
klece vně objektu, VZV q1 Q1 

Nafta 

motoro-

vá 
0,500 1/I/32(c) 

50 

kapalina 

nádrž VZV, nádrž 

osobního vozidla, nádrž 

nákladního vozidla, 

kanystry 

q2 Q2 

Benzín 

automo-

bilový 

0,500 1/I/32(a) kapalina 
nádrž osobního vozu, 

kanystry 
q3 Q3 

Barvy a 

laky 
0,500 1/II/6 

100 

kapaliny sklad, prodejna q4 Q4 

Ředidla 

a tužidla 
0,500 1/II/7b kapaliny sklad, prodejna q5 Q5 

Tmely 0,500 1/II/6 pasty sklad, prodejna q6 Q6 

Lepidla 0,500 1/II/7a 1 kapaliny sklad, prodejna q7 Q7 

Montáž-

ní pěny 
0,150 1/II/8 0,2 kapaliny sklad, prodejna q8 Q8 

Impreg-

nační 

látky a 

směsi 

2,000 1/II/9(i) 2 kapaliny 
sklad, prodejna, máčecí 

vana 
q9 Q9 

  

  



 

57 

 

Tabulka 8: Klasifikace nebezpečných vlastností chemických látek a směsí 

Klasifikace uvedená v tabulce 7 
Identifikace nebezpečných látek a směsí 

nebo nebezpečných vlastností 

1/I/18 
zkapalněné extrémně hořlavé plyny (včetně 

LPG) a zemní plyn 

1/I/32(a) automobilové a jiné benzíny 

1/I/32(c) 

plynové oleje (zahrnující motorové nafty, 

topné oleje pro domácnosti a jiné směsi 

plynových olejů) 

1/II/6 hořlavé 

1/II/7a vysoce hořlavé 

1/II/7b vysoce hořlavé kapaliny 

1/II/8 extrémně hořlavé 

1/II/9i) 
R50 (vysoce toxické pro vodní organismy, 

zahrnující R50/53) 

 

 Jelikož je v objektu nebo zařízení umístěno více nebezpečných látek nebo směsí a 

jejich jednotlivá skutečná množství jsou nižší než zákonem stanovená limitní množství pro 

zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo do skupiny B, byl použit tzv. součtový 

vzorec, a to zvlášť pro skupiny látek a směsí klasifikovaných jako oxidující, výbušné, hořlavé, 

vysoce hořlavé a extrémně hořlavé s limitním množstvím (Qi) pro zařazení objektu nebo 

zařízení do skupiny A: 

 

a)   
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 

 

b)   
   

  
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 
   

  
 
    

  
 

 

c) N = 0,0297 => N < 1 

 

 Skutečné množství nebezpečných látek a směsí je nižší než limitní hodnoty stanovené 

zákonem pro zařazení do skupiny A i do skupiny B a i při použití součtového vzorce není 

součet poměrných množství vyšší než limitní hodnota stanovená zákonem pro zařazení 

objektu nebo zařízení do příslušné skupiny. Z tohoto důvodu se na prodejnu společnosti ve 
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Frýdku-Místku povinnost navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny 

nevztahuje.  

 

 Na základě seznamu nebezpečných látek a směsí dle tabulky 7 byl vypracován tzv. 

protokol o nezařazení objektu nebo zařízení, který obsahuje následující údaje: 

 identifikační údaje provozovatele, 

 seznam nebezpečných látek a směsí, 

 prohlášení provozovatele o nezařazení, 

 místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby. 

 

 Skutečné množství nebezpečných látek a směsí je menší nebo rovno 2 % z limitní 

hodnoty stanovené zákonem pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A. Protokol o 

nezařazení objektu nebo zařízení byl uložen pro potřeby případné kontroly (v jednom 

vyhotovení na ústředí společnosti, v jednom vyhotovení v dokumentaci prodejny). 

 

 Protokol o nezařazení objektu je uveden v příloze č. 6. 
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6.4 Další dokumentace 

 K zajištění bezpečného provozu impregnace řeziva na prodejně společnosti ve Frýdku-

Místku byla v souladu s platnými právními předpisy vypracována nejen příslušná 

dokumentace uvedená v předchozích kapitolách (hodnocení rizika z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, základní hodnocení rizika ekologické újmy, havarijní 

plán, písemná pravidla, protokol o nezařazení objektu), ale byla upravena i další související 

dokumentace, především interní normy společnosti vztahující se k oblasti školení 

zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků a zdravotních prohlídek zaměstnanců v rámci 

pracovnělékařské péče.  

6.4.1  Školení zaměstnanců BOZP  

 V návaznosti na požadavky stanovené zákoníkem práce [2] a v souvislosti 

se zavedením impregnace řeziva a provozem máčecí vany byla také upravena interní norma 

společnosti N_5.2 DT Školení zaměstnanců BOZP, do které bylo zahrnuto i školení obsluh 

impregnačního zařízení (máčecí vany). 

 

 Školení obsluh impregnačního zařízení je prováděno vždy: 

 při nástupu zaměstnance do zaměstnání před zahájením práce/pracovní činnosti jako 

vstupní školení, 

 v pravidelných intervalech v průběhu pracovního poměru jako opakované školení (ve 

lhůtě nejméně jednou za 2 roky), 

 po mimořádné události, havárii nebo pracovním úrazu jako seznámení s příčinami a 

okolnostmi jejich vzniku, 

 po změně technologie nebo pracovních postupů. 

 

 Rozsah a obsah školení obsluh máčecích van jsou stanoveny rámcovou osnovou 

školení, která se skládá z teoretické a praktické části: 

 teoretická část: 

 seznámení s průvodní dokumentací používaných strojů, nástrojů, přístrojů, 

zařízení a nářadí, 

 seznámení s bezpečnostním listem impregnační směsi, 

 seznámení s plánem opatření při úniku impregnační směsi (havarijním 

plánem), 
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 seznámení s písemnými pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně 

životního prostředí při práci s impregnační směsí, 

 praktická část: 

 uspořádání pracoviště, umístění máčecí vany, kanalizačních vpustí, přívodu 

vody, 

 umístění bezpečnostních značek a jejich význam, 

 umístění hlavních uzávěrů plynu, vody, vypínačů elektrické energie, 

 umístění prostředků pro poskytnutí první pomoci, 

 vybavení pracoviště stroji, zařízeními, nástroji, přístroji, nářadím a materiálem, 

 způsob používání OOPP, 

 způsob udržování pořádku a čistoty na pracovišti, 

 způsob nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi umístěnými na 

pracovišti, především používanou impregnační směsí, 

 zácvik zaměstnance při manipulaci s impregnační směsí a obsluhou máčecí 

vany. 

 

 Časový rozsah vstupního a pravidelného (opakovaného) školení zaměstnanců určí 

školitel na základě povahy a charakteru práce a pracovních činností, které bude zaměstnanec 

vykonávat a dále na základě znalostí, vědomostí a zkušeností zaměstnance. 

 

 Školení je vždy zakončeno ověřením znalostí zaměstnance, které získal během 

provedeného školení. Ověření znalostí provádí školitel ústně formou diskuze. 

 

 Výstupem z provedeného školení je vytvoření záznamu o provedeném školení 

v souladu s uvedenou interní normou. 

6.4.2 Osobní ochranné pracovní prostředky 

 K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při manipulaci s impregnační 

směsí Lignofix a při obsluze máčecí vany byla v návaznosti na zákoník práce [2] a nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků, v platném 

znění [33], přepracována a upravena také interní norma pro přidělování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů 

N_5.3 DT Pravidla poskytování OOPP, MČDP a ON. 
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 Osobní ochranné pracovní prostředky jsou poskytovány na základě identifikace a 

hodnocení pracovních rizik pro jednotlivé práce a pracovní činnosti a na základě přiřazení 

jednotlivých prací a pracovních činností ke konkrétním pracovním pozicím, které jsou 

v rámci společnosti vykonávány. Hodnocení pracovních rizik při manipulaci s impregnační 

směsí a při obsluze máčecí vany pro potřeby přidělování osobních ochranných pracovních 

prostředků vychází z výše uvedeného nařízení vlády a je uvedeno v Příloze č. 7 této práce. 

 

 Na základě hodnocení pracovních rizik jsou obsluze máčecího zařízení přidělovány 

následující druhy osobních ochranných pracovních prostředků: 

 ochranné brýle nebo ochranný štít a 

 rukavice odolné působení chemických látek a směsí. 

 

 Mimo výše uvedené jsou všem zaměstnancům poskytovány také další osobní ochranné 

pracovní prostředky (pracovní oděv, uzavřená protiskluzová pracovní obuv) v souladu 

s uvedenou interní normou. 

 

 Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky přiděluje zaměstnanci vedoucí 

prodejny, a to: 

 před započetím práce nebo pracovní činnosti nebo 

 při nadměrném opotřebení či ztrátě funkčnosti.  

 

 Výdej osobních ochranných pracovních prostředků zaznamená vedoucí prodejny do 

evidenčního listu výdeje OOPP v souladu s uvedenou interní normou. 

6.4.3 Lékařské prohlídky 

 Nezbytnou součástí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci je 

oblast pracovnělékařských prohlídek, kterými si zaměstnavatel ověřuje zdravotní způsobilost 

zaměstnanců nebo případných uchazečů o zaměstnání pro výkon dané práce či pracovní 

činnosti. 

  

 V souvislosti se zavedením impregnace řeziva na prodejně společnosti ve Frýdku-

Místku byla z hlediska zdravotní způsobilosti upravena také interní norma N_5.5 DT 

Zdravotní způsobilost. 
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 V souladu s touto normou jsou prováděny pracovnělékařské prohlídky i pro pracovní 

činnost obsluha impregnačního (máčecího) zařízení, a to: 

 při nástupu zaměstnance do zaměstnání před zahájením práce/pracovní činnosti jako 

vstupní lékařská prohlídka, 

 v pravidelných intervalech v průběhu pracovního poměru jako opakovaná lékařská 

prohlídka: 

 u zaměstnanců ve věku do 50 let ve lhůtě nejméně jednou za 2 roky, 

 u zaměstnanců ve věku nad 50 let ve lhůtě nejméně jednou ročně, 

 po pracovních či nepracovních úrazech nebo onemocněních, kterými byla způsobena 

pracovní neschopnost delší než 4 týdny, po návratu ženy-zaměstnankyně 

z mateřské/rodičovské dovolené, na základě žádosti orgánu ochrany veřejného zdraví, 

z podnětu zaměstnance nebo jeho ošetřujícího (praktického) lékaře nebo z podnětu 

zaměstnavatele jako mimořádná lékařská prohlídka, 

 při ukončení pracovního poměru na základě žádosti zaměstnance nebo zaměstnavatele 

jako výstupní lékařská prohlídka. 
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7  Závěr 

 Základními povinnostmi každého zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci a ochranu životního prostředí. Tyto povinnosti vyplývají z celé 

řady platných právních a ostatních předpisů. Z pohledu zaměstnavatele je žádoucí tyto právní 

předpisy a jejich požadavky respektovat a dodržovat, především ve snaze předcházet škodám 

na zdraví a životech lidí, životním prostředí a majetku.  

 

 Úvod diplomové práce byl věnován problematice impregnace řeziva - představení 

společnosti Dřevo Trust, a.s., na jejichž vybraných prodejnách je impregnace řeziva 

prováděna, popis máčecích van k impregnaci řeziva, popis používaných impregnačních látek 

a směsí a popis postupu při impregnaci řeziva. Dále byly uvedeny a rozebrány požadavky 

právních předpisů ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a ochrany 

životního prostředí při provozu máčecích van a impregnaci řeziva.  

 

 Hlavní část diplomové práce byla praktická se zaměřením na analýzu a hodnocení 

rizik, jednak z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s využitím 

bodového hodnocení rizika v souladu s interní dokumentací společnosti, a také z hlediska 

ochrany životního prostředí tzv. základním hodnocením rizika ekologické újmy. 

 

 V souladu s uvedenými požadavky právních předpisů byla dále navržena a přijata 

příslušná dokumentace. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci byla 

vypracována tzv. písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního při 

práci s impregnační směsí, která byla projednána s příslušným orgánem ochrany veřejného 

zdraví Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje.  

 

 Z hlediska ochrany životního prostředí byl vypracován plán opatření pro případ 

havárie (tzv. havarijní plán), který byl projednán se správcem vodního toku Povodím Odry a 

po zanesení jeho připomínek byl následně předán k projednání a schválení příslušnému 

vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a 

zemědělství.  

 

 Dále byla vypracována nebo upravena i další dokumentace vztahující se k provozu 

impregnace řeziva, především tzv. protokol o nezařazení objektu nebo zařízení, ale také 
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interní dokumentace (normy a směrnice) společnosti upravující oblasti školení zaměstnanců 

na úseku BOZP, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a zdravotní 

způsobilosti zaměstnanců. 

  

 Na základě provedené analýzy a hodnocení rizik, jejích dosažených výsledků a 

vypracováním příslušné dokumentace byla navržena a přijata příslušná preventivní opatření 

s cílem zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí. V rámci 

těchto opatření byl mimo jiné stanoven obsah a rozsah školení obsluh impregnačních zařízení 

prostřednictvím zpracované rámcové osnovy a byl nastaven systém pro přidělování 

příslušných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně před škodlivým 

působením impregnační směsi na zdraví zaměstnanců. Upravena byla také oblast 

pracovnělékařských prohlídek. Dále byla stanovena preventivní opatření pro skladování a 

manipulaci s impregnační směsí (skladování impregnační směsi s vyloučením přístupu 

nepovolaných osob, nepropustná podlaha odolná působení impregnační směsi, ochrana stěn 

latexovým nátěrem), opatření pro bezpečný provoz máčecí vany a impregnaci řeziva 

(umístění máčecí vany na pevném podkladu, zastřešení jako ochrana proti přeplnění, dvojité 

stěny máčecího zařízení plnící funkci záchytné nádrže) a opatření pro případ vzniku havárie 

(stanovení jednotlivých činností nezbytných pro omezení případných následků havárie a 

provádění likvidačních prací včetně zajištění technických havarijních prostředků, např. 

sorbentů, lopat, pytlů, přívodu vody k naředění uniklé impregnační směsi apod.). 

 

 Návrhem a přijetím jednotlivých opatření na základě výsledků analýzy a hodnocení 

rizik a vypracováním příslušné dokumentace došlo k zajištění a zvýšení bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí při provozu máčecích van a impregnaci řeziva, čímž lze 

považovat cíl diplomové práce za splněný.  

 

 V závěru této práce bych chtěl vyjádřit své poděkování, a to vedoucímu diplomové 

práce Ing. Romanu Dubovému, především za poskytnutí důležitých informací a rad a za 

vedení při tvorbě této práce, a také zaměstnancům společnosti Dřevo Trust, a.s. za spolupráci 

při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí při 

analýze a hodnocení rizik a při vypracování příslušné a související dokumentace.     
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