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1 Úvod 

„Příčiny chyb bývají obvykle nebezpečnější než chyby samy.“ (Andrzejewski) [12] 

Průmyslový rozvoj přináší nejen individuální a společenský benefit, jak ryzí komfort, 

méně náročnou práci a levnější výrobu, ale také řadu rizik. Energie vyuţívaná v těchto 

průmyslech můţe být pouţita nevhodně a můţe způsobit nehodu nebo působit na lidské 

zdraví a to například únikem chemikálie, prachem, vibracemi a mnohými dalšími 

fyzikálními jevy. [6] 

Aby mohly být identifikovány zdroje rizika, je důleţité znát fyzikálně-chemické 

vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry přítomných nebezpečných chemických 

látek ve vztahu k provozním podmínkám, ale i moţnosti poruch zařízení a odchylky od 

technologických procesů.  

Díky stále většímu růstu kapacit výrobních zařízení a zavádění stále nových technologií, 

kde se nachází extrémní pracovní podmínky a je předpoklad zvýšeného nebezpečí úniku 

toxických, hořlavých a výbušných látek, jsou kladeny stále náročnější poţadavky na 

zabránění vzniku havárií. Proto je stále důleţitější klást důraz na bezpečnost a hlavně 

předcházení vzniku havárie a nehodám. K závaţným haváriím obvykle dojde tehdy, 

kdyţ se sečte mnoho chyb a nedbalostí, které samy o sobě netvoří aţ tak vysoké riziko a 

zdají se být nepodstatné. Je proto velmi důleţité při hodnocení rizik technologických 

procesů identifikace nebezpečí, podmínky a příčiny havárie. Velmi důleţité pro 

zhodnocení rizik jsou technicko-bezpečnostní parametry nebezpečných látek a zajištění 

bezpečnosti v provozu. [2] 

Cílem mé bakalářské práce je identifikovat rizika, která přináší provoz galvanovny. 

Rizika následně zhodnotit a navrhnout moţná opatření pro minimalizaci rizik. Dále 

navrhnout opatření, která by minimalizovala nebezpečí plynoucí z práce v provozu 

galvanovny a to jak pro zaměstnance, tak pro celé okolí. 

V první části své bakalářské práce budu zpracovávat teoretická východiska týkající se 

analýzy rizik. Dále se budu zabývat moţným přecházením nebezpečí, určím, jaké jsou 

povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů a vypíchnu jednu analýzu, kterou potom 

pouţiji konkrétně na daném provozu galvanovny. 

V další části shrnu cíle společnosti. Stručně popíšu historii společnosti, její vývoj a 

nastíním  postup výroby a přípravy kovů v konkrétním podniku.  
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Další část bude věnována analýze nebezpečí a rizik, která se týkají zaměstnanců i okolí. 

Bude zde provedena výše zmiňovaná analýza na konkrétním příkladu, tedy na provozu 

galvanovny a určím největší hrozící riziko. 

V poslední částí doporučím managementu společnosti, jaké kroky by měly být učiněny 

pro minimalizaci daných rizik na základě provedených analýz a zjištěni. V neposlední 

řadě vyzdvihnu oblasti, které jsou v daném podniku v pořádku. 
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2 Teoretická východiska 

V následující kapitole budou popsány a vysvětleny metody, které jsou pouţity v celé 

práci. Dále budou uvedeny jednotlivé pojmy, zákony a rešerše. 

2.1 Rešerše 

BARTLOVÁ, Ivana a BALOG, Karol. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových 

havárií I., 2. vydání. Ostrava: Edice SPBI, 2007, 191 s., ISBN 978-80-7385-005-0 

V knize jsou řešeny příčiny úniku nebezpečných látek, vzniku poţáru a výbuchu 

v technologických procesech. Závaţné havárie a jejich jevy, rozbory příčin a následků 

závaţných havárií.  

ČERMÁK, Jaroslav, Bezpečnost práce (část druhá), 4. přepracované vydání. 

Praha: EUROUNION Praha spol. s.r.o., 2002, 389 s., ISBN 80-7317-013-2 

Cílem knihy je seznámit čtenáře s moţnými pracovními úrazy a nemocemi z povolání a 

jak minimalizovat tato rizika. Dále jaké jsou bezpečnostní poţadavky na jednotlivých 

pracovištích a v jednotlivých provozech. 

DANIHELKA, Pavel, Analysis and Management of Risk sof Dangerous Chemicals 

in Industry, 1. vydání. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2002, 147 s., ISBN 80-

248-0084-5 

Kniha se pokouší nahlédnut do průmyslových rizik a pomocí analýzy rizik a řízení rizik 

v průmyslu se snaţí sníţit daná rizika. Poukazuje na několik moţných rizik a způsobu 

jejich řešení. 

DANDOVÁ, Eva, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích, 2. 

opravené vydání. Praha: ASPI, 2008, 140 s., ISBN 978-80-7357-374-4  

V dané publikaci je řešeno mnoho nejčastějších otázek týkajících se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Jsou zde uvedeny vyhlášky a zákony, kde jsou jednotlivé 

povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů řešeny. 
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BÁRTLOVÁ, Ivana a DAMEC, Jaroslav, Prevence technologických zařízení, 1. 

vydání. Ostrava: Edice SPBI, 2002, 243 s., ISBN 80-86634-10-8 

Publikace má 3 části. V první části je vysvětlena podstata mimořádných událostí. V této 

části je taktéţ zdůrazněna prevence závaţných havárií, systematického provádění analýz 

rizik technologických procesů a řízení rizik. Jsou zde rozebrány i metody identifikace 

nebezpečí. Ve druhé části jsou objasněny pojmy a veličiny, které jsou pouţívány pro 

vyjádření nebezpečných vlastností látkových souborů a jak jsou jimi ovlivněny pracovní 

podmínky. V knize je zde věnována obrovská pozornost aktivním a pasivním 

preventivním opatřením. Ve třetí části jsou příklady vybraných technologií. 

2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 „Zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umoţňuje předcházet 

nebezpečím vyplývající rizik související s činností organizace, ale také škodám 

vzniklých z mimořádných událostí, a tím sníţení nákladů spojených s 

jejich odstraňováním.“, tvrdí Kričfaluši (2004, strana 100). [8] 

Zaměstnanci čelí stále novým problémům týkajících se právních poţadavků, 

technologickým rozvojem, novými typy organizace práce, poţadavky trhu a další. To je 

důvod, proč by měl být zaveden funkční systém řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, který by měl slouţit jako prevence rizik ve všech odvětvích podnikání a 

ve všech typech organizací. Tyto moderní systémy jiţ existují. Celá koncepce je 

zaloţena na přesvědčení, ţe dobré schéma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pomáhá sniţovat riziko a zároveň můţe zlepšit image společnosti, navíc můţe jít o 

efektivnější způsob dodrţování splnění daných předpisů.  

„Hlavním účelem zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany při práci (dále jen 

BOZP) není jen chránit zdraví zaměstnanců a ostatních zainteresovaných osob, ale 

současně zavést a udrţovat pořádek při zajišťování bezpečnosti práce, neustále zjišťovat 

a vyhodnocovat účelnost vynaloţených nákladů na bezpečnost práce, okamţitě v praxi 

uplatňovat poţadavky legislativy, a to vše při sniţování druhotných nákladů spojených 

například s nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti v souvislosti s jeho pracovním 

úrazem.“, tvrdí Kričfaluši (2004, strana 101). [8] 

Před vstupem České republiky do Evropské unie si organizace mohly vybrat takový 

systém BOZP, který by jim nejlépe vyhovoval. Řada těchto organizací si kladla otázku, 

proč by měly zavádět nové systémy, kdyţ dosavadní fungují na takové úrovni, ţe nejsou 
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téměř ţádné nehody. Nejde totiţ jen o sníţení nehodovosti a rizik, ale také o zvýšení 

prestiţe, image a hlavně o zvýšený zájem akcionářů, který se rovná zvýšení 

konkurenceschopnosti a následně zvýšením trţeb.  

Metody systému řízení BOZP  jsou zaloţeny na šesti základních prvcích, které jsou 

zobrazeny na obrázku 2.1. Po splnění podmínek udává certifikáty určující systém řízení 

BOZP v České republice ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo akreditované 

společnosti. [8] 

Obrázek 2.1 Základní prvky systému řízení BOZP [8] 

 

2.2.1 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce, dále aby 

neprováděl práce s náročností nad schopnosti zaměstnance.  

Zaměstnavatel informuje své zaměstnance o kategorii, do které spadá jejich práce (zák. 

258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).  

Zaměstnavatel musí zajistit, aby práci stanovenou zvláštním právním předpisem 

vykonávali pouze ti, kteří mají platný zdravotní průkaz, jsou očkování, a mají doklad o 

odolnost proti nákaze. Navíc musí informovat zaměstnance, jaké očkování je třeba pro 

výkon práce. Dále musí zaměstnavatel uhradit tato očkování, která zaměstnanec musel 

podstoupit pro výkon práce a případně nahradit ztrátu na výdělku. 

Zaměstnavatel musí poskytnout dostatečné informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Zaměstnance musí seznámit zejména s riziky a opatřeními před riziky, 

které se týkají dané práce.    



 

8 

 

Jestliţe při práci přichází v úvahu expozice rizikovými faktory poškozující plod v těle 

matky, musí o tom zaměstnavatel informovat zaměstnankyní. Těhotné zaměstnankyně, 

kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je 

dále povinen seznámit s riziky a jejich moţnými účinky na těhotenství, kojení nebo na 

jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají sníţení rizika 

psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěţe spojené s 

vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti 

nebo zdraví dítěte. 

Zaměstnanci musí být umoţněno nahlíţení do evidence, která se o něm vede 

v souvislosti s ochranou zdraví při práci a se zajišťováním bezpečnosti. 

Zaměstnancům musí být zajištěno poskytnutí první pomoci. 

Zaměstnavatel musí zajistit dodrţování zákazu kouření na pracovištích. 

Zaměstnavatel nesmí pouţívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou 

zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví, a jehoţ pouţití by vedlo 

při zvyšování pracovních výsledků k ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. 

„Informace a pokyny musí být zajištěny vţdy při přijetí zaměstnance, při jeho 

převedení, přeloţení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, 

zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O 

informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.“, dle zákona 

262/200. 

Povinností zaměstnavatele je zaškolení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech 

zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dále předcházení rizikům 

vycházejících z charakteru práce. Školení zaměstnavatel provádí při nástupu 

zaměstnance do práce, při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce, při 

zavedení nové technologie, při změně výrobních pracovních prostředků nebo 

technologických a pracovních postupů, a v případech majících podstatný vliv na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Zaměstnavatel určuje obsah a četnost školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

vede dokumentaci o školení a ověřuje znalosti z daných školení. Zaměstnavatel musí 

poskytovat těhotným zaměstnankyním a kojícím zaměstnankyním (do konce 9. měsíce 

po porodu) prostory pro jejich odpočinek.  
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Zaměstnavatel musí poskytovat osobám se zdravotním postiţením na svůj náklad 

úpravu pracovišť potřebnou pro dané osoby. Dále musí zaškolovat a zaučovat tyto 

zaměstnance a starat se o zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného 

zaměstnání. 

Zaměstnavatel je povinen objasnit pracovní úrazy, ke kterým došlo u něj na pracovišti. 

Zaměstnavatel musí vést knihu úrazů, kde eviduje veškeré úrazy.
 
[13] 

2.2.2 Zaměstnanec 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec 

má právo na informace o moţných rizicích při výkonu práce. Veškeré informace 

poskytnuté zaměstnanci musí být pro něj srozumitelné. 

Zaměstnanec můţe odmítnout výkon práce, která se pro něj zdá nebezpečná, toto 

odmítnutí není moţné povaţovat jako nesplnění povinností zaměstnance. 

Zaměstnanec má právo a zároveň povinnost se podílet na vytváření zdraví 

neohroţujícího a bezpečného pracovního prostředí, zejména uplatňováním stanovených 

a přijatých opatření, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Kaţdý zaměstnanec dbá na svou bezpečnost dle vlastního uváţení a dle svých moţností. 

Dále se snaţí nijak neohroţovat bezpečnost ostatních pracovníků a jiných subjektů 

nejen v bezprostřední blízkosti.  

Zaměstnanec se musí účastnit školení zajištěných zaměstnavatelem, která jsou 

zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Veškeré dovednosti a znalosti 

z těchto školení musí prokázat při jejich ověřování. Zaměstnanec se musí podrobit 

preventivním prohlídkám a vyšetřením, která jsou stanovena zvláštním právním 

předpisem. Zaměstnanec musí dodrţovat veškeré právní předpisy a stanovené pracovní 

postupy prostředky. Zaměstnanec nesmí svévolně jemu svěřené postupy a prostředky 

měnit. 

Zaměstnanci nesmí poţívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti. Dále 

nesmí pod vlivem těchto látek vstupovat na pracoviště. Na pracovišti je přísný zákaz 

kouření, pokud by zaměstnanci-kuřáci svým kouřením ovlivňovali v jedné místnosti 

zaměstnance-nekuřáky (byť jen jednoho). Ţádný zaměstnanec nesmí přijít na pracoviště 

(natoţ pracovat) pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Zákaz 

poţívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v 
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nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud poţívají pivo se sníţeným 

obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichţ poţívání těchto nápojů je součástí plnění 

pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno. Zaměstnanec se musí 

na pokyn vedoucího podrobit testu, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek. 

Zaměstnanci musí hlásit svému vedoucímu veškeré závady a nedostatky, které by 

mohly vést k ohroţení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců případně k mimořádným 

událostem. 

Kaţdý zaměstnanec musí svému nadřízenému neodkladně ohlašovat svůj pracovní úraz, 

nebo úraz jiného zaměstnance, jehoţ byl svědkem.
 
[13] 

2.2.3 Osobní ochranné pracovní prostředky 

„Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a 

musí splňovat poţadavky stanovené prováděcím předpisem.“, podle Dandové (2008, 

strana 61. [5] 

Pokud zaměstnanci musí nosit více osobních ochranných pracovních prostředků (dále 

jen OOPP), protoţe čelí více neţ jednomu riziku, potom musí tyto OOPP být společně 

pouţitelné a jejich vzájemné ochranné funkce se tím nesmí nijak sniţovat. 

Zaměstnanci musí být s pouţíváním OOPP seznámení, nejlépe pak prokazatelně. Pokud 

jedny OOPP pouţívají dva a více zaměstnanců, pak musí být zajištěno, aby se mezi 

nimi prostřednictvím těchto OOPP nešířily choroby. Toho je dosaţeno tak, ţe 

zaměstnavatel zajistí odpovídající desinfekci společně pouţívaných OOPP. 

„Způsob, podmínky a dobu pouţívání OOPP stanoví zaměstnavatel na základě četnosti 

a závaţnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a 

s přihlédnutím k vlastnostem k těmto OOPP.“, jak tvrdí Čermák (2002, strana 47). [4] 

Ochranné prostředky se rozlišují pro ochranu hlavy, pro ochranu sluchu, pro ochranu 

očí a obličeje, pro ochranu dýchacích orgánů, pro ochranu rukou a paţí, pro ochranu 

nohou, pro ochranu trupu a břicha, pro ochranu celého těla (prostředky pro prevenci 

pádů, ochranné oděvy).  

Pro přecházení vzniku a šíření infekcí zaměstnavatel poskytuje dezinfekční prostředky. 

Jako dezinfekční prostředky se taky povaţují ochranné masti s dezinfekčním účinkem. 
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Zaměstnavatel je téţ povinen zajistit zaměstnancům přicházejícím do styku s látkami 

způsobujícími podráţdění pokoţky, nebo znečištění zaměstnance mycí a čisticí 

prostředky případně krémy a masti. [4] 

2.3 Selektivní metoda 

Tato metoda vychází z Purple Book. 

Kvantitativní hodnocení rizika je metoda pro stanovení rizik při provozování, 

manipulaci, transportu a skladování nebezpečných látek. Riziko se kvantitativně hodnotí 

v případech, kdy se nebezpečné látky nacházejí na jednom místě v takovém mnoţství, 

ţe mohou ohroţovat okolí. Tato metoda je součástí bezpečnostní zprávy, ve které 

názorně dokladuje riziko způsobené podnikem a poskytuje kompetentní osobě 

relevantní informace pro posouzení zvýšení rizika a rozhodnutí o přijatelnosti rizika 

souvisejícího s rozvojem uvnitř nebo v okolí podniku. Bezpečnostní zpráva se zpracuje 

v případech, kdy mnoţství nebezpečných látek, které se mohou v  podniku vyskytovat, 

překročí mezní hodnotu.  

Celkový počet jednotek v podniku, pro který musí být vypracována bezpečnostní 

zpráva, můţe být poměrně vysoký. Ale poněvadţ ne všechna zařízení významně 

přispívají k riziku, není nutno uvaţovat všechny jednotky. Některé látky, které jsou ve 

stavu s nemoţností vzniku závaţné havárie, mohou být ze zprávy vyloučeny. Za toto 

rozhodnutí je vţdy zodpovědná kompetentní osoba. [7] 

2.3.1 Postup při výpočtu 

Nejdříve se objekt rozdělí na jednotlivé jednotky. Tento krok je velice sloţitý a můţe 

být předmětem diskuze. Důleţitým kritériem pro definování oddělených jednotek je 

skutečnost, ţe únik obsahu z jedné jednotky nevyvolá významný únik z jednotky jiné. V 

důsledku toho jsou dvě zařízení povaţována za dvě samostatné jednotky tehdy, pokud 

mohou být v případě havárie od sebe odděleny ve velmi krátkém čase. Existují dva typy 

zařízení a to procesní a skladovací. 

Poté se vypočet indikační číslo A a selektivní číslo S. Po výpočtu se vše zanese do 

tabulky (viz. kapitola 4.2). Následuje zhodnocení situace a případné doporučení pro 

management společnosti. [7] 
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Výpočet indikačního čísla A 

Skutečná nebezpečnost jednotky je ovlivňována mnoţstvím přítomné látky, fyzikálními 

vlastnostmi a toxicitou látky a specifickými provozními podmínkami. Indikační číslo A 

vyjadřuje míru skutečné nebezpečnosti zařízení. Indikační číslo A jednotky je 

bezrozměrné a stanoví se ze vztahu uvedeného ve vzorci 2.1. [7] 

G

OOOQ
A 321 
          (2.1) 

Q je mnoţství látky přítomné v zařízení (kg). 

Oi je faktory provozních podmínek (-). 

G je mezní hodnota (kg). 

Množství látky přítomné v zařízení (Q) 

Mnoţství látky v jednotce je mnoţství, které je obsaţené v zařízení, přitom je ale třeba 

brát v úvahu ţádoucí i neţádoucí moţností tvorby látky a moţnou poruchu jednotky. 

Jednotlivé směsi a přípravky se dělí na dvě části, to na nebezpečné látky v bezpečném 

rozpouštědle a na směsi nebezpečných látek. V prvním případě se bere v úvahu pouze 

mnoţství nebezpečné látky, v tom druhém pak se musí nebezpečná směs rozdělit na 

samostatné látky a bere se v úvahu mnoţství kaţdé látky zvlášť. [7] 

Faktory provozních podmínek (Oi) 

Existují tři faktory: 

O1 -  faktor pro procesní jednotku nebo pro skladovací jednotku. 

O2 -  faktor umístění jednotky. 

O3   -  faktor zahrnující vliv podílu z celkového mnoţství látky, které bude po úniku 

 v plynné fázi v závislosti na provozní teplotě, normálním bodu varu, skupenství       

 látky a teplotě okolí. 

Faktory provozních podmínek se pouţijí pouze pro toxické a hořlavé látky. Pro 

výbušniny, O1 = O2 = O3 = 1. 

Faktor O1 je zohledněn v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1 Faktor O1 zohledňující typ jednotky [7] 

Typ O1 

Procesní (výrobní) zařízení 

 

Skladovací zařízení 

1 

 

0,1 

 

Faktor O2 je zohledněn v tabulce 2.2. 

Tabulka 2.2 Faktor O2 zohledňující umístění jednotky [7] 

Umístění O2 

umístění vně budovy 

 

umístění uvnitř budovy (v uzavřeném prostoru) 

 

jednotka umístěná v jímce a provozní teplota Tp je menší neţ teplota 

normálního bodu varu zvýšená o 5°C, tj. TpTbv+5°C 

 

jednotka umístěná v jímce a provozní teplota Tp je vyšší neţ teplota 

normálního bodu varu Tbv  zvýšená o 5°C, tj. Tp>Tbv+5°C 

1 

 

0,1 

 

0,1 

 

 

1 

 

Faktor O3 je znázorněn v tabulce 2.3. 

Tabulka 2.3 Faktor O3 zohledňující provozní podmínky [7] 

Skupenství O3 

látka je v plynném skupenství 

 

látka je v kapalném skupenství 

tlak nasycených par při provozní teplotě je 3 bary nebo vyšší 

tlak nasycených par při provozní teplotě je 1 aţ 3 bary 

tlak nasycených par při provozní teplotě je menší neţ 1 bar 

 

látka je v pevném skupenství 

10 

 

 

10 

X+ 

Pi+ 

 

0,1 

 

Faktor X lineárně vzrůstá od 1 do 10, tlak nasycených par při provozní teplotě Psat  roste 

od 1 do 3 barů. Do vztahu pro X se hodnota Psat dosazuje v barech. Proto se X počítá 

podle vzorce 2.2. 

5,35,4  satPX           (2.2) 

Pi  je parciální sloţka tlaku (v barech) při provozní teplotě. 
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Jestliţe je látka ve skupenství kapalném, potom se přičítá hodnota  jako přiráţka na 

vypařování následkem tepelného toku z okolí do uniklé kapaliny. Hodnota  závisí na 

normálním bodu varu Tbv, jak je uvedeno v tabulce 2.4. [7] 

Tabulka 2.4 Přiráţka zohledňuje odpařování z povrchu louţe kapaliny [7] 

Normální bod varu  přiráţka

 

-25C  Tbv 

-75C  Tbv  - 25C  

-125C  Tbv  - 75C  

Tbv  - 125C 

0 

1 

2 

3 

 

Mezní hodnota (G) 

Mezní hodnota G určuje míru nebezpečnosti látky. Tato nebezpečnost je určena 

fyzikálními vlastnostmi i údaji o toxicitě nebo výbušnosti nebo hořlavosti dané látky. 

Pro toxické látky se mezní hodnota stanovuje na základě koncentrace LC50 (rat, inh, 1h) 

a skupenství při teplotě 25°C, jak je uvedeno v tabulce 2.5. LC50 (rat, inh, 1h) je 

koncentrace LC50 pro krysu stanovená inhalační metodou při jednohodinové expozici. 

Skupenství látky se uvaţuje při teplotě 25°C. Pro kapaliny platí následující rozdělení 

(kapalina  (L) má teplotu normálního bodu varu Tbv mezi 25°C a 50°C, kapalina (M) má 

teplotu normálního bodu varu Tbv mezi 50°C a 100°C, kapalina (H) má teplotu 

normálního bodu varu Tbv  vyšší neţ 100°C). 
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Tabulka 2.5 Mezní hodnota G pro toxické látky [7] 

LC50 (rat, inh,1 h) (mgm
-3

) skupenství při t = 25°C Mezní hodnota (kg) 

 

LC < 100 

 

 

 

 

 

100 < LC   500 

 

 

 

 

 

500 < LC   2000 

 

 

 

 

 

2000 < LC   20 000 

 

 

 

 

 

LC > 20 000 

 

Plyn 

Kapalina (L) 

Kapalina (M) 

Kapalina (H) 

Pevná látka 

 

Plyn 

Kapalina (L) 

Kapalina (M) 

Kapalina (H) 

Pevná látka  

 

Plyn 

Kapalina (L) 

Kapalina (M) 

Kapalina (H) 

Pevná látka  

 

Plyn 

Kapalina (L) 

Kapalina (M) 

Kapalina (H) 

Pevná látka  

 

všechna skupenství 

 

 

3 

10 

30 

100 

300 

 

30 

100 

300 

1000 

3000 

 

300 

1000 

3000 

10 000 

  
 

3000 

10 000 

  

  

  
 

  

 

Mezní hodnota pro hořlavé látky je 10 000 kg. 

Mezní hodnota pro výbušné látky je takové mnoţství látky (v kg), které uvolní 

ekvivalentní mnoţství energie jako 1000kg TNT (energie exploze 4600 kJ/kg). [7] 

Výpočet selektivního čísla S 

Selektivní číslo S vyjadřuje míru nebezpečnosti jednotky vůči jinému posuzovanému 

místu ve vzdálenosti L, a stanoví se násobením indikačního čísla jednotky A, faktorem 

(100/L)
2
 pro toxické látky (vzorec 2.3) a faktorem (100/L)

3
 pro hořlavé a výbušné látky 

(vzorce 2.4 a 2.5). I zde můţe mít jediná jednotka/zařízení tři různá selektivní čísla: 

TT A
L

S

2
100









   pro toxické látky       (2.3) 
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FF A
L

S

3
100









   pro hořlaviny      (2.5) 

EE A
L

S

3
100









   pro výbušniny      (2.6) 

L je vzdálenost od jednotky k  posuzovanému místu v metrech, přičemţ minimální 

vzdálenost je 100 metrů. [7] 

2.4 Failure Mode and Effects Analysis 

Analýza moţností poruch a jejich následků (dále jen FMEA) vyhodnocuje poruchy 

jednotlivých zařízení a vlivy těchto poruch na technologický proces. K těmto poruchám 

můţe dojít na různých úrovních a to v systému, subsystému nebo v jeho komponentách.  

FMEA je jedním z prvních systematických postupů pro analýzu poruch a je vyuţíván od 

50. let 20. století, kdy byla vyvinuta NASA pro Apollo. Hledá odpovědi na dvě 

následující otázky a to „Co se můţe stát?“ a „Jak se to můţe stát?“. 

Výsledky této analýzy jsou zpracovávány tabulkově. Nakonec se vyberou nejkritičtější 

moţnosti poruch, které jsou řešeny a navrhovány jejich řešení. 

„Úspěch FMEA závisí na dobré koncepci odhadu, jaké moţné poruchy se mohou 

přihodit ve výrobním procesu, na výrobním zařízení a jaké příčiny je způsobují.“, tvrdí 

Bartlová (2007, strana 61). [1] 

Při FMEA se mohou vyskytnout určité nedostatky a to z pohledu ţivotnosti komponent, 

z pohledu nezpracování mnohonásobných poruch, z pohledu působení skrytých vad. Asi 

největší nevýhodou této metody je ta, ţe se zde studují všechny moţné poruchy, to 

znamená, ţe i ty, které nemají závaţné následky. [1] 
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3 Charakteristika vybraného provozu 

Na obrázku 3.1 je mapa areálu, pod kterou je popis jednotlivých budov. Jak je vidět, 

v blízkosti je vodní tok a obydlené domy. Mapa areálu je z obrázku, který byl získán 

z interních dokumentů společnosti. Taktéţ veškeré informace napsané v kapitole číslo 

tři vychází z interních materiálů společnosti. 

Obrázek 3.1 Mapa areálu 

 

Legenda mapy: 

1. Budova galvanického zinkování 

2. Sklad 

3. Administrativní budova 

4. Zásobník LPG (2 x 4000 litrů) 

5. Důlní komíny odvětrávající metan 

Společnost byla zaloţena v červenci roku 1998. V současnosti má 60 zaměstnanců ve 2 

provozovnách. 

Hlavní činností firmy je povrchová úprava kovů, především galvanické pokovení 

zinkoslitinou a zinkem. Pro kvalitu zinkování je nejdůleţitější dokonalá předúprava 

materiálu, po které následuje samotné galvanické pokovení spočívající 

v elektrolytickém nanášení zinku nebo slitiny zinku na daný materiál a poté se na 

materiál nanese lak zvaný Deltacol. Většinou bývá vrstva zinku vytvrzena vrstvou 
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chromátu. Materiál je povrchově upravován buďto na závěsových galvanických linkách, 

anebo v bubnových galvanických linkách. Celý proces je řízen počítačem. 

Tato povrchová úprava zvyšuje uţitné vlastnosti výrobků, jejich ţivotnost a hlavně 

jejich konkurenceschopnost na vnitřním i světovém trhu. 90% výrobků je prodáno do 

automobilového průmyslu. 

Společnost je od roku 2002 drţitelem certifikátu kvality dle EN ISO 9001: 2008 a  od 

roku 2008 ISO /TS : 16 949: 2002. 

Co se týče ţivotního prostředí, tak společnost podporuje zásady a podmínky 

ekologického prostředí v souladu s ISO 14 000 a buduje systém EMS dle této normy.  

V oblasti ţivotního prostředí společnost podporuje zásady a podmínky ekologického 

prostředí v souladu s ISO 14 000 a začíná budovat systém EMS dle zmíněné normy. Na 

základě poţadavků předních automobilových společností a největších odběratelů 

provedla společnost v roce 2005 náhradu šestimocného chrómu (Cr6+) chrómem 

trojmocným v procesech zinkování zinkoslitiny. 

3.1 Cíle společnosti 

Společnost má mnoho cílů, výčet těch nejdůleţitější je uveden zde: maximální kvalita 

povrchových úprav, maximální vyuţití výrobních prostředků, odbornost pracovníků, 

maximální uspokojení potřeb zákazníků, nejmodernější technologické vybavení, 

rozšiřování výroby o další technologie, spokojení zaměstnanci, bezpečnost a hygiena 

práce a mnoho dalších. 

Jeden z cílů je bezpečnost práce, která je zajišťována externím pracovníkem a to na 

základě smlouvě o dílo. 

Ve firmě je zaveden systém řízení BOZP, před kterým byla podrobná analýza stavu 

BOZP. O zavedení tohoto systému bylo rozhodnuto managementem firmy. Na jeho 

zavedení se podílel jak samotný management a jednotlivý zaměstnanci tak i externí 

bezpečnostní pracovník, který je osobou odborně způsobilou k vyhledávání rizik. Díky 

stanovení hlavních cílů a pořadí důleţitosti jejich dosaţení vznikly kaţdému 

odpovědnosti a povinnosti v oblasti  bezpečnosti. 

Jako nejdůleţitější znak úspěšného řízení společnosti je povaţována integrace 

bezpečnostních hledisek do všech aktivit a oblastí, to znamená do návrhů, projektů, 

konstrukci, realizaci, samotného provozu, údrţbu i likvidace provozů. Veškerá 
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bezpečnostní hlediska jsou brána v potaz i při výběru a samotném nákupu technických 

zařízení, nářadí a osobních ochranných pracovních prostředků. Ve společnosti je 

stanoven taktéţ systém řízení zdravotní péče zaměstnanců, systém školení o právních 

předpisech v oblasti BOZP pro všechny zaměstnance a také školení tykajících se 

speciálních činnosti (řidičů firemních vozidel, řidičů manipulačních vozíků, elektrikářů 

a další). 

Zaměstnavatel provádí pravidelné prověrky bezpečnostní práce. Pro kontroly 

zaměstnavatel sloţil komisy (bezpečnostní technik, vedoucí zaměstnanec, člen odborů a 

zástupce zaměstnanců. Společnost zpracovala směrnici pro poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků. Cílem směrnice je vyhledávání rizik moţného 

ohroţení zaměstnance a přidělení ochranných prostředků, které slouţí k eliminaci rizik. 

Ve směrnici je dále řešena otázka dezinfekčních prostředků, čistících prostředků a 

ochranných nápojů.  

Oblast prevence rizik, jejich vyhodnocení a stanovení opatření je zpracována ve 

směrnici Rizika pracovních činností. Společnost pomocí směrnice řeší mimořádné 

události, poskytnutí první pomoci, povinnou i nepovinnou pracovní dobu, práva a 

povinnosti v pracovním řádu a organizaci dopravy manipulačního vozíku v areálu 

společnosti. V oblasti vyhledávání rizik ohroţující zaměstnance byla provedena měření 

hluku a chemických látek na pracovišti. Na základě výsledků byl vytvořen návrh na 

zařazení zaměstnanců do kategorií a tento návrh byl následně předán hygienické stanici 

ke schválení. Pro hodnocení rizik moţného ohroţení v oblasti pracovního prostředí je 

nutné znát technologii výroby a její principy. 

3.2 Povrchová úprava kovů 

Povrchová úprava kovů je jakýkoli technologický postup, který zkvalitňuje povrch 

kovů. 

Jedna z těchto úprav představuje takzvané galvanické pokovování, které slouţí 

k vylučování kovových vrstev na kovových nebo elektricky vodivých površích. Tato 

úprava má mnoho účelů a to jak dekorativní vzhled, nebo protikorozní ochrana, tak i 

otěruvzdornost, tvrdost a elektrickou vodivost. Galvanickým způsobem lze vylučovat 

prakticky veškeré kovy a slitiny. Tyto kovy a slitiny mohou mít odlišné vlastnosti neţ 

kovy hutnicky upravené. Vhodným materiálem k pokovení můţou být ocelové díly 

plechové, odlitky anebo výkovky. Jak uţ je výše zmíněno, pro kvalitní pozinkování je 
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nutné, aby výrobky byly bez hrubých okují, barvy nebo hluboké koroze. Kvalita 

materiálu na vstupu zásadně ovlivní vizuální vlastnosti pokoveného materiálu při 

výstupu. Podle toho, jak je materiál na vstupu znečištěn, je třeba zvolit vhodnou 

předpravu dílů. 

3.2.1 Galvanizace 

Galvanické pokovení je vyuţívání elektrochemických účinků elektrického proudu. Do 

elektrolytu se zavede stejnosměrný proud tím, ţe se do něj ponoří kovové desky spojené 

s póly zdroje stejnosměrného proudu. Tímto ponořením se začnou ionty pohybovat ke 

kovovým deskám (kationty se pohybují k deskám s kladným pólem). Pro lepší 

znázornění slouţí obrázek 3.2. [11] 

Obrázek 3.2. Elektrolýza [11] 

 

Při dotyku s deskami ionty buď ztratí přebytečné elektrony, nebo je získají. Tyto ionty 

se mohou změnit buď na elektricky neutrální atomy, nebo reagují s elektrolyte či 

elektrodami a spojují se v molekuly chemických sloučenin. Elektrolyt se mění. Tento 

elektrochemický děj, který je způsoben stejnosměrným proudem se nazývá elektrolýza. 

[11] 

Postup 

Mechanická předprava, která spočívá v tryskání, broušení a leštění daného materiálu. 
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Následuje chemická předprava, kdy j materiál odmaštěn. Touto předúpravou se 

neodstraňují pouze mastnoty, ale také částice prachu, obrusu a další. Odmaštění se je 

prováděno elektrolytickým odmaštěním, které je kombinací chemického účinku 

odmašťovací lázně s účinkem elektrického proudu a vývoje plynů na daném povrchu. 

Tyto lázně jsou silně alkalické. 

Dalším krokem je moření, které odstraňuje zbytky oxidu ţeleza a okují pomocí kyseliny 

chlorovodíkové a kyseliny sírové. 

Po moření nastává zinkování v alkalických, nebo v kyselých lázních. 

Poslední operací je pasivace, která má účel ochrany zinkového povlaku proti bílé 

korozi, načeţ jsou poţity kyselé lázně, které dodávají konečný vzhled výrobku. 

Mezi kaţdým krokem je prováděn průtočný oplach, který odstraňuje zbytky solí ze 

závěsů, z bubnů a z pokovovaného zboţí. 

Na obrázku 3.3 je moţné vidět, jak materiál vypadá před úpravou a jak vypadá po 

konečné úpravě. Tento obrázek byl opět pořízen zaměstnanci společnosti a byl vloţen 

k interním dokumentům, které jsem získal od managementu společnosti. 

Obrázek 3.3 Materiál před povrchovou úpravou (vlevo) a po povrchové úpravě (vpravo) 

 

3.3 Neutralizační stanice 

Jedná se o zařízení, která zneškodňují odpadní vody vyprodukované povrchovými 

úpravami kovů. Tyto odpadní vody jsou děleny podle zastoupení závadných sloţek a 

podle koncentrace těchto závaţných sloţek v odpadních vodách. Dělením podle 

závadných látek jsou vytvořeny tyto: odpadní vody kyselé, alkalické, chromové, 

s obsahem komplexotvorných látek. Pokud by tyto odpadní vody nebyly upraveny, 
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nebylo by moţné je vpouštět do povrchových vod a ani do spodních vod, jsou totiţ 

toxické pro vodní organismy. 

3.4 Bezpečnostní rizika při práci 

Pro bezpečnou práci a předcházení většině moţných pracovních úrazů v galvanovně je 

nezbytné, aby všichni byli obeznámeni se všemi chemikáliemi, jejich vlastnostmi a  

technologickým procesem. Co se týče práce s louhy a ţíravinami, jeví se jako 

nejnebezpečnější nasazování lázní, kdy tyto látky můţou způsobit těţké popáleniny 

s dlouhou dobou hojení v případě vylití na pokoţku pracovníka. Z tohoto důvodu je 

nezbytné, aby kaţdý pracovník při zacházení s těmito ţíravinami pouţíval ochranné 

pomůcky a při jakémkoli potřísnění kyselinou, nebo louhem zasaţené místo okamţitě 

opláchnout proudem vody. Mimo zasaţení kyselinami hrozí i nebezpečí poškození 

zdraví výpary. Jediným zjištěním stavu pracovního prostředí je měření určených látek 

v pracovním prostředí. Bylo provedeno měření, na základě kterého jsou jednotliví 

zaměstnanci zařazeni do kategorie práce. 

Dalším rizikem je úraz elektrickým proudem. 

Mimo to je na pracovišti přísný zákaz kouření, pití a jídla. 

Všechny chemikálie jsou označeny symbolem a návodem pro pouţití, a pokud tak není 

učiněno, je nezbytné, aby to bylo napraveno. Zaměstnanci musí být navíc seznámeni 

s pracovními postupy.  

Na kaţdém patře je umístěná lékárnička, kterou pravidelně kontroluje a doplňuje 

zodpovědná osoba. Mimo to jsou zaměstnanci povinni zapisovat kaţdý odběr léků a 

prostředků z lékárničky. 

Zaměstnanci jsou odborně způsobilou osobou informování o zásadách bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na pravidelných školeních. 

Jakmile nastoupí zaměstnanec do zaměstnání, obdrţí osobní ochranné pomůcky dle 

charakteru práce. Dále jsou o uţívání těchto pomůcek poučeni. Kaţdý zaměstnanec 

zodpovídá za stav svých OOPP, a pokud některé z OOPP ztratí svou funkci je 

zaměstnanec povinen si vyţádat nové. To vše stvrdí zaměstnanec svým podpisem. 



 

23 

 

3.5 Nebezpečné látky 

V této kapitole je popsaná kaţdá nebezpečná látka, která se v podniku nachází a její 

drobný popis. Podrobnější analýza je potom v příloze v bezpečnostním listu. 

Obchodní název: PROSEAL Gelb/F 

Celkové nebezpečí: toxický, oxidující, ţíravý 

R věty: Dotek s hořlavým materiálem můţe způsobit poţár (R8).  

Toxický při poţití (R25). 

Způsobuje těţké poleptání (R35). 

Můţe vyvolat senzibilizaci při styku z kůţí (R43). 

Můţe vyvolat rakovinu při vdechování (R49). 

Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí (R50/53). 

Mnoţství látky v kg: 150 (průměrné), 200 (maximální) 

Obsahuje 2 nebezpečné látky a to oxid chromový a kyselinu sírovou. 

Oxid chromový 

Obsah v %: 30 – 40 

Nebezpečné vlastnosti: oxidující, toxický 

Kyselina sírová: 

Obsah v %: 10 – 20 

Nebezpečné vlastnosti: ţíravý 

 

Obchodní název: SLOTOPAS HK 11 

Celkové nebezpečí: toxický 

R věty: Zdraví škodlivý při poţití (R22). 

Můţe vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku z kůţí (R42/43). 

Můţe vyvolat rakovinu při vdechování (R49). 

Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí (R52/53). 

Mnoţství látky v kg: 500 (průměrné), 600 (maximální) 

Obsahuje 2 nebezpečné látky a to fluorid sodný a síran kobaltnatý. 

Fluorid sodný: 

Obsah v %: 3,5 

Nebezpečné vlastnosti: toxický 

Síran kobaltnatý: 

Obsah v %: 1,5 

Nebezpečné vlastnosti: nebezpečný pro ţivotní prostředí 

 

Obchodní název: Zinek 

Celkové nebezpečí: toxický 

R věty: R a S věty jsou pouze u práškového nestabilního zinku 

Mnoţství látky v kg: 500 (průměrné), 750 (maximální) 

Obsahuje 1 nebezpečnou látku a to zinek pevnou látku. 

Zinek: 

Obsah v %: 100 

Dostupná fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti: pevná látka, měrná hmotnost 

65,37g/mol, bod tání 692 °C, ve vodě nerozpustná látka  

 

Obchodní název: EUROSUPER 
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Celkové nebezpečí: toxický, extrémně hořlavý, nebezpečný pro ţivotní prostředí 

R věty: Extrémně hořlavý (R12). 

Dráţdí kůţi (R38). 

Můţe vyvolat rakovinu (R45). 

Zdraví škodlivý: nebezpečí váţného poškození zdraví při poškození zdraví při 

dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůţí a poţíváním (R48/20/21/22). 

Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí (R51/53). 

Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic (R65). 

Vdechování par můţe způsobit ospalost a závratě (R67). 

Mnoţství látky v kg: úkapy z vozidel 

Obsahuje 3 nebezpečné látky a to benzín, benzen a 2-methoxy-2-methylpropan. 

Benzín: 

Obsah v %: <= 100 

Nebezpečné vlastnosti: toxický, extrémně hořlavý, nebezpečný pro ţivotní prostředí 

Benzen: 

Obsah v %: <= 1,2 

Nebezpečné vlastnosti: hořlavý, toxický 

2-methoxy-2-methylpropan: 

Obsah v %: <= 15 

Nebezpečné vlastnosti: extrémně hořlavý 

 

Obchodní název: Motorová nafta 

Celkové nebezpečí: zdraví škodlivý, nebezpečný pro ţivotní prostředí 

R věty: Omezený počet případů, kdy byly prokázány karcinogenní účinky (R40). 

Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí (R51/53). 

Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic (R65). 

Opakovaný styk s kůţí můţe způsobit její vysušení nebo popraskání (R66). 

Mnoţství látky v kg: úkapy z vozidel 

Obsahuje nebezpečnou látku paliva, diesel. 

Diesel: 

Obsah v %: <= 100 

Nebezpečné vlastnosti: zdraví škodlivý, nebezpečný pro ţivotní prostředí 

 

Obchodní název: LPG 

Celkové nebezpečí: extrémně hořlavý 

R věty: Extrémně hořlavý (R12). 

Mnoţství v kg: 4210,5  

Obsahuje nebezpečnou látku LPG. 

Obsah v %: <= 100 

 

3.6 Zásobníky LPG 

Firma disponuje dvěma zásobníky s LPG, oba se nacházejí na pozemku a jejich objem 

dohromady 8000 litrů. Tyto zásobníky nic nechrání před povětrnostními vlivy, ale ani 

proti vlivy sabotáţí.  
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V případě úniku by se plyn drţel při zemi, protoţe je těţší neţ vzduch. Tento plyn by 

tvořil mrak výbušných a zápalných par.  

Iniciace by mohla být z několika zdrojů, a to ať uţ z odhozeného nedopalku, nebo 

z nastartovaných okolních aut.  Ve všech budovách v areálu, kromě administrativní 

budovy, je zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření, tím se zvyšuje 

pravděpodobnost zapálení z nedopalku. 

Dále se v areálu nachází transformátor vysokého napětí, který by případný mrak 

výbušných a zápalných par podpálil nejpravděpodobněji. 

Jako prevence se jeví pravidelná kontrola zásobníku a vytvoření bezpečně vzdáleného 

místa pro kuřáky („kuřárny“).  



 

26 

 

4 Analýza rizik  

V této kapitole budou zanalyzována rizika a to selektivní metodou a metodou analýzy 

příčin a následků poruch, z anglického Failure Mode and Effects Analysis, přičemţ se 

pouţívá zkratka FMEA. Veškeré tabulky, obrázky a grafy, které jsou v následující 

kapitole, jsem vytvořil sám. 

4.1 Pracovní rizika jednotlivých pozic 

Zde budou rozebrány veškeré pracovní pozice z hlediska jejich pracovních rizik. 

Jednotlivá rizika jsou zpracována na základě měření a podkladů poskytnutých 

společností. Pro lepší orientaci je znázorněná tabulka 4.1, kde jsou uvedeny pracovní 

úrazy za posledních 6 let.  

Tabulka 4.1 Statistika úrazů 

Rok Počet zraněných Popis události 

2007 1 Při zdvihání koše si jeden zaměstnanec 
přiskřípnul malíček. 

2008 1 Rozbití hlavy při vstupu na pracoviště. 

2009 - - 

2010 1 Uklouznutí na náledí, pohmožděnina. 

2011 1 Při manipulace s korytem spadlo zaměstnanci 
na nohu. Poranění nohy, ne zlomenina 

2012 1 Při přípravě závěsu došlo k zachycení tohoto 
závěsu o oblečení zaměstnance a následné 

spadnutí závěsu na zaměstnance. 
Pohmožděniny 

 

Administrativní pracovníci 

U těchto pracovníků se měření a ani ţádná jiná analýza rizika neprováděla. 

Galvanizér 

Galvanizér připravuje lázně pro hromadnou závěsovou chemickou i 

elektromechanickou úpravu, to je chemická úprava kovových výrobků, jejich zinkování, 

odmaštění, chromování a moření elektrolytickým leštěním. Dále seřizuje a obsluhuje 

linky slouţící k těmto úpravám. Zajišťuje, aby se všechny díly vkládaly do van dle 

potřeby zákazníků. 
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Nejrizikovějšími faktory při této práci jsou hluk a chemické látky. 

Dle měření hluku, které ve firmě proběhlo, bylo zjištěno, ţe zaměstnanci na této 

pracovní pozici jsou vystavování neustálenému hluku. Neustálený hluk znamená, ţe se 

hladina akustického tlaku mění. Měření probíhalo tak, ţe mikrofon, který měřil hluk, 

byl umístěn deset centimetrů od ucha zaměstnance (galvanizéra). Galvanizační linka, 

závěsová linka, bubnová linka a centrální odsávání byly označeny jako zdroje hluku 

s největší intenzitou. 

Dále byla měřena koncentrace chemických škodlivin v ovzduší na pracovišti. Byly 

měřeny prašnost, zinek fluoridy, kobalt a chrom. Měření se týkalo dýchací zóny 

v oblasti panelu obsluhy galvanické linky. 

Obsluha mořící linky 

Obsluha mořící linky připravuje lázně pro moření, seřizování linky a její obsluha. 

Dalším úkolem je, aby se vše vkládalo do jednotlivých van dle potřeby. Rizikovým 

faktorem jsou zde chemické látky. 

V prostorech, kde se nachází mořící linka, bylo provedeno měření, které stanovilo 

koncentraci škodlivin v ovzduší. Tyto vzorky se odebíraly u lázní v dýchací úrovni 

pracovní zóny. Prostory nejsou nijak větrány. Jsou zde vrata, která jsou otevřená pouze 

při naváţení materiálu. V prostoru je podtlakové odsávání, které je nad kaţdou vanou. 

Toto odsávání je prováděno přes odsávací filtry a výpary jsou odváděny do venkovního 

prostoru. Bylo zjištěno, ţe jsou hodnoty PEL a NPK-P dodrţeny dle nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve 

znění pozdějších přepisů a to pro látky chlorovodík, hydroxid sodný, kyselina dusičná, 

kyselina fosforečná a benziny.  

Návěšovač a zaměstnanec technické kontroly 

Návěšovač navěšuje jednotlivé díly na rámy. Tyto rámy i s materiálem procházejí 

vanami, ve kterých jsou chemikálie. Po posledním oplachu se díly přesouvají do sušící 

pece, kde jsou sušeny a následně baleny do krabic.  

Zaměstnanci technické kontroly kontroluje tloušťku povrchové úpravy, rovnoměrnost, 

jednotný barevný odstín a celistvost povlaku. Tito zaměstnanci musí sepsat záznam o 

zmetcích. Tuto funkci zastává vţdy jeden z navěšovačů.  

Rizikovými faktory pro tyto zaměstnance jsou hluk a chemické látky. 
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Dle měření hluku, které ve firmě proběhlo, bylo zjištěno, ţe zaměstnanci na této 

pracovní pozici jsou vystavování neustálenému hluku.  Měření probíhalo tak, ţe 

mikrofon, který měřil hluk, byl umístěn deset centimetrů od ucha zaměstnance 

(návěšovač, zaměstnanec technické kontroly). Galvanizační linka, závěsová linka, 

bubnová linka a centrální odsávání byly označeny jako zdroje hluku s největší 

intenzitou. 

Dále byla měřena koncentrace chemických škodlivin v ovzduší na pracovišti. Byly 

měřeny prašnost, zinek fluoridy, kobalt a chrom. Měření se týkalo dýchací zóny 

v oblasti návěšování dílů na kovový panel a svěšování dílů z kovového panelu. 

Obsluha neutralizační stanice 

Obsluha neutralizační stanice dohlíţí nad kvalitou a mnoţstvím přitékajících odpadních 

vod, odstraňuje a zneškodňuje odpadní vody, odstraňuje a likviduje separovaný 

neutralizační kal, sleduje efekty zneškodnění ve stanovených ukazatelích, udrţuje 

strojní a stavební části stanice, provádí analýzy a kontroly k zneškodnění odpadních vod 

a kontroluje, jestli jsou dodrţeny veškeré předpisy. Rizikovým faktorem je hluk. 

Měření hluku bylo provedeno u zaměstnance, který čistí kalové filtry a kontroluje 

neutralizační stanice. Opět byl mikrofon deset centimetrů od ucha daného zaměstnance. 

Zdrojem hluku jsou vodní čerpadla, čerpadlo s filtry, centrální odsávání, membránová 

čerpadla, stanice na výrobu demineralizované vody. 

Laborantka 

Práce laborantky spočívá v odebírání vzorků z celého provozu, jejich kontrola 

v laboratoři a určování, zda jsou dané roztoky ve správném poměru. Dalším úkolem je 

kontrola kvality pouţívaných neutralizačních chemikálií na potřebnou jakost. 

Rizikovým faktorem jsou chemické látky. 

Byla měřena koncentrace chemických škodlivin v ovzduší na pracovišti. Byly měřeny 

prašnost, zinek fluoridy, kobalt a chrom. Měření se týkalo dýchací zóny v oblasti 

odebírání vzorků, při připravování roztoků a při samotné práci v laboratoři. 

4.2 Selektivní metoda 

Pro lepší výpočet je pouţit obrázek, který určuje jednotlivé vzdálenosti od určených 

bodů. Obrázek 4.1 je nakreslen v programu pro tvorbu grafů. Je překreslen přímo 
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z daného, výše uvedeného, plánku a vzdálenosti jsou zaokrouhleny na celé metry. 

Jednotlivé vzdálenosti jsou pak uvedeny v tabulce 4.2. 

Obrázek 4.1 Nákres objektu 

  

Legenda mapy: 

I.1: administrativní budova 

I.2: zásobník LPG (2 x 4000 litrů) 

I.3: sklad 

I.4: Důlní komíny odvětrávající metan 

I.5: Budova galvanického zinkování 

I.6: Důlní komíny odvětrávající metan 

A – D: okolní přilehlé obytné budovy 

 

Tabulka 4.2 Vzdálenosti v metrech 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

I.1 12 m 60 m 140 m 148 m 180 m 120 m 120 m 40 m 

I.2 40 m 100 m 180 m 164 m 176 m 112 m 96 m 32 m 

I.3 64 m 36 m 52 m 36 m 80 m 68 m 140 m 54 m 

I.4 100 m 120 m 180 m 156 m 156 m 80 m 44 m 28 m 

I.5 96 m 80 m 132 m 104 m 100 m 20 m 52 m 46 m 

I.6 140 m 96 m 128 m 88 m 80 m 20 m 100 m 92 m 
 

Podnik je sloţen ze šesti zařízení. Při výpočtu pomocí selektivní metody z  Purple book 

jsou brány v úvahu pouze místa, kde jsou skladovány nebezpečné látky, nebo kde se s 

nimi pracuje. V tomto případě se jedná o zařízení s označením I.2, I.3, a I.5.  
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Nejdříve bylo spočítáno indikační číslo (Ai) pro jednotlivé látky a pro jednotlivá 

pracoviště.  

A
T

(zinek provoz) = (400 * 1* 0,1 * 0,1) / 300 

A
T

(zinek provoz) = 0,01333 

A
T

(zinek sklad) = (350 * 0,1 * 0,1 * 0,1) / 300 

A
T

(zinek sklad) = 0,00117 

A
F

(LPG) = (4210 * 0,1 * 1 * 10) / 10000 

A
F

(LPG) = 0,421 

Z těchto výpočtů a pomocí jednoduchého vzorce, který je uveden v teoretické části, se 

spočítalo selektivní číslo určující nebezpečnost pro různě vzdálené objekty. Výpočet se 

neprovádí pro objekty, které jsou blíţe neţ 100 metrů. Výsledky výpočtů jsou pak 

uvedeny v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3 Tabulka vybraných selektivních čísel 

Číslo Vzdálenost od I2 
v metrech 

Vzdálenost od I3 
v metrech 

Vzdálenost od I5 
v metrech 

S2 S3 S5 

1 40 64 96 x x x 

2 100 36 80 0,4210 x x 

3 180 52 132 0,0722 x 0,0077 

4 164 36 104 0,0954 x 0,0123 

5 176 80 100 0,0772 x 0,0133 

6 112 68 20 0,2997 x x 

7 96 140 52 x 0,0006 x 

8 32 54 46 x x x 

A 138 132 60 0,1602 0,0007 x 

B 136 103 40 0,1674 0,0011 x 

C 124 76 32 0,2208 x x 

D 180 134 100 0,0722 0,0007 0,0133 
 

Bylo zjištěno, ţe ţádné ze selektivních čísel nepřesáhlo hodnotu 1. Z tohoto zjištění 

vyplývá, ţe okolní budovy nejsou v bezprostředním ohroţení. Taktéţ bylo zjištěno, ţe 

bezprostřední ohroţení není za hranicemi pozemku daného podniku.  

4.3  Failure Mode and Effects Analysis 

Analýza příčin a následků poruch slouţí k identifikaci jednoduchých poruch 

přispívajících k havárii. Dále odhaduje nejhorší následky. Výsledek analýzy je 
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zpracován do tabulky, kde je ke kaţdému případu přiřazen koeficient nebezpečnosti. 

Následuje doporučení pro zlepšení a sníţení rizik v budoucnosti.  

Metoda vychází z odhadu rizika. Riziko se spočítá jako součin indexu frekvence (A), 

závaţnosti (B) a indexu moţností detekce (C) podle vzorce: S = A · B · C. 

4.3.1 Kritéria hodnocení 

Tabulka „Index frekvence“ (tabulka 4.4) znázorňuje, jaký je výskyt daného jevu 

v časovém rozmezí. Jako pevný časový úsek je stanovena doba pěti let. Podle frekvence 

výskytu je vytvořeno pět skupin. Aby bylo zařazení ještě přesnější, tak je kaţdá skupiny 

rozdělena ještě do dvou dalších skupin.  

Jednotlivé skupiny četností výskytu jsou určeny po konzultaci s externím 

bezpečnostním pracovníkem, který v podniku zajišťuje bezpečnost. 

Tabulka 4.4 Index frekvence 

  Výskyt  - A 
10 Velmi vysoký 

9 
30x za 5 let nebo vícekrát než 
30x 5 let 

8 Vysoký 

7 
15x - 29x za 5 let  

6 Střední 

5 
8x - 14x za 5 let 

4 Malý 

3 
2x - 7x za 5 let 

2 Velmi malý 

1 
1x za 5 let 

 

Další tabulka, která má název „Index závaţnosti“ (tabulka 4.5) určuje, jak vysoké 

bezpečnostní riziko jednotlivé objekty, respektive scénáře, představují. Tabulka je 

stejně jako v předchozím případě rozdělena do pěti skupin a kaţdá skupina je dále 

rozdělena na další dvě skupiny, aby jednotlivé indexy byly přesnější.  

Jednotlivé skupiny závaţností jsou určeny po konzultaci s externím bezpečnostním 

pracovníkem, který v podniku zajišťuje bezpečnost. 



 

32 

 

Tabulka 4.5 Index závaţnosti 

  Závažnost - B 
10 Velmi velká 

9 
Velmi vysoké bezpečnostní riziko, nutná okamžitá oprava 

8 Velká 

7 
Velká závažnost, nutnost okamžité opravy 

6 Střední 

5 
Omezená funkční způsobilost 

4 Malá 

3 
Malá funkční omezení 

2 Velmi malá 

1 
tato omezení jsou rozeznatelná pouze odborníkem, velmi 
malé omezení funkce 

 

Poslední tabulka s názvem „Index moţností detekce“ (tabulka 4.6) určuje 

pravděpodobnost odhalení poruch na daném objektu. Jednotlivé poruchy jsou rozděleny 

do pěti skupin a kaţdá skupina je, tak jako v předchozích dvou případech, rozdělena na 

další dvě skupiny.  

Jednotlivé skupiny pravděpodobností odhalení poruch jsou určeny po konzultaci 

s externím bezpečnostním pracovníkem, který v podniku zajišťuje bezpečnost. 

Tabulka 4.6 Index moţností detekce 

  Pravděpodobnost odhalení poruchy - C 
10 Velmi malá 

9 
Odhalení poruchy je nepravděpodobné 

8 Malé 

7 
Velice malá pravděpodobnost odhalení 
poruchy 

6 Střední 

5 
Odhalení poruchy je pravděpodobné 

4 Velká 

3 
Pravděpodobnost odhalení poruchy je 
velmi vysoká 

2 Velmi velká 

1 
Porucha je téměř stoprocentně 
odhalena 
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4.3.2 Analýza příčin a následků 

Tato analýza je rozdělena na jednotlivé hrozby, které plynou z výše uvedeného nákresu. 

Výsledky výpočtů jsou pak rozděleny do tabulek a kaţdá tabulka je popsaná. Hrozby, 

jejichţ odhad rizika přesahuje stanovené riziko, jsou zapsány červenou barvou. Pod 

tabulkami následuje popis daného rizika a následné doporučení. Na konci kapitoly je 

shrnutí s všech rizik a určení toho největšího. 

V tabulce 4.7 je určena analýza zásobníků LPG. 

Tabulka 4.7 Zásobníky LPG 

Prvky Způsob 
selhání 

Následek 
selhání 

Příčina 
selhání 

Index 
frekvence 

- A 

Závažnost 
- B 

Možnost 
detekce - 

C 

Odhad 
rizika 

Doporučení 

LPG 
zásobníky 

Prasklina Malý až 
střední 

únik 
plynu 

Nedostatečná 
revize nádrže 

1 8 6 48 Pravidelné 
revize. 

  Náraz 
automobilem, 

nebo 
pojízdným 
vozíkem 

Velký únik 
plynu, 

případně 
následný 
výbuch 

zásobníku 

Nedbalost, 
špatné 

zajištění 
nádrže 

2 10 2 40 Oplocení 
nádrže, 
snížená 

rychlost v 
areálu 

(pokuty za 
překročení 
rychlosti). 

  Úmyslné 
mechanické 
poškození - 

sabotáž 

Malý až 
střední 

únik 
plynu 

Špatné 
zajištění 
objektu 

2 8 6 96 Kontrola, 
kamery, 
alarm. 

  Úmyslné 
zapálení 

nádrže i s 
poškozením - 

sabotáž 

Výbuch 
nádrže, 

únik 
veškerého 

plynu 

Špatné 
zajištění 
objektu 

2 10 2 40 Kontrola, 
kamery, 
alarm. 

 

V tomto případě byla stanovena hranice odhadu rizika S=90.  

Tato hodnota je překročena akorát u úmyslného mechanického poškození. Hodnota je 

lehce nad stanovenou hraniční hodnotou a to konkrétně na 96. Překročení je zejména 

z důvodu závaţnosti následků, které by v případě úniku velkého mnoţství a případného 

nechtěného zapálení mohly stát i lidské ţivoty. K zamezení katastrofy by majitelé 
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objektu měli zainvestovat do lepšího střeţení daných nádrţí. A vzhledem k zabezpečení 

celého areálu zajistit alespoň ochranu nejnutnějších a nejrizikovějších objektů. 

V další tabulce (tabulka 4.8) jsou výsledky analýzy pro budovu galvanického zinkování. 

Tabulka 4.8 Budova galvanického zinkování 

Prvky Způsob 
selhání 

Následek 
selhání 

Příčina 
selhání 

Index 
frekvence 

- A 

Závažnost 
- B 

Možnost 
detekce - 

C 

Odhad 
rizika 

Doporučení 

Nádoby 
s nebez-
pečnými 
látkami 

pro 
úpravu 

kovů 

Protržení 
nádoby 

Rozlití 
nebezpečných 
látek po areálu 

Nedbalost 2 10 2 40 Častá kontrola 
nádrží, 

kontrola 
řízená 

počítačem 

  Neúmyslné 
vzplanutí 

Rozlití 
nebezpečných 

látek po areálu, 
obtížné hašení, 

ohrožení 
pracovníků 

Nedbalost 4 10 2 80 Přísné 
dodržování 
předpisů, 

zákaz 
manipulace s 

ohněm 

  Zapálení - 
sabotáž 

Rozlití 
nebezpečných 

látek po areálu, 
obtížné hašení, 

ohrožení 
pracovníků 

Špatné 
zajištění 
objektu 

1 10 1 10 Zabezpečení 
objektu, 

nepouštět do 
areálu 

nepovolané 
osoby, 

kamery, 
alarmy 

  Smísení s 
vysoce 

reakčními 
látkami  

Hoření, 
odpařování 

(nebezpečné 
výpary), 
následné 
vzplanutí, 
ohrožení 

pracovníků 

Nedbalost, 
špatné 

zajištění 
objektu 

3 10 6 180 Přísné 
dodržování 
předpisů, 

nemanipulova
t s látkami, 
které spolu 

reagují 

 

I v tomto případě byla stanovena hranice odhadu rizika S=90. 

Vzhledem k tomu, ţe se v tomto případě jedná o nebezpečné látky, tak je u všech 

uveden index závaţnosti číslem 10. Proto celkový odhad rizika je stanoven zejména 
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ostatními dvěma indexy a to rychlostí zjištění a frekvenci (čili jak často daný jev ve 

společnosti nastává). 

Jediný způsob selhání nad stanovenou hranicí je smísení s vysoce reakčními látkami. 

Stanovená hodnota je překročena 2x. Jak jiţ bylo výše zmíněno, tento index je dán 

hlavně závaţností. Dále se jedná o moţnost detekce, tento index bylo velice těţké určit, 

neboť pokud se jedná o velice reaktivní látku, můţe být nízký, kdeţto pokud se jedná o 

látku, jejíţ účinky se projeví aţ příliš pozdě na nejefektivnější zásah, můţe být tento 

index i 10. Proto bylo po konzultaci s odborníkem zvoleno číslo 6. Tento problém můţe 

nastat ve dvou případech a to buď nedbalostí, ale taky sabotáţí.  

Nedbalost by v tomto případě měla index o něco niţší, protoţe se předpokládá, ţe daný 

zaměstnanec okamţitě po drobném přestupku ohlásí, co se stalo a snaţí se daný 

problém řešit. Navíc, pokud se všichni pracovníci a lidé, kteří se kolem těchto nádob 

pohybují, řídí danými předpisy, potom by nemělo dojít k dané havárii.  

Co se týče sabotáţe, tak odhalení problému můţe trvat i delší dobu a projevit se to můţe 

i v době, kdy je objekt prázdný (mimo pracovní dobu). Zajištění takové malé firmy proti 

sabotáţi je obtíţné, vzhledem k omezenému rozpočtu. Navíc taková firma nepočítá se 

sabotáţí. Objekt se ani nenachází v hustě obydlené části, takţe takovýto „útok“ by 

neměl smysl. Jediná ochrana proti této sabotáţi je minimalizace návštěv nepovolaných 

osob do objektu s chemikáliemi, případně maximální kontrola těchto osob. 

Jako poslední objekt, který představuje potenciální nebezpečí je budova skladu. V této 

budově se skladují zejména chemikálie, které slouţí k následnému nanášení na kovové 

předměty. Tabulka 4.9 znázorňuje výsledky analýzy. 
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Tabulka 4.9 Sklad 

Prvky Způsob 
selhání 

Následek 
selhání 

Příčina 
selhání 

Index 
frekvence 

- A 

Závažnost 
- B 

Možnost 
detekce - 

C 

Odhad 
rizika 

Doporučení 

Sklad Vzplanutí - 
sabotáž 

Rozlití 
nebezpečnýc

h látek po 
areálu, 
obtížné 
hašení, 

ohrožení 
pracovníků 

Nedostatečné 
střežení 

2 8 2 32 Zabezpečení 
objektu, 

nepouštět 
do areálu 

nepovolané 
osoby, 

kamery, 
alarmy 

  "Samovolné" 
vzplanutí 

Rozlití 
nebezpečnýc

h látek po 
areálu, 
obtížné 
hašení, 

ohrožení 
pracovníků 

Nedbalost 1 8 2 16 Dodržování 
interních 

předpisů a 
směrnic 

  Únik 
nebezpečných 

látek 

Ohrožení 
zamoření 

podzemních 
vod, ohrožení 
zaměstnanců 

Nedbalost, 
špatné 

skladování 

4 10 8 320 Častější 
kontrola, 

lepší 
skladování, 
počítačem 

řízené 
kontroly 
prostor 

(detektory) 

  

V tomto případě byla hranice stanovení rizika posunuta na S=100.  

I přes posunutí hranice stanovení rizika o 10 bodů je způsob selhání „Únik 

nebezpečných látek“ mnohokrát vyšší, jedná se o S=320. Riziko je takto vysoké 

zejména díky svým následkům a minimální detekci. Pokud ve skladu uniká látka, která 

není na viditelném místě, pak si jí málokdy někdo všimne. Navíc je tato místnost 

situována tak, ţe by při větším úniku látky látka odtékala ven na trávu. Tento únik by 

hrozil proniknutím aţ do podzemních vod, kde by to mělo nedozírné následky. Řešením 

je celková rekonstrukce skladu, případně častější kontrola „skrytých míst“, kde by se 

chemikálie mohly rozlít.  
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Shrnutí 

Největším rizikem dané společnosti je povaţován únik nebezpečných látek, který dostal 

jednoznačně nejvyšší index. Tento vysoký index vychází zejména ze špatné kontroly 

daného objektu. Společnost by měla určit pravidelné kontroly daných prostor, tyto 

kontroly by měly být intenzivnější a hlavně by měly být detailnější.  

S výše uvedeným rizikem úzce souvisí vstup nepovolaných osob a jejich následná 

sabotáţ. Společnost by se měla zaměřit na ochranu před nevyţádanými vstupy cizích 

osob na pozemek. Rizika nehrozí pouze z případné sabotáţe, ale také je vysoké riziko 

odcizení některých předmětů z areálu. Při krádeţi můţe být škoda mnohem vyšší na 

poškozeném zařízení, neţ je hodnota samotné odcizené věci. Tyto škody se nemusí 

týkat pouze přímého poškození, ale také bezpečnostního rizika například úniku jedné 

z výše uvedených látek. 
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5 Závěrečná doporučení 

Společnost se jeví jako dobře fungující bez váţnějších rizik. Nejlepším ukazatelem 

tohoto tvrzení je to, ţe za svou historii se v podniku nevyskytl ţádný smrtelný úraz. 

Dále nebyla zaznamenána ţádná havárie v průběhu existence společnosti. I přesto je 

v daném podniku mnoho nedostatků, které by mohly vést, v horším případě, k výše 

zmíněným haváriím a úrazům. 

Jako první rizikový faktor na pracovišti byl shledán hluk. Jedná se o neustálený hluk o 

průměrné intenzitě 75 decibelů. Návrh na opatření proti tomuto faktoru je pouţívání 

mušlových chráničů sluchu, anebo pouţívání ergonomických ucpávek uší, které budou 

tlumit hluk způsobený výrobními linkami. Navrhuji pouţití ergonomických ucpávek uší 

a to zejména z hlediska komfortu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.  

Dalším rizikovým faktorem jsou chemické látky. Jedná se asi o nejrizikovější faktor. 

Výše uvedená rizika těchto látek (v kapitole 4.1) mohou být minimalizována pouţitím 

ochranného pracovního oděvu. Bylo zjištěno, ţe ochranný oděv pouţívaný zaměstnanci 

je nevyhovující. Doporučuji, aby vedení firmy nakoupilo novější oblečení a hlavně 

obuv pro zaměstnance. Ochranné rukavice splňovaly podmínky. Chemickými látkami 

nejsou však ohroţováni pouze zaměstnanci, ale také okolí společnosti. Jako nejvyšší 

riziko se jevil únik chemických látek do půdy při nedbalé kontrole skladu. Zde bych 

výrazně doporučil detailnější kontroly daných prostor a lepší skladování.  

Mezi rizika, která byla zaznamenána, patří i fyzická zátěţ. Většinu zaměstnanců tvoří 

ţeny. Zaměstnanci pracující v dílně musí celou směnu (8 hodin) manipulovat s těţkými 

předměty (15 kg – 30 kg). Práce je namáhavá a můţe docházet, zejména na konci 

směny, k únavě a k případným úrazům. Doporučuji, aby vedení zavedlo povinné 

přestávky pro zaměstnance. Tyto přestávky by byly častější neţ doposud. Nyní je 

nastavena 30 minutová přestávka v polovině směny. Navrhuji zavést čtyři 

patnáctiminutové přestávky s tím, ţe se prodlouţí pracovní doba. Zaměstnanci by si 

odpočinuli a sníţilo by se riziko úrazů z důvodu únavy.  

Navrhuji lepší zajištění nádrţí s LPG, tyto nádrţe se nacházejí v areálu podniku. Nejsou 

nijak zajištěny a můţe dojít k sabotáţi, nebo nechtěnému poškození. Doporučuji tyto 

nádrţe obehnat pevným plotem. Tento plot by měl mimo jiné slouţit k případné ochraně 

před nechtěným nárazem automobilu, nebo pojízdného vozíku při námraze.  
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Dále navrhuji informování zaměstnanců o moţnosti rizik, která můţou vzniknout při 

nedodrţování podmínek. Navrhuji spíše ukázky vybraných obrázků následků nehod 

před mluveným výkladem. Myslím si, ţe si zaměstnanec lépe zapamatuje, co se můţe 

stát při ukázce konkrétního případu neţ při vysvětlování daného problému. Další návrh 

se týká školení zaměstnanců, které by mělo proběhnout při nástupu do zaměstnání a 

poučení o pouţívání jednotlivých strojů a chemických látek. Dále by se řídící pracovník 

měl postarat, aby kaţdý zaměstnanec pouţíval osobní ochranné pracovní pomůcky. 

Myslím si, ţe by pomohlo, kdyby byly stanoveny tzv. pokuty a to přímo v pracovní 

smlouvě, kdyţ by zaměstnanec nedodrţoval předepsané předpisy a nenosil ochranné 

pracovní pomůcky. Myslím si, ţe pokuty by měly být dost vysoké, aby si to 

zaměstnanec rozmyslel a pomůcky pouţíval. Navrhuji sankce ve výši od 5% do 10% 

zaměstnancovy čisté měsíční mzdy. 
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6 Závěr 

V dnešní době, kdy se havárie stávají čím dál častěji je nejdůleţitější prevence. Jak jiţ 

bylo zmíněno v úvodu, většina „neštěstí“ se stane z důvodu několika ne aţ tak 

závaţných chyb a nedbalostí. Tomu se dá zabránit jen pečlivým a důsledným 

dodrţováním uvedených předpisů a bezpečnostních pokynů. Většina norem byla 

zavedena, aţ kdyţ se v minulosti udály nějaké závaţné havárie, případně úrazy. Proto je 

velice důleţité tomuto kroku zabránit a snaţit se, aby se tyto úrazy a havárie stávaly 

stále méně. 

Cílem práce byla zhodnocení rizik provozu galvanovny a navrhnout opatření 

k minimalizaci nehod. Z výsledku analýz bylo zjištěno, ţe nejrizikovějším faktorem 

jsou nebezpečné látky. Bylo navrţeno, aby se společnost zaměřila na skladování a práci 

s těmito látkami, aby nedošlo k výše zmíněným „nehodám“. Dále bylo zjištěno, ţe jsou 

zaměstnanci pracující u linky zatěţováni hlukem. K tomuto riziku bylo doporučení 

jednoznačné a to pouţívání chráničů sluchu. Dalším rizikem, které si málokdy 

zaměstnavatelé uvědomují je zátěţ, kterou vynakládají zaměstnanci a která můţe vést 

zejména na konci směny k úrazu, proto bylo doporučeno více přestávek, které by ovšem 

byly vzhledem k délce pracovní doby kratší. Aby nedocházelo ke zbytečným úrazům, 

případným haváriím, byla navrţena informovanost zaměstnanců o rizikovosti práce 

v provozu, která by byla doprovázena ukázkami konkrétních příkladů. Navíc bylo 

navrţeno lepší zajištění nádrţí s LPG. 

Celkově byla ovšem společnost shledána jako bezpečný podniky, kde jsou úrazy a 

nehody spíše výjimkou neţ pravidlem. A i přes pár „úprav“, které byly mnou navrţeny, 

není managementu společnosti co vytknout.  
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Seznam zkratek 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis, analýza moţného výskytu a vlivu vad 
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