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Anotace 

KULPOVÁ, K. Hodnocení rizik při opravách a mimořádných provozních situacích. 

Ostrava, 2014. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

Katedra bezpečnostního managementu. Vedoucí diplomové práce doc. Dr.Ing. Aleš 

Bernatík.  

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením rizik při opravách a mimořádných 

provozních situacích. Teoretická část je zaměřena na zdroje rizik a vybrané analýzy rizik, které 

identifikují nebo hodnotí rizika. Praktická část je zaměřena na výhody a nevýhody vybraných 

analýz, výběr vhodných částí metod a návrh metody Hodnocení rizik při opravách a 

mimořádných provozních situacích, která je ověřena na případové studii.  
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KULPOVÁ, K. Risk assessment during repairs and extraordinary operational 

situations. Ostrava, 2014. Diploma thesis. VSB – Technical university of Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering, Department of Safety Management. Thesis supervisor doc. Dr. Ing. 

Aleš Bernatík. 

The diploma thesis deals with the risk assessment during repairs and extraordinary 

operational situations. The theoretical part is focused on the sources of risks and selected risk 

analysis that identify and assess risks.The practical part is focused on the advantages and 

disadvantages of selected analysis, selection of appropriate methods and proposed risk 

assessment method during repairs and extraordinary operational situations that is verified in 

case study. 
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1 Úvod  

Riziko je všudy přítomné. Neexistuje život bez rizika, každá lidská činnost 

obsahuje riziko. I přes veškerý technologický pokrok nelze riziko úplně eliminovat.  

Je vyžadováno, aby riziko bylo známo a kontrolováno v co největší míře.  

Od zaměstnavatele je požadováno, aby zabezpečil uspokojivé a bezpečné pracovní 

podmínky pro výkon práce.  

Analýza rizik je prvním a důležitým krokem v celkovém zabezpečení prevenci 

rizik. Pokud chceme minimalizovat nebezpeční, musí být nejdřív identifikováno vhodnou 

analýzou rizik.  

Téma bylo navržené firmou ArcelorMittal Ostrava a.s., odkud byly čerpány interní 

podklady, data a zkušenosti pracovníků této firmy. Toto téma bylo vybráno z důvodů 

načerpaných pracovních zkušeností u této firmy.  

Cíl práce je navrhnout analýzu při opravách a mimořádných situacích, která nebude 

časově náročná, bude použitelná i v procesu prověřování a nebude potřeba tým hodnotících 

odborníků. První část je věnována managementu rizik, vysvětlení pojmu rizika, jeho 

rozdělení, zdroje rizik, identifikace rizik a jak je vnímá okolí. Jak identifikovat nebezpečí, 

výběr vhodné analýzy a popis vybraných analýz rizik. Druhá část je zaměřena na výhody  

a nevýhody vybraných metod a na tvorbu analýzy z vhodných části metod. Nakonec  

je analýza ověřena na případové studii.  
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2 Management rizik 

Management rizik je součást každého řídícího procesu zlepšování, kterého  

by se měl zúčastnit tým různých odborníků. Označuje postupy minimalizace rizikovosti. 

Cílem je analyzovat současná i budoucí rizika a vhodným opatřením snižovat 

pravděpodobnost a závažnost jejich možných nežádoucích následků. [4, s. 77] 

 

2.1 Zákon 

Základním ukazatelem pro zaměstnavatele je zákoník práce, ve kterém se uvádí 

v třetím odstavci § 102 Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek 

a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu 

jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních  

a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních 

podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle 

zvláštního právního předpisu. [6].  

V zákoně č. 262/2006 Sb. se celá část pátá věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví  

při práci, ve které ukládá povinnost zaměstnavateli zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci zaměstnanců. [6]  

Zákon pamatuje na neodstranitelná rizika a v pátém odstavci § 102 ukládá 

zaměstnavateli přijmout opatření, která tyto rizika minimalizuje. K opatření se používají 

základní preventivní zásady:  

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu [6] 
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2.2 Proces managementu rizik 

Proces by se měl skládat z:  

1. Stanovení kontextu – výběr posuzovaného objektu a stanovení rozsahu nejen  

při běžném pracovním procesu, ale i při mimořádné situaci a činnosti.  

2. Identifikace nebezpečí – identifikování zdrojů možného ohrožení zdraví, 

majetku, životního prostředí.  

3. Analýza rizik – měla by zahrnovat rozsah potencionálních následků  

a pravděpodobností, s jakými tyto následky mohou nastat.  

4. Vyhodnocení rizik – zda je přijatelná míra rizika ještě přijatelná  

nebo překročená.  

5. Řízení rizik – přijatelná rizika se sledují, na neakceptovatelná rizika  

jsou zavedena a realizována opatření, aby byla rizika eliminována.  

6. Monitoring – průběžné sledování rizik a změn, které jej ovlivňují.  

7. Informování – informování dotčených osob o neakceptovatelných rizicích  

a o přijatých opatřeních [2, s. 40] 
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3 Riziko  

Riziko je zdroj možného ohrožení zdraví, majetku, životního prostředí a jiného 

aktiva (vše co má pro společnost nějakou hodnotu a mělo by být odpovídajícím způsobem 

chráněno). Za riziko je také  označováno nebezpečí, hrozba, možnost vzniku škody, ztráty  

či nezdaru. [4, s. 92]  

Dále lze riziko vyjádřit jako:  

 Kombinace mezi nejistotou a škodou 

 Poměr mezi nebezpečím a zárukou. 

 Kombinace události, pravděpodobnosti a následků. [3, s. 5] 

Rozlišení mezi nebezpečím a rizikem 

Dle slovníků je nebezpečí často definováno jako zdroj rizika a riziko je definováno 

jako vyhlídka vzniku nežádoucích následků. [9, s. 11]  

Riziko je možné definovat jako funkci pravděpodobnosti a velikosti ztrát.  

Nebezpečí je pak definováno jako vlastnost látky nebo fyzikální stav, který  

má potenciál způsobit škodu na lidském zdraví nebo životech, majetku nebo životním 

prostředí. [10, s. 25] 

 

Obrázek 1 Znázornění nebezpečí a rizika [10, s. 25] 
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Dle oblasti se riziko dělí na:  

 Bezpečnostní  

 Environmentální  

 Informační  

 Finanční  

 Kulturní, sociální, morální  

 Politická  

 Manažerská  

 Personální  

 Provozní, procesní, technologická  

 Tržní, zákaznická, marketingová, obchodní,  

 Zdravotní.  

Veškerá bezpečnost začíná analýzou rizik, ať už je jakákoliv pracovní situace  

a následnou prevencí proti vzniku rizika. Při hledání nebezpečí je velkým pomocníkem 

evidence událostí, kde by měly být uvedeny zdroje, které se podílely na vzniku  

a následcích události. Jinak je třeba užít metody identifikující nebezpečí. U pracoviště 

s běžným rizikem může být dostačující přehled obecných nebezpečí a hledání odpovědi  

na otázku „Co může ohrozit zdraví, životní prostředí, majetek a jiné aktivum“. [2, s. 42] 

Nebezpečí lze matematicky vyjádřit:  

RISK = F (s, c, f)       (3.1) 

Kde:  

s – hypotetický scénář   

c – odhadovaný následek   

f – odhadovaná četnost výskytu. [3, s. 2] 

U zdroje nebezpečí, jenž byl identifikován, se posuzuje možnost ohrožení života a 

zdraví, způsobené škody, a jak může k tomu dojít.  
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Při identifikaci zdroje nebezpečí se posuzuje 

a) Kdo nebo co může být vystaveno nebezpečí 

b) Jaké mohou být následky 

c) Jaký je způsob iniciace ohrožení 

d) Jaké faktory a nebo další zdroje nebezpečí mohou přispívat k iniciaci 

ohrožení a ke zvýšení škody. [2, s. 42] 

 

Obrázek 2 Rizika v podniku [5] 

 

Na obrázku 2 je pracoviště, na kterém jsou rizika. Pomocí otázek by měly být rizika 

nalezeny. Obrázek 3 dokazuje, že se na pracovišti vyskytuje celkem 36 rizik.  

Měřit riziko je velmi komplikované. Nejčastější rozdělení míry rizika je:  

 Individuální – se posuzuje na riziko přijímané osobou v blízkosti zdroje 

rizika [9, s. 13] 

 Společenské  

 Oblast rizika – k riziku určité zeměpisné oblasti přispívá více než jeden 

zdroj nebezpečí. [9, s. 15] 
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Obrázek 3 Výskyt rizik v podniku [5] 

 

S rizikem se nesetkáváme jen v práci, ale také doma i na ulici. Riziko je všude 

kolem nás a každý vnímá stejný druh rizika odlišným způsobem. Vnímání rizika je 

subjektivní názor. Veřejnost většinou nesprávně posuzuje riziko tím, že ho nadhodnotí 

nebo podcení. Podceňuje rizika, která mají vysokou pravděpodobnost vzniku a ovlivňují 

menší část veřejnosti, a nadhodnocují události, které mají nízkou pravděpodobnost 

výskytu, ale následky jsou velké. [10, s. 27] 

Z pohledu vnímání rizik veřejností jsou dělena na dobrovolná (například když pijí 

alkohol), vnucená (musejí se smířit s plánovanou výstavbou spalovny), kontrolovaná (při 

řízení automobilu), přirozená (když je sopka činná), uměle vytvořená člověkem (jako 

riziko havárie chemické továrny) a neznámá. [10, s. 28] 

Obecně je riziko děleno z pohledu veřejnosti na přijatelné a nepřijatelné.  

V úvahu je brán skutečný stav objektu. Proběhne kontrola splnění právních 

požadavků a předpisů BOZP vztahujících se k objektu, zjednat nápravu a po její realizaci 

provést nové posouzení. [2, s. 42] 
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Zdroje rizik:  

 Fyzikální  

o Mechanická  

 Stlačení  

 Rozdrcení  

 Střih  

 Vibrace  

 Úder  

 Pořezání nebo uříznutí  

 Navinutí  

 Vtažení nebo zachycení  

 Naražení  

 Bodnutí nebo propíchnutí  

 Tření nebo odření  

 Vymrštění (zařízení nebo materiálu)  

 Pád (osob nebo předmětů)  

 Uklouznutí, upadnutí, zakopnutí  

 Zasypání  

o Tepelná  

 Popálení  

 Opaření  

 Podchlazení  

o Elektrická  

 Dotyk „živých“ a „neživých“ částí  

 Tepelné záření nebo jiné jevy (el. oblouk, účinky zkratů, 

přetížení)  

 Statická elektřina  

 Úder blesku  

 Přepětí  

o Záření  

 Neionizující  

 Ionizující  
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 Elektromagnetické pole  

o Hluk  

o Prach  

 Fibrogenní účinek  

 Dráždivý účinek  

 Nespecifikovaný účinek  

o Optické  

 Snížení viditelnosti  

 Přesvětlení  

 Únava zraku  

o Jiné  

 Chemické  

o Karcinogeny  

o Mutageny  

o Expozice olova  

o Práce s azbestem  

o Kapaliny  

 Poleptání (postříkání, potopení)  

 Plyny a páry (výbuch, požár)  

 Biologické  

o Patogenní viry  

o Patogenní bakterie  

o Myotické houby  

o Nebakteriální biologické antigeny  

 Psychologické  

o Psychická zátěž  

 Stres 

 Mezilidské vztahy 

 Práce ve vynuceném tempu  

 Práce pod časovým tlakem  

 Noční směny 

o Organizace práce [7] 
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4 Volba metody pro identifikaci a popis zdrojů nebezpečí  

Metody se mohou lišit v:  

 V podkladech pro provedení 

 V počátečním stádiu 

 Ve způsobu provedení v závislosti na čase 

 Ve způsobech kombinace poruch 

Metody jsou pro svou použitelnost určeny svými specifickými vlastnostmi  

a jejich použití závisí na mnoha faktorech:  

 Znalost metody a praktické zkušenosti s jejím použitím 

 Druh požadovaného výsledku a typ analýzy 

 Dostupnost informací potřebných k provedení analýzy 

 Složitost systémů 

 Náklady na analýzu. [2, str. 42] 

 

4.1 Analýza rizik  

Riziko musí být poznáno a analyzováno, aby mohlo být řízeno. Výsledek analýzy  

je riziko, které může být tolerováno, sníženo nebo eliminováno. [2] 

Analýza rizik by měla přinést odpověď na otázku, působení jakých hrozeb  

je ohroženo zdraví, majetek, životní prostředí a jiné aktivum.  

Analýzou rizik lze dosáhnout:  

 Identifikaci rizik a vhodných přístupů k jejich snížení 

 Poskytnutí vhodných informací pro rozhodování 

 Splnění regulačních požadavků (právní předpisy). [2, s. 44] 
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Analýza by měla být především:  

 Systematická identifikace zdrojů nebezpečí  

 Systematická identifikace možných selhání, nehod a poruch včetně vyjádření 

výsledků 

 Kvantitativní nebo aspoň semi-kvantitativní vyjádření míry člověka 

 Vyhodnocení možných řešení směřujících ke snížení rizika 

 Identifikaci faktorů, které se na iniciaci rizika podílejí a které k němu 

přispívají včetně systémových nedostatků a kritických míst 

 Porovnání s alternativními systémy a technologiemi. [2, s. 44] 

Analýzy se dělí na postupy: [1, s. 43] 

 Nesystematické - Jsou dostačující pro identifikaci zdrojů rizika a používají 

se pro identifikaci a hodnocení nebezpečí. Jsou založeny na zkušenostech 

z praxe, proto v potaz nejsou brány události, které nesou známy.  

 Systematické - Se stále zvyšujícími se bezpečnostními požadavky  

a zajištěním požadavků na rizika, byly vyvinuty další metody,  

které systematicky identifikují a hodnotí zdroje rizika.  

 A jejich varianty a vzájemné kombinace  

Základní prvky rizika jsou frekvence či pravděpodobnost výskytu ohrožení,  

doba expozice ohrožení a závažnost následku.  

Výstupy analýzy jsou podkladem pro následné rozhodování, zda dané riziko 

akceptovat, snížit nebo zcela eliminovat. Výstupem je vyjádření velikosti rizika  

a upřednostnit nejzávažnější rizika.  

Riziko se nejjednodušeji vyjadřuje v provedení pomocí matice nebo soustavou 

dvou souřadnic, kde osa x je závažnost a osa y pravděpodobnost rizika.  

V průsečíku os je bod 0 s nulovou hodnotou velikosti rizika. S rostoucí hodnotou  

na ose x i na ose y se riziko zvyšuje. Hodnota rizika se určí protnutím hodnot závažnosti  

a pravděpodobnosti. V místě protnutí se porovná hodnota rizik s určeným kritériem.  
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Tabulka 1 Následky [2, s. 45] 

Úroveň  Vyjádření  Popis  

1 Zanedbatelné 
Bez poškození zdraví.  

Bez finanční ztráty.  

2 Malé 

Ošetření v rámci první pomoci.  

Únik ihned zlikvidován vlastními prostředky.  

Střední finanční ztráty. 

3 Střední 

Zranění vyžaduje ošetření lékařem.  

Likvidace úniku vyžaduje externí pomoc.  

Vysoké finanční ztráty.  

4 Závažné 

Zranění vyžaduje pracovní neschopnost.  

Ztráta produkce.  

Únik přesahující prostor podniku.  

Závažné finanční ztráty.  

5 Katastrofální 

Smrtelné úrazy.  

Toxický únik se závažnými důsledky.  

Značné finanční ztráty.  

 

 

Tabulka 2 Pravděpodobnost [2, s. 46] 

Úroveň Vyjádření Popis 

A Téměř jisté  Očekáván ve většině případů. 

B Pravděpodobné Pravděpodobně nastane ve většině případů. 

C Možné Může nastat  

D Nepravděpodobné Mohlo by nastat za určitých okolností.  

E 
Velice 

nepravděpodobné  
Mohlo by nastat pouze za zcela výjimečných okolností. 
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Obrázek 4 Přijatelnost rizik  

 

Pokud je hodnota rizika v oblasti přijatelnosti, není požadováno snížení rizika 

dobrovolné, ale nadále se riziko kontroluje. U hodnoty rizika, která se vyskytuje v oblasti 

podmíněné přijatelnosti, je nezbytné přijmout podmínky, za kterých bude riziko řízeno  

a kontrolováno, pak může být přijatelné. Hodnota rizika nacházející se v oblasti 

nepřijatelnosti, musí být nezbytně snížena (viz obrázek 3). Nelze-li kompletně eliminovat 

nebezpečí, je třeba se před ním chránit nebo eliminovat jejich následky. 
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4.2 Metody identifikace nebezpečí 

V tabulce 1 jsou sepsány vybrané metody, jejich zkratky a anglický název,  

ze kterého je zkratka vytvořena.  

 

Tabulka 3 Vybrané metody [1, s. 44]  

Český název analýzy  Anglický název analýzy  Zkratka  

Bezpečnostní audit  Safety Audit  SA 

Analýza konkrétních seznamů  Check list Analysis  CL 

Co se stane, když …  What-if Analysis  WI 

Úvodní analýza nebezpečí Preliminary Hazard Analysis  PHA 

Relativní hodnocení (ukazatelé 

nebezpečí)  

Relative Ranking (Hazard Indices)  RR (HI) 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti Hazard and Operability Study  HAZOP 

Analýza možných porucha jejich 

následků  

Failure Modes and Effects Analysis  FMEA 

Analýza kritičnosti poruch a možností 

následků  

Failure Modes, Effects and Criticaly 

Analysis 

FMECA 

Analýza stromem poruch  Faulte Tree Analysis  FTA 

Analýza stromem událostí (případů)  Event Tree Analysis  ETA 

Analýza příčin následků  Cause Consequence Analysis  CCA 

Analýza spolehlivosti člověka  Human Reliability Analysis  HRA 

 

Specifické vlastnosti metody ovlivňují její použití. Tabulka 4 zachycuje v jakém 

stádiu technologického procesu se daná metoda využívá:  

 O jako obvyklá aplikace metody, nebo nevyužívá,  

 N jako neobvyklá nebo nevhodná aplikace metody.  
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Tabulka 4 Použití metod ve stádiích technologických procesů [1, s. 46]  

 S 

A 

C 

L 

R 

R 

P 

H 

A 

W 

I 

W 

I 

– 

C 

L 

H 
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Z 

O 

P 

F 

M 

E 

A 

F 

T 

A 

E 

T 

A 

C 

C 

A 

H 

R 

A 

Výzkum a vývoj  N N O O O N N N N N N N 

Koncepční návrh  N O  O O O O N N N N N N 

Poloprovozní zařízení  N O N O O O O O O O O O 

Detailní návrh  N O N O O O O O O O O O 

Najíždění nařízení  O O N N O O N N N N N O 

Provozované jednotky  O O O O O O O O O O O O 

Modifikace zařízení  O O O O O O O O O O O O 

Prověřování  O O N N O O N N N N N N 

 

 

Obrázek 5 Metodologie vyhledávání bezpečných podmínek bezpečného procesu [2, s. 171] 
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4.2.1 Safety Audit - Bezpečnostní audit  

Nejstarší metoda posouzení situací a rizik zaměřená na stav bezpečnosti provozů  

a procesů. Fyzická prohlídka zařízení se provádí dle potřeby nezávislým jednotlivcem  

či nezávislou skupinou odborníků. U nového zařízení se posuzuje technická dokumentace 

ještě před realizací zařízení.  

Kladem bezpečnostní prohlídky jsou identifikace slabých míst, zvýšení úrovně 

bezpečnosti, lepší „image“ a vliv na ekonomické ukazatele podniku.  

Identifikuje podmínky a okolnosti vedoucí k nehodě, zda jsou v souladu s předpisy. 

Bezpečnostní prohlídka se většinou skládá z přípravy, kontroly, hodnocení, doporučení  

pro realizaci a zaznamenání změn. Příprava bezpečnostní prohlídky je složena ze stanovení 

oblasti zkoumání, cíle kontroly a sestavení kontrolního týmu. Často se při bezpečnostní 

prohlídce mluví s pracovníky provozu, údržby a vedoucími pracovníky na různých 

úrovních.  

 

4.2.2 Check List – kontrolní seznam  

Je postupem založený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Soubor položek nebo kroků pro ověření stavu provozu. Kontrolní 

seznamy bývají podrobné a využívají se k posouzení stavu systému s předpisy. Identifikace 

rizika je snadné a rychlé a může být použita ve všech stádiích technologických procesů.  

Je složen ze souboru otázek zaměřených na nedostatky a rozdíly proti normám.  

U otázek je možnost základních odpovědí „ano“, „ne“, které může být rozšířena  

o odpovědi „není vhodné“, „není třeba více informací“. 

Nedostatek je, že podněcuje k mechanickému přístupu bez přemýšlení o možných 

alternativách a souvislostech a neposkytuje dostatečnou představu o hrozícím nebezpečí.  
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4.2.3 What if Analysis - Co se stane, když …  

Brainstormingu se účastní tým pracovníků, který je složen ze skupiny různorodých 

odborníků seznámených s procesem. Formou pokládání otázek začínajících větou  

„Co se stane, když …“, nebo vznesením jakékoliv námitky jsou zjišťovány příčiny havárií 

a navrhována opatření pro zvýšení bezpečnosti. Kladení otázek a námitek závisí  

na zkušenostech a intuici odborníků.  

V základní podobě se vytváří seznam otázek a odpovědí o procesu, 

v propracovanější formě je vytvořen seznam nebezpečných situací, seznam preventivních 

opatření a seznam návrhů pro snížení rizik. U složitějšího procesu je potřeba více 

pracovních porad a proces rozdělit na menší části.  

I když metoda nemá propracovanou strukturu, je oblíbená pro nízkou časovou 

náročnost. Pro propracovanou studii rizik je nutno použít systematickou metodu.  

 

4.2.4 Relative rating – relativní hodnocení  

Relativní hodnocení je posuzován nebezpečí na základě fyzikálně chemických 

vlastností látek, technicko-bezpečnostních parametrů, jejich množství, termodynamiky 

procesu a dalších charakteristických jevů. [1, s. 47] 

Mezi tyto metody patří indexové metody, které se určují na základě ukazatelů 

nebezpečí. Je to rychlý způsob určení potencionálního nebezpečí.  

Provoz se rozdělí na menší části a každá jeho část se číselně ohodnotí dle druhu  

a množství látky v každé části provozu a na procesu a provozních podmínkách.  

Existuje mnoho indexových metod jako Rapid Rranking – rychlé hodnocení,  

Dow´s Fire and Explosim Index – Downův index hořlavosti a výbušnosti, Chemical 

Explosure Index – index chemického působení (ohrožení toxickou látkou), Substance 

hazard Index – index nebezpečí látky, Mond Index – Mondův index, ale v principu jsou 

obdobné.  
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4.2.5 Hazard and Operability Study – Studie nebezpečí a provozuschopnosti  

Postup je založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich plynoucích 

rizik. Cílem analýzy je identifikovat scénáře potencionálních rizik. Skupina různých 

odborníků, které je dobře seznámená s projektem, procesy a zařízením systematicky 

posuzuje úseky pomocí série klíčových slov viz tabulka 5. HAZOP je složená ze studie 

provozuschopnosti, identifikace nebezpečných situací a ohodnocení rizika. Je vhodná  

pro malé i složité zařízení.  

 

Tabulka 5 Klíčová slova metody HAZOP [1, s. 54] 

Klíčové slovo  Překlad Význam Výklad 

No, Not  Žádný, není  Kompletní 

negace účelu  

Žádná část účelu nebyla provedena  

More  Více, vyšší  Kvantitativní 

zvýšení  

Vztahuje se k množství a vlastnostem a 

k činnostem  

Less  Méně, nižší  Kvantitativní 

snížení  

Vztahuje se k množství a vlastnostem a 

k činnostem  

As Well As  Rovněž, také  Kvalitativní 

zvýšení  

Všech nevržených účelů je dosaženo 

společně s určitou přídavnou činností  

Part Of  Část něčeho  Kvalitativní 

snížení  

Pouze některé záměry jsou provedeny  

Reverse  Reverze, 

zpětný  

Opačná 

funkce 

Vhodný pro činnosti, aplikován i ve 

vztahu k látkám  

Other Than  Jiný než Kompletní 

náhrada 

Žádná část z původního účelu není 

dosažena, dochází k jiné činnosti  

 

Poustup metody:  

 Popis funkce systému - předpoklad jedné základní funkce.  

 Popis odchylky od požadované funkce – použití klíčových slov.  
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 Nalezení příčiny nebo kombinace příčin vedoucích k odchylce – hledání 

odpovědí na otázky“co se stane, když …“, „co mohlo způsobit, že …“  

a podobně.  

 Stanovení možných důsledků a provozních potíží.  

 Doporučené opatření. [1, s. 55] 

 

4.2.6 Failure Modes and Effects Analysis – Analýza možných poruch a jejich 

následků  

Zkoumá komponenty systému a odpovědi na otázky „jak se může komponent 

poškodit“, co se může stát, když se komponent poškodí“. Dle zařazení do kategorie  

se vyberou nejzávažnější poruchy. viz tabulka 6.  

 

Tabulka 6 Kategorie kritičnosti [1, s. 60] 

Kategorie Následky 

Katastrofická  

Ztráta systém (zařízení)  

Několikanásobné zranění  

Smrt 

Kritická  

Zranění  

Poškození zařízení  

Nebezpečný stav vyžadující okamžitou nápravu  

Okrajová  

Žádný důležitý systém není poškozen  

Žádné poškození funkce zařízení  

Žádné zranění osob  

Zanedbatelná  

Žádný důležitý systém není poškozen  

Žádné zranění osob  

Není potřeba okamžitá náprava  
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FMEA hodnotí možné poruchy zařízení a jejich vliv na technologický proces. 

Nevýhoda je, že se analyzují všechny poruchy, tedy i ty s nezávažnými následky.  

Failure Modes, Effects and Criticality Analysis nebo-li FMECA je rozšířená forma 

analýzy o četnost výskytu poruch nebo pravděpodobnost.  

 

4.2.7 Event Tree Analysis – Analýza stromu událostí  

ETA je logický graf, který identifikuje a kvantifikuje možné následky iniciační 

události. Pokrývá časové posloupnosti vývoje události, pomocí série činností 

bezpečnostního systému, normálních funkcí zařízení a zásahů nebo tam, kde nedošlo 

k zamezení šíření. Následky mohou být přímé nebo nepřímé. 

Identifikuje se:  

 Před-nehodová aplikace zkoumá systémy v místě, které by zabránily 

předchůdcům nehody způsobit nehodu. Používá se k hodnocení účinnosti 

více-prvkového ochranného systému. 

 Post-nehodová aplikace se používá k identifikaci následků nehody. Používá 

se k identifikaci a kvantitativnímu hodnocení různých následků nehody, 

které by mohly vzniknout.  

Stromy poruch jsou často použity k modelování větvení od uzlu stromu událostí.  

Konstrukce stromu událostí je postupná, začíná iniciační události a časové 

posloupnosti výskytu všech příslušných bezpečnostních funkcí nebo událostí jsou zapsány. 

Každá větev stromu událostí představuje samostatný výsledek.  

Posloupnost kroků:  

1. Identifikovat iniciační událost. - Je poruchová událost odpovídající 

uvolňování nebezpečných látek. Tato poruchová událost musí být 

identifikována.  
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2. Bezpečnostní identifikátory/rizikový faktor a určit následky. - Bezpečnostní 

funkce je zařízení, činnost nebo překážka, která může přerušit posloupnost 

od iniciační události k nebezpečným následkům př. automatické 

bezpečnostní systémy, alarmy, překážky nebo zamezení šíření k omezení 

vlivu nehody př. vznícení, únik, exploze, blesk, den, noc, meteorologické 

podmínky. Rizikový faktor může změnit konečný následek. Nejčastěji  

je používán v post-nehodové analýze.  

3. Vytvořit strom událostí. Znázorňuje chronologický průběh nehody. - Začíná 

iniciační událostí, strom událostí je tvořen většinou zleva doprava. V každé 

položce nebo uzlu jsou analyzovány dvě nebo více alternativ dokud není 

dosažen konečný následek pro každý uzel. Pouze uzly, které podstatně 

ovlivňují následek, mohou být jednoznačně zobrazeny ve stromu událostí. 

Používá se větev úspěchu nebo ano směrem nahoru a větev neúspěchu nebo 

ne směrem dolů. Následné analytické položky se značí písmenem.  

4. Setřídit následky. - Cílem vytvoření stromu událostí je určit důležité možné 

následky. Pokud jsou následky významné, je často dostačující přestat  

u samotné nehody. Mnoho důsledků rozvinutých prostřednictvím různých 

větví stromu událostí bude podobných.  

5. Odhadnout pravděpodobnost každé větve ve stromu událostí. - Každá 

položka ve stromu událostí odpovídá podmíněné pravděpodobnosti 

nějakého následku, pokud došlo k předchozí události. Může být nezbytné 

použít techniky stromu poruch k určení nějaké pravděpodobnosti pro složité 

bezpečnostní systémy zjištěné v před-nehodové analýze.  

6. Stanovit množství následků. - Frekvence každého následku může být určena 

vynásobením frekvence iniciační události podmíněnými pravděpodobnostmi 

podél každé cesty vedoucí k tomuto následku  

7. Otestovat následky. - Stejně jako strom poruch, špatná analýza stromu 

událostí může vést k nepřesným výsledkům nebo nesprávným výsledkům. 

Důležitý krok v této analýze je otestování výsledků selským rozumem  

a vůči historickému záznamu, nejlépe nezávislým testujícím.  
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Výstup stromu událostí může být kvalitativní nebo kvantitativní:  

 Kvalitativní výstup ukazuje počet následků, které vedou k úspěchu  

ve srovnání se selháním ochranného systému v před-nehodové aplikaci.  

 Kvalitativní výstup z post-nehodové analýzy je počet více nebezpečných 

následků ve srovnání s méně nebezpečnými. To upozorňuje na selhání cest, 

do kterých nemůže žádný ochranný systém zasahovat.  

 Kvantitativní výstup je frekvence každého následku události.  

Analýza zachycuje událost v systematické, logické samostatně zdokumentované 

formě, kterou lze snadno ověřit jinými. [3, s. 328] 

 

 

Obrázek 6 Příklad stromu událostí úniků hořlavin [8, s. 29] 

 

4.2.8 Fault Tree Analysis – Analýza stromu poruch  

Deduktivní metoda sloužící k nalezení jednotlivých cest šíření poruch  

od primárních příčin ke konečným následkům. [2, s. 60] Používá se při kombinací poruch 

vedoucích k havárii.  
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Postup metody: 

 Zvolení vrcholové události tzv. TOP a možné příčiny jsou identifikovány 

obecně  

 Identifikace různých „řetězových“ poruch v provozu vedoucí k vrcholové 

události.  

 Stanovení pravděpodobnosti konečné poruchy  

 Porovnání s ekonomicky přijatelnou pravděpodobností poruch tzv. TOP, 

která je hlavní nežádoucí událost.  

Analýzou je vytvořen přehledné a systematické vizuální zobrazení, ze kterého  

je patrný způsob přispívání prvků k poruchovosti. [1, s. 64] 

 

Obrázek 7 Příklad stromu poruch pro nesvítící lampu [8, s. 28] 
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4.2.9 Human Reliability Analysis – Analýza spolehlivosti lidského činitele   

Systematické hodnocení faktorů, které ovlivňují činnost personálu ve výrobě. 

Identifikuje možné lidské chyby a jejich působení nebo i příčiny těchto chyb.  

Jsou kladeny dotazy na fyzikální, charakter procesu, charakteristiku prostředí,  

na dovednosti, znalosti a schopnosti zaměstnanců. [8, s. 30] 

Identifikují se důležitá místa systémů, které ovlivňují jednotlivé chyby a jejich 

pořadí ve vztahu k ostatním. [1, s. 72] HRA se často provádí s dalšími metodami,  

aby byl do analýzy zahrnut i lidský faktor.  

 

4.2.10 Preliminary Hazard Analysis – Předběžná analýza ohrožení  

Byla vyvinutá pro hodnocení bezpečnosti v armádě. Využívá kombinace 

charakteristik procesu a potencionálního ohrožení.  

Charakteristiky je myšleno: 

 Suroviny, meziprodukty, produkty a jejich reaktivita 

 Vybavení procesu a jeho uspořádání 

 Provozní činnosti a údržba 

 Vazba mezi prvky systému [8, s. 26] 

Potencionální ohrožení je chápáno:  

 Požár  

 Exploze  

 Toxicita  

 Koroze 

 Záření  

 Hluk  

 Vibrace  
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 Zabití el. proudem  

 Mechanická porucha  

 a další druhy ohrožení [8, s. 26] 

Vyhodnocení příčin a následků se zařadí do kategorie nebezpečí a dle ní se určí 

priority snižování ohrožení. 

Kategorie nebezpečí: 

 Zanedbatelné  

 Obvyklé  

 Závažné  

 Katastrofické [8, s. 26] 

 

4.2.10 Chemical process Quantitative Risk Analysis – kvantitativní analýza 

chemických procesů - CPQRA 

Mladá analýza v oblasti zajištění a řízení bezpečnosti procesů, velmi vhodná  

do chemických průmyslů. Identifikuje a určí prioritu individuálních nebezpečí.  

Dá se použít i pro porovnání různých řešení.  

Kroky CPQRA: 

1. Definovat cíl CPQRA 

2. Popis analyzovaného systému  

3. Identifikace nebezpečí  

4. Vypracování seznamu událostí  

5. Výběr událostí  

6. Sestavení modelu CPQRA 

7. Odhad událostí  

8. Odhad pravděpodobnosti  

9. Odhad nebezpečí  

10. Uspořádání a prevence nebezpečí [3, s. 9] 
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Obrázek 8 Kostra metodologie CPQRA pro účel zpracování bezpečnostní zprávy [3, s. 10] 
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5 Návrh analýzy při opravách a mimořádných událostí  

Tento návrh analýzy by měl být použit před započetím prací i během nich.  

Měl by posuzovat stav reality s legislativou.  

Identifikace rizika by měla být: 

 Jednoduchá  

 Časově nenáročná  

 Použitelná pro proces prověřování  

 Nenáročná na tým odborníků  

V případném nesouladu s předpisy by si měl zástupce prováděcí firmy uvědomit 

vyskytující se rizika a jak jim předcházet nebo je minimalizovat.  

 

5.1 Výhody a nevýhody metod 

Safety Audit 

Silnou stránkou analýzy je identifikace slabých míst a navržení opatření na zvýšení 

bezpečnosti. Je časově nenáročná. Lze ji použít i při procesu prověřování. 

Nevýhodou je, že členové kontrolního týmu by měli být odborníci, kteří mají 

zkušenosti z provozu i s bezpečností.  

Check List 

Výhodou je snadná použitelnost i neodborníky pro identifikaci rizik. Zhodnotí,  

zda je skutečný stav v souladu s předpisy. Je časově nenáročná. Lze ji použít i při procesu 

prověřování.  

Nevýhodou je, že neposkytuje dostatečnou představu o rizicích. Kontrolní seznamy 

jsou ovlivněny a omezeny zkušeností autora.  
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What if Analysis 

Výhodou je nízká časová náročnost a možnost použití i při procesu prověřování.  

Nedostatkem této metody je, že nemá propracovanou strukturu. Je potřeba  

mít různorodý zkušený tým, který zná proces. 

Relative Ranking 

Kladem metody je, že je snadná a rychlá. Je vhodná i pro neodborníky. Je vhodná 

pro starší závody i pro nově projektované závody.  

Nevýhoda je, že nevykazuje žádnou pravděpodobnost o výskytu a nedá se použít 

pro opětovnou kontrolu procesu.  

HAZOP – hazard and Operability Study  

Výhodou je flexibilita metody pro zařízení, malé výroby i pro složité komplexy.  

Je vhodný pro malé společnosti i velké organizace.   

Záporem je časová náročnost a potřeba mít tým odborníků a nedá se použít  

pro prověřování procesu.  

FMEA – Faliure Modes and Effects Analysis  

Výhodou je její použití na identifikaci poruch zařízení i systémů. Analýza  

lze rozšířit o četnost výskytu poruch nebo jejich pravděpodobnost analýzou FMECA – 

Failure Modes, Effect and Criticality Analysis. 

Nedostatkem je rozsáhlost, protože se analyzují všechny poruchy i ty, které mají 

nezávažný následek. Nelze ji použít pro opětovnou kontrolu procesu.  

ETA – Event Tree Analysis  

Kladem analýzy je přehledné a systematicky vizuální zobrazení.  
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Nevýhodou je časová náročnost a nelze ji použít pro prověřování procesu. Není 

jednoduchá pro člověka, který nemá zkušenosti s problematikou.  

FTA – Fault Tree Analysis  

Výhoda je u ETA přehlené a systematické zobrazení.  

Záporem je, že se nedá použít pro opětovnou kontrolu procesu. Je časově náročná  

a je zapotřebí i tým odborníků.  

Human Reliability Analysis 

Kladem analýzy je, že zohledňuje lidské jednání, které je v některých případech 

předvídatelné.  

Nevýhodou je, že je zaměřená jen na lidský faktor a nedá se použít na proces 

prověřování. Je náročný na tým odborníků a není časově nenáročný. 

Preliminary Hazard Analysis 

Výhodou je snadný způsob identifikace ohrožení. Pracovníci jsou včas seznámeni 

s možnými druhy nebezpečí.  

Využívá se ve fázi před výstavbou zařízení, proto nejde použít ve fázi prověřování.  

Chemical process Quantitative Risk Analysis 

Výhodou analýzy je, že identifikuje rizika, jejich scénáře událostí, odhadne dopady, 

jejich pravděpodobnost a dokáže je i zhodnotit.  

Nevýhodou je časová náročnost a nutnost znalostí problematiky.  
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5.2 Výběr částí metod 

Každá metoda není vhodná ke kontrole procesu před započetím práce na pracovišti 

nebo při změnách. Proto je zapotřebí časově nenáročná analýza a analýza, ke které není 

zapotřebí odborné týmy ani odborníci, protože většinou se na provoze vyskytují  

jen vedoucí pracovníci.  

Pro prověření procesu je vhodná metoda What if, Check list a Safety Audit. 

Nejvhodnější analýza je Check list. K Safety Auditu je zapotřebí tým odborníků,  

proto není vhodná. K metodě What if je potřeba také odborníků, kteří by vhodně pokládali 

otázky, ale v kombinaci s metodou Check listu nebudou potřeba.  

 

5.3 Tvorba analýzy rizik [13], [14], [15], [16], [17]. [18], [19], [20] 

Tato metoda je navržena a složena z výběrů vhodných částí vybraných metod 

identifikujících rizika. Má formu Check listu, ale jsou použity i klíčové otázky.  

Kontrolní otázky jsou kladeny systematicky v chronologickém postupu úkonů,  

před započetím práce. Na každou z otázek se dá odpovědět ano, ne a netýká se. 

V hlavičce úvodního dokumentu musí být údaje kdy, kde a jaká práce se provádí. 

Zástupce provádějící firmy, jeho pracovní post a podpis, který analýzu provede.  

Poté postupně odpovídá na dané otázky. V okamžiku, kdy je vyplněno ne, musí zástupce 

provádějící firmy přejít na následující část analýzy, kde vyplní číslo otázky, které 

 se to týká, a musí odpovědět na otázku, „co se stane, když…“, která se vztahuje k otázce, 

na kterou negativně odpověděl. Donutí ho to se nad daným nedostatkem pozastavit  

a nad rizikem se zamyslet, co se tane, když nedostatek neodstraní, a na následující otázku 

odpoví, jak bude předcházet nebo minimalizovat tato rizika. V poslední části zástupce 

prováděcí firmy odpoví, zda se zaměstnanců týkají konkrétní rizika a pokud ano,  

tak jaká jsou opatření proti daným rizikům. 
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Datum: Pracoviště: 

Druh prováděné práce  

 

Zpracoval: Jméno, příjmení Pracovní post Podpis 

   

   

   

Č. Kategorie  ANO NE Netýká se 

1 Práci provádí vlastní zaměstnanci?    

1a Pokud NE, dodali vám subdodavatelské firmy a OSVČ 

vyplněnou analýzu? 

   

1b Jsou vyplněné analýzy v souladu s právními předpisy?    

2 Byli všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni 

s místními provozními podmínkami a jejími riziky? 

   

3 Mají všichni zaměstnanci ke své činnosti platnou 

odbornou způsobilost a lékařská potvrzení?  

   

4 Jsou všichni zaměstnanci prokazatelně proškoleni 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?  

   

5 Jsou zaměstnanci seznámeni s pracovním postupem nebo 

pracovními instrukcemi?  

   

6 Jsou zaměstnanci řádně vybaveni a prokazatelně 

seznámeni s používáním osobních ochranných pomůcek?  

   

7 Splňují osobní ochranné pomůcky a osobní ochranné 

pracovní pomůcky dobu životnosti, která je vyznačena na 

identifikačních štítcích? 

   

8 Osobní ochranné pomůcky a osobní ochranné pracovní 

pomůcky nevykazují poškození, které by ohrozilo dobrý 

technický stav  

   

9 Osobní pracovní prostředky mají platnou životnost 

revize, které jsou vyznačeny na identifikačním štítku.? 

   

10 Osobní pracovní prostředky nevykazují poškození, které 

by ohrozilo bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

   

11 Jsou osobní ochranné pomůcky, osobní ochranné 

pracovní pomůcky a osobní pracovní pomůcky řádně 

udržovány a uskladněny?  

   

12 Jsou zaměstnanci vybaveni potřebnými a nepoškozenými 

nástroji a nářadím?  

   

13 Byli zaměstnanci seznámeni se sankcemi pro organizaci 

a pro pracovníka za nedodržování schváleného postupu 

prací, nedodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a vstupu do zakázaných prostorů?  
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14 Proběhlo řádné předání pracoviště, ohraničení kolem 

pracoviště a opatření informačními a výstražnými 

tabulkami? 

   

15 Je provedena ochrana před mechanickým poškozením 

keřů a stromů? 

   

16 Jsou určena místa pro skladování odpadu?     

17 Jsou tato místa vyznačena pro separace odpadu?    

18 Jsou dodrženy podmínky pro skladování nebezpečných 

látek? 

   

19 Jsou zaměstnanci seznámeni s uzávěry vody, plynu, 

vypínači elektřiny a jiných možných látek včetně 

hlavních uzávěr a kontakty na provozovatele nebo 

majitele?  

   

20 Je na pracovišti lékárnička a splňuje náležité vybavení, 

které splňuje dobu expirace?  

   

21 Jsou zaměstnanci seznámeni, kdo a kde poskytuje první 

pomoc a jaké jsou na ně tel. kontakty?  

   

22 Jsou zaměstnanci informováni o rizicích spojených 

s dopravou a dopravní obslužností na pracovišti?  

   

23 Probíhá řádné předávání mezi pracovními operacemi a 

úkony? 

   

24 Je dodržován pořádek a čistota na pracovišti, 

přístupových cestách a únikových cestách? 

   

25 Je dostatečně osvětleno pracoviště a přístupové cesty?     

26 Jsou všechny podlahy, obslužné lávky, výstupy, plošiny 

nebo dráhy s otevřenou stranou zabezpečeny standardním 

zábradlím s ochrannou lištou nebo ochranným pásmem 

1,5 m od hrany možného pádu?  

   

27 Splňují žebříky normy ČSN, jsou v dobrém stavu a jsou 

používány v souladu s bezpečnosti a ochranou zdraví při 

práci?  

   

28 Má firma na montáž lešení certifikaci pro použitý typ 

lešení?  

   

29 Je používán předepsaný materiál dle projektu?    

30 Je provedena ochrana potrubí a kabelů?    

31 Mají všechny technická zařízení a stroje náležité součásti 

a platné revize? 

   

32 Mají všechny technická zařízení a stroje nepoškozené 

přípojné kabely? 
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Vypište číslo otázky, na kterou jste odpověděli NE a zodpovězte následující dotazy. 

Č. Kategorie Návrh 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  
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Pokud na některou z otázek odpovíte ANO, odpovězte i na podotázku. 

 Kategorizace ANO NE 

A Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika stlačení, rozdrcení, 

navinutí, vtažení nebo zachycení? 

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

B Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika střihu, bodnutí nebo 

propíchnutí? 

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

C Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika vibrace nebo úder?   

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

D Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika naražení, tření nebo 

odření, pořezání nebo uříznutí? 

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

E Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika vymrštění (zařízení 

nebo materiálu), pád (osob nebo předmětů)? 

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

F Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika uklouznutí, upadnutí, 

zakopnutí, zasypání?  

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

G Vyskytují se na pracovišti tepelná rizika popálení, opaření, 

podchlazení? 

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

H Vyskytují se na pracovišti elektrická rizika dotyk „živých“ a 

„neživých“ částí? 

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

I Vyskytují se na pracovišti elektrická rizika tepelného zářeni nebo jiné 

jevy (el. oblouk, zkraty, přetížení)?  

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

J Vyskytují se na pracovišti elektrická rizika statické elektřiny nebo 

přepětí?  

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  
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K Vyskytuje se na pracovišti riziko hluku?    

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

L Vyskytuje se na pracovišti riziko prachu?   

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

M Vyskytuje se na pracovišti optické riziko snížená viditelnost, oslnění?   

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

N Vyskytuje se na pracovišti chemické riziko karcinogenity, 

mutagenity? 

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

O Vyskytuje se na pracovišti chemické riziko expozice olovu nebo 

práce s azbestem? 

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

P Vyskytuje se na pracovišti chemické riziko kapalin a plynů (výbuch, 

požár, poleptání, postříkání)?  

  

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

Q Vyskytuje se na pracovišti biologické riziko?   

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

R Vyskytuje se na pracovišti psychologické riziko psychické zátěže?   

Jaká jsou opatření proti riziku?  
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6. Případová studie 

Případová studie je provedena na generální opravě odlévací linky, kterou provádí 

firma se subdodavateli. Jelikož je zastaven celý provoz a vyměňuje se celá odlévací linka, 

běžná rizika spojená s odléváním můžou být vyloučena. Proto je nutné identifikovat nově 

vzniklá rizika.  

Pracoviště je umístěno v hale s mostovými jeřáby. Do haly se dá vjet z jihu 

kolejovou i silniční dopravou. Na pracovišti probíhá broušení, svařování, vrtní, práce ve 

výškách, zakružování materiálu, montážní práce, manipulace a zdvihání břemen.  

 

Obrázek 9 Ukázka správné manipulace při přemístění břemene 
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Při prověřování byly nalezeny nedostatky: 

          

Obrázek 10 Zaměstnanci pod zavěšeným břemenem        Obrázek 11 Neúplná konstrukce  

                                                                                                                 proti pádu  

             

Obrázek 12 Práce ve výškách bez jištění proti pádu  Obrázek 13 Poškozený vázací prostředek  
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Datum: 15. 4. 2014 Pracoviště: 

Druh prováděné práce  

Generální oprava odlévací linky. 

Zpracoval: Jméno, příjmení Pracovní post Podpis 

Jan Novák stavbyvedoucí Novák J. 
   

   

Č. Kategorie  ANO NE Netýká se 

1 Práci provádí vlastní zaměstnanci?  X  

1a Pokud NE, dodali vám subdodavatelské firmy a OSVČ 

vyplněnou analýzu? 

X   

1b Jsou vyplněné analýzy v souladu s právními předpisy? X   

2 Byli všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni 

s místními provozními podmínkami a jejími riziky? 

X   

3 Mají všichni zaměstnanci ke své činnosti platnou 

odbornou způsobilost a lékařská potvrzení?  

X   

4 Jsou všichni zaměstnanci prokazatelně proškoleni 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?  

X   

5 Jsou zaměstnanci seznámeni s pracovním postupem nebo 

pracovními instrukcemi?  

X   

6 Jsou zaměstnanci řádně vybaveni a prokazatelně 

seznámeni s používáním osobních ochranných pomůcek?  

X   

7 Splňují osobní ochranné pomůcky a osobní ochranné 

pracovní pomůcky dobu životnosti, která je vyznačena na 

identifikačních štítcích? 

X   

8 Osobní ochranné pomůcky a osobní ochranné pracovní 

pomůcky nevykazují poškození, které by ohrozilo dobrý 

technický stav  

X   

9 Osobní pracovní prostředky mají platnou životnost 

revize, které jsou vyznačeny na identifikačním štítku.? 

X   

10 Osobní pracovní prostředky nevykazují poškození, které 

by ohrozilo bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

 X  

11 Jsou osobní ochranné pomůcky, osobní ochranné 

pracovní pomůcky a osobní pracovní pomůcky řádně 

udržovány a uskladněny?  

X   

12 Jsou zaměstnanci vybaveni potřebnými a nepoškozenými 

nástroji a nářadím?  

X   

13 Byli zaměstnanci seznámeni se sankcemi pro organizaci 

a pro pracovníka za nedodržování schváleného postupu 

prací, nedodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a vstupu do zakázaných prostorů?  

X   
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14 Proběhlo řádné předání pracoviště, ohraničení kolem 

pracoviště a opatření informačními a výstražnými 

tabulkami? 

X   

15 Je provedena ochrana před mechanickým poškozením 

keřů a stromů? 

X   

16 Jsou určena místa pro skladování odpadu?  X   

17 Jsou tato místa vyznačena pro separace odpadu? X   

18 Jsou dodrženy podmínky pro skladování nebezpečných 

látek? 

X   

19 Jsou zaměstnanci seznámeni s uzávěry vody, plynu, 

vypínači elektřiny a jiných možných látek včetně 

hlavních uzávěr a kontakty na provozovatele nebo 

majitele?  

X   

20 Je na pracovišti lékárnička a splňuje náležité vybavení, 

které splňuje dobu expirace?  

X   

21 Jsou zaměstnanci seznámeni, kdo a kde poskytuje první 

pomoc a jaké jsou na ně tel. kontakty?  

X   

22 Jsou zaměstnanci informováni o rizicích spojených 

s dopravou a dopravní obslužností na pracovišti?  

X   

23 Probíhá řádné předávání mezi pracovními operacemi a 

úkony? 

 X  

24 Je dodržován pořádek a čistota na pracovišti, 

přístupových cestách a únikových cestách? 

X   

25 Je dostatečně osvětleno pracoviště a přístupové cesty?  X   

26 Jsou všechny podlahy, obslužné lávky, výstupy, plošiny 

nebo dráhy s otevřenou stranou zabezpečeny standardním 

zábradlím s ochrannou lištou nebo ochranným pásmem 

1,5 m od hrany možného pádu?  

 X  

27 Splňují žebříky normy ČSN, jsou v dobrém stavu a jsou 

používány v souladu s bezpečnosti a ochranou zdraví při 

práci?  

X   

28 Má firma na montáž lešení certifikaci pro použitý typ 

lešení?  

X   

29 Je používán předepsaný materiál dle projektu? X   

30 Je provedena ochrana potrubí a kabelů? X   

31 Mají všechny technická zařízení a stroje náležité součásti 

a platné revize? 

X   

32 Mají všechny technická zařízení a stroje nepoškozené 

přípojné kabely? 

X   
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Vypište číslo otázky, na kterou jste odpověděli NE a zodpovězte následující dotazy. 

Č. Kategorie Návrh 

23 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

Vzájemné ohrožení zdraví zaměstnanců. 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

Zaměstnanci budou vzájemně 

informováni o pracovních úkonech. 

Vazač bude dělat dohled nad zavěšeným 

břemenem a bude upozorňovat ostatní 

zaměstnance.  

26 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

Může dojít k pádu zaměstnance.  

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

Zaměstnanci budou mít vstup na dané 

pracoviště až po předání pracoviště od 

lešenářské firmy nebo s osobní ochranou 

proti pádu. 

10 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

Ohrožen lidský život, případně zdraví či 

materiál nebo výrobek při přemísťování 

břemene. 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

Proběhne kontrola všech vázacích 

prostředků. 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  

 

 Co se může stát, když nebude sjednána 

náprava? 

 

Jak budete předcházet rizikům nebo 

minimalizovat ohrožení?  
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Pokud na některou z otázek odpovíte ANO, odpovězte i na podotázku. 

 Kategorizace ANO NE 

A Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika stlačení, rozdrcení, 

navinutí, vtažení nebo zachycení? 

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Stlačení - Jeřábník dá zvukový signál, než se dá 

s jeřábem do pohybu a vazač bude provádět dohled nad zavěšeným břemenem.  

B Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika střihu, bodnutí nebo 

propíchnutí? 

 X 

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

C Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika vibrace nebo úder? X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Vibrace - Pravidelná lékařská vyšetření a používání 

antivibračních rukavic. 

D Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika naražení, tření nebo 

odření, pořezání nebo uříznutí? 

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Odření, pořezání – zaměstnanci musí nosit pracovní 

oděv, používat osobní ochranné pracovní pomůcky a počínat si opatrně. 

E Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika vymrštění (zařízení 

nebo materiálu), pád (osob nebo předmětů)? 

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Pád – dočasný výstavba kolektivní ochran a, tam kde 

není kolektivní ochrana, tam se používá osobní ochrana proti pádu.  

F Vyskytují se na pracovišti mechanická rizika uklouznutí, upadnutí, 

zakopnutí, zasypání?  

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Uklouznutí, zakopnutí – dodržování čistoty na 

pracovišti a přístupových cestách.  

G Vyskytují se na pracovišti tepelná rizika popálení, opaření, 

podchlazení? 

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Popálení – svářeči nosí předepsaný oděv Pracovník 

používající uhlovou brusku nesmí při této činnosti na sobě mít nevhodný oděv. 

H Vyskytují se na pracovišti elektrická rizika dotyk „živých“ a 

„neživých“ částí? 

 X 

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

I Vyskytují se na pracovišti elektrická rizika tepelného zářeni nebo jiné 

jevy (el. oblouk, zkraty, přetížení)?  

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Svářečská pracoviště jsou vybavena mobilním 

hasicím přístrojem.  

J Vyskytují se na pracovišti elektrická rizika statické elektřiny nebo 

přepětí?  

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Statická elektřina – není práce s vysoce hořlavou 

látkou. 
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K Vyskytuje se na pracovišti riziko hluku?  X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Zaměstnanci používají ochranu sluchu.  

 

L Vyskytuje se na pracovišti riziko prachu?  X 

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

M Vyskytuje se na pracovišti optické riziko snížená viditelnost, oslnění? X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Zaměstnanci používají ochranu zraku.  

 

N Vyskytuje se na pracovišti chemické riziko karcinogenity, 

mutagenity? 

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Odsávaní par a plynů..  

 

O Vyskytuje se na pracovišti chemické riziko expozice olova nebo 

práce s azbestem? 

 X 

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

P Vyskytuje se na pracovišti chemické riziko kapalin a plynů (výbuch, 

požár, poleptání, postříkání)?  

X  

Jaká jsou opatření proti riziku? Vhodné skladování v nepoškozených tlakových 

láhvích.  

Q Vyskytuje se na pracovišti biologické riziko?  X 

Jaká jsou opatření proti riziku?  

 

R Vyskytuje se na pracovišti psychologické riziko psychické zátěže?  X 

Jaká jsou opatření proti riziku?  
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6.2 Porovnání s obdobnou analýzou 

Protože ve firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. má vysoký počet externích firem a 

subdodavatelů na opravy, měla požadavek na návrh analýzy Hodnocení rizik při opravách 

a mimořádných provozních situacích. Obdobná analýza s názvem Last minute risk analysis 

na firmě už existuje [11], [12]. www.arcelormittal.com/ostrava/doc/lmra_cz.doc  

Obě analýzy jsou založeny na stejných požadavcích. A to: 

 Nízká časová náročnost 

 Jednoduchost  

 Nenáročnost na tým hodnotících odborníků 

 Použitelnost ve fázi prověřování  

Last minute risk alaysis je určena externím dodavatelů, aby stanovili rizika a 

zavedli případná preventivní opatření. Metoda se užívá před započetím netradiční práce.  

Hodnocení rizik při opravách a mimořádných provozních situacích je složená tak, 

aby u ní vedoucí zaměstnanec posoudil shodu nebo neshodu s realitou a musel se zamyslet 

nad rizikem, které se týká zaměstnanců a jeho následným opatřením nebo minimalizací. 

Není vhodné, aby tato analýza byla použita každý den, protože by se mohla stát  

jen stereotypním přepisováním. Nejvhodnější je, kdyby byla použita před započetím prací, 

periodicky ve fázi prověřování, při změně technologie oprav a při dlouhodobější odstávce 

prací. Perioda by byla závislá na rychlosti oprav. 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/doc/lmra_cz.doc
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7 Závěr 

Záměrem diplomové práce bylo vytvořit metodu analýzy rizik, která bude použitelná 

ve stádiu před započetím prací na pracovišti a v procesním stádiu prověřování, která by se dala 

používat jako analýza „na poslední chvíli“. Řešení vytvoření metody analýzy hodnocení rizik 

při opravách a mimořádných provozních situacích je rozděleno na teoretickou a praktickou 

část.  

Teoretická část je zaměřena na riziko, jeho vysvětlení, rozdělení, zdroje možného 

výskytu rizik a jeho identifikaci. Jak identifikovat nebezpečí a podle jakých kritérií vybrat 

vhodnou analýzu.  

Během zpracování praktické části byly posouzeny analýzy dle časové a vědomostní 

náročnosti. Dalším kritériem byl proces použití ve stádiu prověřování. Kombinací zbylých 

vhodných metody byla navržena analýza hodnocení rizik při opravách a mimořádných 

provozních situacích a ověřena na případové studii.  

Díky této práci jsem se hlouběji seznámila s analýzou rizik a její problematiky 

identifikaci rizik. Prohloubila jsem znalosti legislativních a technologických procesů 

bezpečnosti, abych dokázala systematicky vytvářet kontrolní otázky. Přesto, že analýza 

hodnocení rizik při opravách a mimořádných provozních situacích není složena z vysokého 

počtu kladených otázek, je analýza složená tak, aby u ní vedoucí zaměstnanec posoudil shodu 

nebo neshodu s reálným stavem a zamyslel se nad opatřením nebo minimalizaci rizik, které se 

týká zaměstnanců.  

Pracovní riziko nelze úplně eliminovat, ale jeho identifikací a opatřením lze riziko 

udržet na nízké přijatelné hodnotě.  
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