
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení rizik v AkzoNobel Coatings CZ a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentka:   Eliška Kristlová 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Lenka Maléřová 

Studijní obor:  Havarijní plánování a krizové řízení 

Termín odevzdání bakalářské práce:  18. 04. 2014 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení  

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala 

samostatně s použitím uvedené literatury.“ 

V Ostravě 18. 4. 2014 

 _______________________ 

 Eliška Kristlová  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat Ing. Lence Maléřové, vedoucí bakalářské práce, za odborné 

konzultace, cenné rady a připomínky při zpracování bakalářské práce. Poděkování patří 

také Ing. Pavle Starobové za poskytnutí informací a zařízení exkurze v podniku 

AkzoNobel Coatings CZ a.s.  



P R O H L Á Š E N Í 
Prohlašuji, že 

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů; 

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 
1)

; 

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním 

informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – TUO), 

dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; 

• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou/bakalářskou 

práci užít v souladu s § 35 odst. 3 
2)

; 

• beru na vědomí, že podle § 60 
3)

 odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření licenční 

smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

• beru na vědomí, že podle § 60 
3)

 odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou práci nebo 

poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce využito softwaru 

poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze 

k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům; 

• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, 

považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. 

Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. 

 

Jméno, příjmení  Eliška, Kristlová 

Adresa   Na Vyhlídce 911, Valašské Meziříčí 757 01 

 

Dne: ________________ Podpis: ______________________ 

1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 

posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví 
vnitřní předpis vysoké školy. 

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před 

konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě 
pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy 

nebo rozmnoženiny. 

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních 

nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 

35 odst. 

3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho 

vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy 
školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého 

v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla 
vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či 

vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 



Anotace 

KRISTLOVÁ, Eliška. Zhodnocení rizik v AkzoNobel Coatings CZ a. s. Bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014, 

37 s. 

Bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením rizik objektu AkzoNobel Coatings CZ 

a. s. a jeho okolí. Práce zahrnuje sumarizaci rizik ohrožující podnik a jeho okolí 

s přihlédnutím na možnost vzájemných vazeb mezi jednotlivými riziky. Součástí práce 

jsou navržena vhodná opatření pro odstranění nebo snížení následků těchto rizik.  

 

Klíčová slova: riziko, analýza a hodnocení rizik objektu, metoda 

 

Annotation 

KRISTLOVÁ, Eliška. Assessment of risks in AkzoNobel Coatings CZ a. s. Bachelor thesis, 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014,   

37 p. 

 

Bachelor thesis is dedicates to the analysis and evaluation of the risk object and 

AkzoNobel Coatings CZ a. s. and its surroundings. The work involves summarizing the 

risks threatening the undertaking plant and its surroundings, taking into account the 

possibility of interaction between the individual risks. Part of the works is designed to take 

appropriate measures to eliminate or reduce the effects of these risks.  

 

Keywords: risk, risk analysis and risk assessment of the object, the method 

 

 



Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 9 

Rešerše literatury .................................................................................................................. 10 

1 Základní pojmy a definice ............................................................................................... 11 

2 Opava - Komárov ............................................................................................................ 12 

3 PodnikAkzoNobel CoatingsCZ a.s. v České republice ................................................... 13 

3.1 Areál AkzoNobelCoatings CZ a. s. ............................................................................... 14 

3.2 Hlavní budova výroby PNH (objekt č. 28) ................................................................... 15 

3.3 Popis technologického postupu výroby ........................................................................ 16 

3.4 Použití práškové barvy .................................................................................................. 17 

3.5 Seznam závadných látek ............................................................................................... 17 

4 Analýza What-if (Co se stane, když …) .......................................................................... 19 

4.1 Základní informace o analýze ....................................................................................... 19 

4.2 Postup analýzy .............................................................................................................. 19 

4.3 Co získáme touto analýzou ........................................................................................... 20 

5 Zdroje rizik v podniku AkzoNobelCoatings a. s. ............................................................ 21 

6 Hodnocení rizik v podniku metodou What-if .................................................................. 24 

6.1 Výsledky získané analýzou What-if ............................................................................. 26 

7 Analýza souvztažnosti ..................................................................................................... 27 

7.1 Postup analýzy .............................................................................................................. 27 

7.2 Grafické vyhodnocení ................................................................................................... 27 

7.3 Výsledky získané analýzou souvztažnosti .................................................................... 28 

8 Porovnání výsledků obou analýz a návrh opatření .......................................................... 29 

8.1 Zhodnocení výsledků .................................................................................................... 29 



8.2 Návrh opatření............................................................................................................... 30 

Závěr .................................................................................................................................... 32 

Použitá literatura .................................................................................................................. 33 

Seznam zkratek .................................................................................................................... 35 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 36 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 37 

Seznam příloh....................................................................................................................... 38 

 

 

 



9 

 

Úvod 

Rizika člověka obklopují všude kolem, ať už doma, venku nebo v práci. V průběhu celého 

vývoje lidstva byl člověk vždy ohrožen nějakým rizikem. V dnešní době jsou čím dál 

větším a častějším přírodním rizikem povodně. Jedním z častých antropogenních rizik je 

například dopravní nehoda. Žádné z těchto rizik nelze zcela odstranit, pouze snížit na 

přijatelnou úroveň. 

V havarijním a krizovém plánování pomáhá při hledání a snižování těchto rizik 

rozhodovací proces – hodnocení rizik. Tento proces se skládá z analýzy a hodnocení rizik. 

Analýza rizik je nejdůležitější částí a má tři kroky. Prvním krokem je identifikace zdrojů 

nebezpečí, druhým krokem je identifikace příčin a následků a třetím, posledním krokem, je 

odhad rizika (scénáře možných havárií, určení četnosti a pravděpodobnosti). V části 

zhodnocení rizik se diskutuje, zda je možné riziko přijmout, nebo ne, a navrhnout vhodná 

opatření na snížení rizika. [4] 

Pro hledání rizik existuje velká řada metod. Od těch nejjednodušších, u kterých není 

potřeba žádné velké zkušenosti a znalosti, až po složitější, kdy je zapotřebí znát postupy, 

technologii a mít už nějaké zkušenosti s prováděním hodnocení rizik. 

Jedním z rizik území je objekt AkzoNobel Coatings CZ a. s. Cílem této bakalářské práce je 

určení a vyhodnocení rizik v tomto objektu a následné navržení vhodného opatření. 
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Rešerše literatury 

BERNATÍK, Aleš, MALÉŘOVÁ, Lenka.  Analýza rizik území . 1. vyd. 

Ostrava: SPBI, 2010. 82 s. ISBN 978-80-7385-082-1. 

Tato publikace se věnuje analýzám rizik na území. Zabývá se rozdělením mimořádných 

událostí, které mají dopad na život, zdraví lidí, majetek a životní prostředí. Velká část 

publikace se zabývá popisem nejčastěji používaných metod pro zhodnocení rizik na území.  

 

CÁB, Stanislav.  Dokumentace o ochraně před výbuchem . 1. vyd. Ostrava - 

Radvanice, 2012. 52 s.  

Dokument je rozdělen na teoretickou část, kde jsou popsány podmínky vzniku výbuchu, 

prevence vzniku výbuchu, popis hodnocení rizik výbuchu a požadavky na zařízení 

vyskytující se v prostředí s nebezpečím výbuchu. V praktické části je charakterizována 

činnost podniku, seznam požárně technických a výbuchových charakteristik  

látek používaných ve výrobním procesu a posouzení prostorů z hlediska nebezpečí 

výbuchu.  

 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému  

a o změně některých zákonů . 

Tento zákon definuje integrovaný záchranný systém a stanovuje jeho složky a jejich 

působnost. Stanovuje působnost a pravomoc orgánů územních samosprávných celků. 

Vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události a při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva. 
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1 Základní pojmy a definice 

V kapitole jsou srozumitelně vysvětleny pojmy, které budou nejčastěji používány v této 

bakalářské práci. 

 

Havárie je nežádoucí a do jisté míry neovladatelná mimořádná událost antropogenního 

charakteru. [4] 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [14] Rozdělení 

mimořádných událostí je k nahlédnutí v Příloze č. 1: Rozdělení mimořádných událostí. 

Nebezpečí je vlastnost látky nebo fyzikální stav, který má potenciál způsobit škodu na 

lidském zdraví nebo životech, majetku nebo životním prostředí. [4] 

Ohrožení vyjadřuje způsob projevu nebezpečí. [12] 

Osobní ochranné pracovní prostředky musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat určité požadavky. 

[16] 

Práškové nátěrové hmoty jsou směsi pryskyřic, pigmentů a dalších složek, které slouží 

pro povrchovou úpravu kovových předmětů. [5][7] 

Riziko je potenciálem realizace neočekávaných negativních důsledků nějakého jevu. [12] 

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou 

ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. [15] 

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního 

díla, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik 

mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem. Může vzniknout také 

jako důsledek teroristické anebo vojenské činnosti. [10] 
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2 Opava - Komárov 

Město Opava se nachází v Moravskoslezském kraji. Městská část Komárov se rozkládá 

jihovýchodním směrem od centra města Opavy, na pravém břehu řeky Opavy. V současné 

době žije v městské části Komárov kolem 1 349 obyvatel. Část okolí Komárova je 

zalesněno a část je využita pro pěstování nejrůznějších obilovin. Převládající směr větru je 

jihozápadní. Běžný je také severní a severovýchodní směr větru. Středem Komárova vede 

frekventovaná komunikace I/11 z Ostravy do Opavy a kolem města prochází hlavní 

železniční trať č. 316 spojující Opavu - východ a Ostravu - Svinov. [11] 

Významné a důležité objekty v Komárově [11]: 

 Teva Czech Industries s.r.o. – léčiva (čpavek, diethylether - sk. A, aceton, metanol, 

ethylalkohol) 

 AkzoNobel Coatings CZ a.s. – práškové barvy 

 velkosklad a prodej plastového nábytku 

 KOMAS spol. s.r.o. – lisované díly pro autoprůmysl 

 drůbeží farma 

 sbor dobrovolných hasičů 

 kulturní dům 

 základní a mateřská škola 

 obecní úřad  

 

Obrázek 1: Mapa Komárova[9] 
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3 Podnik AkzoNobel Coatings CZ a.s. v České republice 

AkzoNobel Coatings CZ a.s. (dále ANC) vstoupilo na český trh koupí společností 

Balakom Color Centrum, s.r.o. v roce 2006. ANC vyrábí nátěrové hmoty v několika 

divizích, jako jsou speciální nátěrové hmoty (automobilový průmysl, námořní nátěry, 

práškové nátěry), speciální chemikálie (přísady např. do asfaltu), papírenské a celulózní 

chemikálie. V České republice se vyrábí pouze práškové nátěrové hmoty (PHN), přestože 

existuje tolik divizí. [2] 

Podnik zaměstnává kolem 130 zaměstnanců, z toho ve výrobě pracuje asi 70 % 

z celkového počtu zaměstnanců. [5] Identifikační údaje podniku jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Identifikační údaje firmy [5] 

Název firmy:  AkzoNobel Cotings CZ a.s. 

IČO:  60 79 22 13 

Adresa umístění zařízení: Podvihovská 304/12 

Opava 9 – Komárov 

747 70 

   

 

Obrázek 2: Budova hlavní výroby PNH – vlastní fotka 
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3.1 Areál AkzoNobel Coatings CZ a. s. 

V celém areálu podniku je zákaz kouření a používání otevřeného ohně, kromě vyhrazených 

míst pro kouření a používání zápalného zdroje.   

V areálu podniku se nachází 5 budov. Každá z těchto budov má své identifikační číslo (7, 

7A, 14, 27, 28, 28A, 29), které zůstalo po dřívější společnosti. V současné době se zvažuje 

o novém značení pro lepší orientaci, v této práci je použito nynější číslování.  

Seznam budov je zobrazen na Obrázku 3. Mapa celého areálu je k nahlédnutí v Příloze č. 

2: Mapa areálu AkzoNobel Coatings CZ a.s. 

 

Obrázek 3: Seznam budov v areálu [5] 
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3.2 Hlavní budova výroby PNH (objekt č. 28) 

Pro tuto práci je důležitý popis pouze hlavní budovy výroby, kde je ve čtyřech patrech 

rozmístěna, jak samotná výroba, tak i kancelářské prostory.  

Výroba probíhá vertikálně, proto je budova popisována od 4. patra po přízemí. 

4. patro: 

 kancelářské prostory ve formě open space (ekonomický, personální úsek a úsek 

managementu) 

3. patro: 

 šatny a sociální zařízení 

 denní místnost (slouží pro stravování pracovníků během přestávky) 

 archivy 

2. patro [5]: 

 kancelářské prostory  

 první část výroby (příprava a navažování směsi) 

-  na podlaze jsou vyznačeny pruhy pro skladovací prostory, pohyb pracovníků 

a komunikace pro pohyb vysokozdvižného vozíku (dále VZV) 

1. patro [5][7]: 

 kancelářské prostory 

 QC laboratoře  

- probíhá testování kvality prášku během výroby 

- jedná se o zmenšený provoz výroby práškových barev 

- v každé fázi výroby je prášek odebírán a je kontrolována jeho kvalita  

a struktura 

- kontrola probíhá tak, že se prášek nastříká na plech a vypálí se 

- pokud prášek splňuje dané požadavky, výroba probíhá dále, pokud ne, je 

zastavena a podle potřeby se prášek doupraví 

 druhá část výroby (míchání pro extrudery) 

- na podlaze jsou vyznačeny pruhy pro skladovací prostory, pohyb pracovníků 

a komunikace pro pohyb VZV 
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Přízemí [5][7]: 

 sklad surovin 

-  na podlaze skladu jsou vyznačeny pruhy pro skladovací prostor a komunikaci 

pro pohyb VZV 

 laboratoř – poloprovoz 

- probíhá testování nových druhů směsí  

- opět se jedná o zmenšený provoz výroby práškových barev 

- výrobní linka se skládá ze skladu vzorků, ručního míchacího zařízení, 2 ks 

malých extrudérů a 2 ks mixérů 

- zkušební nástřik barvy se provede v jednom ze dvou ručních stříkacích boxů 

GALATEK (kabiny mají integrovaný filtr a centrální odsávání)  

- ve vedlejší místnosti se nachází prostor pro čištění plechů ředidlem, nad kterým 

je umístěn ventilátor pro odvod výparů 

 třetí část výroby (extruze a plnění) 

- na podlaze jsou vyznačeny pruhy pro pohyb pracovníků 

 nová expedice  

- jedná se o novou přístavbu 

- důvodem bylo zvýšení poptávky po práškových barvách a tím nedostatek místa 

ve skladu hotových výrobků 

Půdorysy všech pater je možné si prohlédnout v příloze č. 3: Půdorysy podlaží. 

 

3.3 Popis technologického postupu výroby 

Výroba PHN probíhá vertikálně ve třech patrech (od 2. patra po přízemí). 

 

Postup výroby je v této části popsán stručně v několika bodech [7]: 

 nejdříve se ručně naváží požadované množství vstupních surovin 

 vstupní suroviny jsou z výsypek sypány do tzv. kotlů,kde probíhá promíchávání 

směsi 

 do této směsi se přidávají různé pigmenty (docílení požadované struktury) 
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 směs je dále dávkována do jednoho ze šesti extrudérů (dochází ke zhutnění sypké 

směsi = zahřívání a natavení) 

 vzniklá tavenina je vytlačována do prostoru mačkacích válců, kde se rozválcuje na 

cca 1 až 1,5 mm silný pás a chladí se na vodou chlazeném nekonečném pásu 

 po ochlazení se hmota drtí na šupinky velikosti cca 1 x 1 cm 

 rozdrcené šupinky padají do mobilního zásobníku, který je odvezen k podavači šupin 

v podlaze, přes který propadávají do mlýnů 

 z mlýnů je prášek dopravován nerezovým potrubím do cyklonů 

 cyklon slouží jako síto prachových částic 

 nežádoucí částice jsou vedeny do venkovních filtračních jednotek 

 pro balení hotového výrobku slouží 4 balící linky 

 z výsypky cyklonu se rotačním podavačem prášek dávkuje do rotačních a vibračních 

třídičů a pak přes turniket do balíků (20 a 25 kg) nebo Big Bagů (500 kg) 

Postup výroby je znázorněn na obrázku v příloze č. 4: Grafické znázornění výroby 

 

3.4 Použití práškové barvy 

Prášková barva se používá na úpravupovrchůkovových i nekovových materiálů. Nanáší se 

stříkáním prášku a to dvěma způsoby – elektrokineticky (tzv. tribo), kdy se částice prášku 

nabíjejí třením o teflonový vnitřní obal aplikačního zařízení, nebo elektrostaticky (tzv. 

korona), kdy se náboj získá v elektrostatickém poli u ústí aplikační pistole. [7] 

 

3.5 Seznam závadných látek 

V podniku se používá velké množství závadných látek.  

Níže je uveden seznam pouze nejpoužívanějších a nebezpečných látek[5]:  

 Odpadní cyklohexanon 

 Znečištěné obaly od odstraňovačů barev 

 Odpadní rozpouštědlo – ředidlo C 6000 

 Znečištěné textilie 

 Odpadní oleje – převodové oleje 
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 Odpadní tuky – mazací tuky 

 Vstupní suroviny na bázi epoxidové, epoxipolyesterové a polyesterové pryskyřice 

 Aditiva, plniva a pigmenty (hliníkový prášek) 

 Hotové práškové nátěrové hmoty 

 

Jedná se pouze o stručný seznam nejdůležitějších závadných látek, podrobnější seznam a 

množství látek, není pro tuto práci potřebný. 
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4 Analýza What-if (Co se stane, když …) 

V práci je použita analýza What-if (dále jenom WI), neboť není tolik náročná na vstupní 

data.  

Pro některé analýzy je nutné mít statistiku rizik a událostí v časovém rozsahu. Čím delší 

časový rozsah, tím lépe. Jelikož se jedná o nizozemskou firmu je statistika a 

pravděpodobnost výskytu rizik prováděna podle jejich předpisů a z tohoto důvodu není 

možné tuto statistiku použít v této práci. 

 

4.1 Základní informace o analýze 

Tato analýza je založena na brainstormingu a hledání nápadů zkušených lidí. Při této 

diskuzi se kladou otázky a hledají se odpovědi na události, které mohou nastat.[4] 

O této analýze a jejím použití bylo publikováno málo informací, ale i přesto je v průmyslu 

velmi často používána a to téměř v každém průběhu procesu. Cílem této analýzy je 

identifikace zdrojů rizik, nebezpečných situací nebo nehody, které mohou způsobit 

nežádoucí následky. Po zjištění výsledků se navrhnou možná řešení na snížení rizik. 

Základem pro tuto analýzu jsou zkušenosti a znalosti celého procesu. [6] 

Mezi členy týmu obvykle patří zaměstnanci pohybující se na provoze a v údržbě, provozní 

a bezpečnostní technici. [3] 

 

4.2 Postup analýzy 

1. určení rozsahu výsledku (malý, jednoduchý proces x velký a složitý proces) 

2. sestavení zkušeného týmu s požadovanými informacemi (provoz a obsluha 

zařízení, proces výroby, atp.) 

3. sběr potřebných informací (seznam zařízení, seznam chemikálií a látek, popis 

procesu, projektová dokumentace) 

4. provedení samotné analýzy (vytvoření seznamu otázek, na které je třeba najít 

odpovědi) [3][4][6] 
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4.3 Co získáme touto analýzou 

Výsledky této analýzy nám pomohou zaměřit se na [3]: 

 porušení pracovních podmínek 

 poruchu zařízení 

 nedodržení postupů 

 špatné školení pracovníka 

 vnější vlivy (počasí, vandalismus a požár) 

 selhání více zařízení a následný Domino efekt 

 doladění chyb 
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5 Zdroje rizik v podniku AkzoNobel Coatings a. s. 

Dříve než bude provedena analýza, je nutno nalézt všechny zdroje rizik v podniku. 

Hledaná rizika jsou rozdělena na vnitřní a vnější.  

Vnitřní rizika, kterých je nejvíce, jsou seřazenado skupin podle místa výskytu. Seznam 

rizik je zobrazen v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Seznam vnitřních rizik [1] 

POSUZOVANÝ OBJEKT ZDROJ RIZIKA 

Obecná rizika 

  

  

  

  

Podlahy a komunikace  

Schody a žebříkové výstupy  

Vrata, dveře, okna a skleněné výplně 

Plošiny, rampy a zvýšené podlahy 

Pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou 

Elektrické zařízení a spotřebiče 

Ruční nářadí 

Osobní a nákladní výtah 

Kompresorovna Elektrické zařízení 

Tlakové nádoby stabilní 

Úraz elektrickým proudem 

Trafostanice 

  

Elektrické zařízení 

Úraz elektrickým proudem 

Navažovna 

  

  

  

  

  

  

  

Elektrická zařízení 

Uložení surovin 

Usazování prachu 

Manipulace s obaly 

Manipulace s paletami 

Čistění odsávací jednotky 

Odpadní obaly 

Lisy na papírový a plastový odpad 
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Míchání 

  

Elektrická zařízení 

Mísiče (Herfeld, Mixaco) 

Pojízdné kotle, nádoby, kontejnery 

Mletí, odplňování 

  

  

  

  

Elektrická zařízení 

Pohon motoru mlýna 

Turnikety 

Síťovačka 

Kontejnery 

Balení Ovinovací stroj 

Extruze 

  

  

  

  

  

Elektrická zařízení 

Extruder (Buss) 

Mačkací a přítlačné válce 

Drtič 

Chladící pás (pojezd) 

Kontejnery 

Čištění strojů 

  

  

  

Čištění 

Oplachování a mechanické čištění 

Manipulace s odpadem 

Vypouštění odpadních vod 

Sklad surovin 

  

  

  

Uložení surovin 

Manipulace se surovinami 

Manipulační práce 

Akumulátorové baterie pro vysokozdvižné vozíky 

Přeprava surovin 

  

VZV 

Bateriový a ruční paletový vozík 

Poloprovoz 

  

Manipulace s chemikáliemi (etanol, etylalkohol, ředidla a 

rozpouštědla) 

Manipulace s laboratorním zařízením  
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Vnější rizika jsou rozdělena pouze na dvě skupiny a to rizika, která se mohou vyskytnout 

v areálu podniku a rizika způsobená okolím. Tato rizika jsou zobrazena v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Seznam vnějších rizik [1] 

POSUZOVANÝ OBJEKT ZDROJ RIZIKA 

Areál  

  

Závora  

Kontejnery na odpady 

Vloupání do podniku 

Přeprava vozidel a surovin 

Vykládání a nakládání surovin  

Nežádoucí počasí – námraza, déšť 

Okolí Podnik Teva Czech Industries s.r.o. 

Vodní dílo Slezská Harta 
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6 Hodnocení rizik v podniku metodou What-if 

Pro hodnocení a nalezení rizik byla vybrána metoda WI. Postup této metody je uveden 

v Tabulce 4. Zjištěné výsledky budou použity v další metodě – analýze souvztažnosti. 

Tabulka 4: Hodnocení rizik metodou WI 

Co se stane, když … Odpověď  Následky  

Nebudou-li komunikace a podlahy 

udržovány čisté a suché? 

Uklouznutí - pád osoby  Zlomenina, 

pohmožděniny 

Nebude-li dodržována správná 

manipulace s dvojitým žebříkem? 

Ztráta stability - pád osoby 

Rozjetí postranic a pád žebříku 

Pohmožděniny 

Zlomeniny  

Poškození žebříku 

Nebudou-li přívody elektrického proudu 

chráněny proti poškození? 

Zasažení elektrickým proudem Svalové křeče 

Zastavení srdeční činnosti 

Nebude-li dodržován pravidelný úklid při 

navažování surovin? 

Vznik prachové vrstvy  Výbuch, požár  

Smrt 

Krvácení, tržné rány 

Poškození majetku 

a zařízení 

Bude-li pracovník pracovat s uvolněnou 

rukojetí ručního nářadí? 

Vyklouznutí nářadí z ruky  Poranění sebe či někoho  

v okolí 

Nebudou-li používány OOPP v místech, 

kde jsou vyžadovány? 

Pracovní úraz Poranění hlavy, očí 

Poškození sluchu 

Podráždění dýchací 

dutiny 

Nebude-li prováděna pravidelná kontrola 

a revize výtahů? 

Nefunkčnost výtahu  

Pád kabiny 

Uvěznění osob  

Poranění, smrt 

Poškození výtahu 

Bude-li špatně obsluhován lis na odpad? Zachycení o pohyblivé části 

Úraz elektrickým proudem 

Krvácení, tržné rány 

Svalové křeče, zastavení 

srdeční činnosti 

Bude-li prováděna špatná manipulace s 

obaly, krabicemi, atp.? 

Poškození zdraví  

 

Poškození páteře, 

přetížení, namožení 
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Nebudou-li správně uloženy suroviny 

v regálech? 

Pád surovin Poranění pracovníka 

Poškození regálu  

Nebude-li prováděna pravidelná kontrola 

a revize stabilních tlakových lahví? 

Poškození nádoby a její výstroje 

Destrukce nádoby 

Únik látky, popálení, 

poleptání, požár, výbuch 

Kontaminace vod a půdy 

Poškození majetku  

a zařízení 

Nebudou-li zapojené odsávací jednotky? Vznik prachové vrstvy  Výbuch, požár 

Smrt, zranění okolí 

Poškození majetku  

a zařízení 

Bude-li v blízkosti výroby použit 

otevřený oheň? 

Požár a následný výbuch  Smrt, zranění okolí 

Poškození majetku  

a zařízení 

Dojde-li ke styku hliníkové prášku 

s vodou? 

Uvolnění hořlavých plynů a 

následné samovznícení 

Zranění pracovníků 

Poškození majetku  

a zařízení 

Bude-li špatně nabíjena akumulátorová 

baterie pro VZV? 

Vývin vodíku, s kyslíkem 

vznikne výbušná směs 

Požár, výbuch 

Poranění, smrt 

Poškození majetku  

a zařízení 

Bude-li VZV používat neoprávněná 

osoba? 

Přiražení osoby k budově nebo 

jiné pevné konstrukci 

Pád osoby z vozíku 

Převrácení vozíku, pád z rampy 

Různá zranění,  

Zlomeniny 

Poškození majetku  

a zařízení 

Bude-li prováděna špatná manipulace 

s kotli mísiče? 

Spuštění kotle na nohu, přejetí, 

převrácení kotle 

Zachycení oděvu o rotující části 

Úraz elektrickým proudem 

Poranění nohy, 

pohmožděniny 

Svalové křeče, zastavení 

srdeční činnosti 

Bude-li v laboratořích nesprávně 

manipulováno s chemikáliemi a 

laboratorním zařízením? 

Poškození zdraví 

Pracovní úraz  

Rozbití laboratorního sklo 

Podráždění dýchací 

dutiny 

Reakce s kůží 

Únik závadné látky 

Nebudou-li při vkládání vzorků do pece 

používány ochranné rukavice a 

Zranění  Popáleniny  
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manipulační kleště? 

Nebude-li použita antistatická 

bezpečnostní obuv při nanášení barvy na 

plechy stříkací pistolí? 

Vznik jiskry při elektrostatickém 

výboji  

Vznícení hořlavého 

materiálu - požár 

Různá zranění 

Poškození majetku 

Dojde-li k vloupání do podniku? Krádež materiálu a surovin 

Poškození majetku a zařízení 

Vandalismus 

Finanční ztráta 

Přerušení výroby 

Nebudou-li správně uloženy suroviny na 

paletách při přepravě? 

Pád suroviny  

Poškození obalu 

Poranění pracovníka 

Únik závadné látky 

Kontaminace půdy a vod 

Unikne-li nebezpečná látka z podniku 

Teva? 

Žádné ohrožení - vítr vane 

opačným směrem, než je podnik 

Žádné  

Vznikne-li porucha na vodním díle 

Slezská Harta? 

Zatopení podniku 

Zastavení výroby 

Škody na majetku  

a zařízení 

Škody na životech 

Finanční ztráta 

 

6.1 Výsledky získané analýzou What-if 

Pomocí analýzy WI byly nalezeny následující rizika: 

 pracovní úraz 

 poškození majetku 

 poškození zařízení 

 únik závadné látky 

 kontaminace půdy a vod 

 vandalismus 

 požár 

 výbuch 

 zvláštní povodeň 
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7 Analýza souvztažnosti 

Pomocí analýzy souvztažnosti se budou hledat vzájemné vazby mezi riziky nalezenými 

analýzou WI. 

 

7.1 Postup analýzy 

1. vyhledání rizik 

2. hodnocení rizik tabulkovou formou 

3. výpočty koeficientů Kar, Kpr 

4. výpočty os O1, O2 

5. grafické vyhodnocení 

Celý postup této analýzy, včetně vzorců a výpočtů, je v Příloze č. 5: Postup analýzy 

souvztažnosti. 

 

7.2 Grafické vyhodnocení 

 

Graf 1: Grafické znázornění 
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7.3 Výsledky získané analýzou souvztažnosti 

Graf je rozdělen na 4 kvadranty podle závažnosti rizika [13]: 

 

I. primárně nebezpečné riziko – požár, výbuch, porucha zařízení, únik závadné látky, 

poškození majetku 

II. sekundárně nebezpečné riziko –vandalismus, zvláštní povodeň 

III. žádná primárně nebezpečná rizika- žádná rizika 

IV. relativní bezpečnost – kontaminace vody a půdy, pracovní úraz 
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8 Porovnání výsledků obou analýz a návrh opatření 

8.1 Zhodnocení výsledků 

V této kapitole jsou zhodnoceny výsledky obou použitých analýz. V  Tabulce 5 jsou 

výsledná rizika a vazby mezi těmito riziky rozděleny podle četnosti  

a závažnosti rizika.  

 

Tabulka 5: Výsledná tabulka 

ANALÝZA WHAT-IF ANALÝZA SOUVŽTANOSTI 

RIZIKO ČETNOST RIZIKO ZÁVAŽNOST 

Pracovní úraz 22 Výbuch  

Primárně 

nebezpečné riziko 

Poškození majetku 12 Poškození majetku 

Poškození zařízení 8 Porucha zařízení 

Požár  5 Požár  

Výbuch  4 Únik závadné látky 

Únik nebezpečné látky 3 Vandalismus Sekundárně 

nebezpečné riziko Kontaminace půdy a vod 2 Zvláštní povodeň 

Vandalismus 1 Kontaminace půdy a vod Relativní 

bezpečnost Zvláštní povodeň 1 Pracovní úraz 

 

Na začátku tabulky je na první pohled vidět podstatný rozdíl. Analýza WI stanovila jako 

nejčetnější riziko pracovní úraz. Při manuální práci je totižzvýšená pravděpodobnost 

vzniku pracovního úrazu. Analýza souvztažnosti určila výbuch jako první primárně 

nebezpečné riziko. Při výbuchu jsou škody na životech, zdraví lidí v podniku  

a v okolí, na životním prostředí i na majetku mnohem větší a závažnější, než jenom při 

pracovním úrazu. 

Následující tři rizika (poškození majetku, poškození zařízení a požár) zaujímají stejné 

pořadovémísto u obou použitých analýz (v tabulce vyznačena tučně). Z výsledků analýzy 
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WI je patrné, že se může jednat o častý výskyt těchto rizik a pomocí analýzy souvztažnosti 

jsou rizika začleněna do stejné kategorie jako výbuch -primárně nebezpečné riziko. 

U analýzy WI jepotenciál vzniku výbuchu mnohem menší než u pracovního úrazu či 

poškození majetku a zařízení, ale i přesto se řadí mezi primárně nebezpečné riziko. Únik 

závadné látky je stejný případ, i přestože příčiny vzniku jsou menší než u výbuchu. 

Do kategorie sekundárních rizik patří vandalismus a zvláštní povodeň, ovšem podle 

analýzy WI se jedná o rizika s nejmenší možností vzniku. V areálu podniku jsou 

rozmístěné kamery, bezpečnostní služba na vrátnici sleduje pomocí těchto kamer pohyb 

v areálu. Při vniknutí cizí osoby do areálu může služba okamžitě zakročit a přivolat policii. 

Následky po zvláštní povodni by nebyly tak velké jako při požáru či výbuchu. 

Kontaminace půdy a vod se naopak řadí do kategorie relativní bezpečnost, přesto by to 

mělo vážný dopad na životní prostředí a okolí. Pracovní úraz vyšel u analýzy WI na 

prvním místě, ale u analýzy souvztažnostiaž na posledním místě. Znamená to, že pokud 

dojdek pracovnímu úrazu, neovlivní to předešlá rizika.  

 

8.2 Návrh opatření 

Pro předcházení vzniku všech těchto rizik, je nutné dodržovat následující opatření. Na 

vyznačených místech na podlaze udržovat pořádek pro volnýpohyb pracovníků, 

nezastavovat tato místamateriálem a zařízením. Při chůzi na schodištích  

a svislých žebřících se pohybovat pomalu a opatrně a vždy se přidržovat zábradlí nebo 

madel.  

Zajistit a provádět pravidelnou kontrolu a údržbu všech elektrických zařízení, odsávacích 

zařízení, stálých tlakových nádob a výtahů. Zajistit, aby veškeré vodivé zařízení byly 

uzemněny 

Před použití nářadí, elektrického zařízení či jiného zařízení nejdříve provést vizuální 

kontrolu a případné škody nahlásit údržbě nebo HSE manažerovi. 

Před začátkem čištění a manipulace se strojem, nejdříve stroj vypnout a zajistit proti 

spuštění (uzamknout a označit cedulí „Údržba“).  
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Po ukončení práce použité nářadí a materiál uložit na své místo a zajistit ho proti pádu. Při 

manipulaci s břemeny dodržovat správnýzpůsob úchopu a zvedání břemene, při manipulaci 

s těžšími břemeny používat VZV.  

Používat OOPP ve vyznačených prostorách výroby. V celé části výroby je nutné nosit 

antistatickou obuv, ochrannou přilbu či čepici a ochranné brýle.  

V některých částech výroby je nutné používat chrániče sluchu. Při navažování surovin  

a balení hotového prášku je nezbytnénosit respirátor, kvůli prachuobsaženému ve vzduchu, 

a ochranné rukavice. Při manipulaci s nebezpečnou látkou vždy používat ochranné 

rukavice a ochranný oděv. 

Zabránit vstupu neoprávněným osobám. Na vrátnici zapsat každého návštěvníka, který 

musí projít vstupním školením o tom, jak se v areálu podniku chovat.  

Na viditelných místech po celém areálu vyvěsit cedule „Zákaz kouření“ a „Zákaz použití 

otevřeného ohně“.  
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Závěr 

Ve většině měst nebo vesnic ohrožuje obyvatelstvo určité riziko. Jedním z možných 

ohrožení v České republice je podnik AkzoNobel Coatings CZ a.s, který je situován 

v městské části Opava – Komárov. Jedná se o významného světového výrobce práškových 

nátěrových hmot a tudíž je podniku je věnována jedna z kapitol bakalářské práce. 

Stěžejní bakalářské práce bylo provést analýzu a hodnocení rizik v podniku, pro které byly 

vybrány dvě metody a oběma je věnována samostatná kapitola. Metoda What-if byla 

zvolena, kvůli brainstormingu a své jednoduchosti pro hledání rizik. Analýza souvztažnosti 

umožnila najít vzájemné ovlivnění nalezených rizik. 

Pořadí rizik u obou analýz vyšlo téměř stejné. Zásadní rozdíl je pouze u pracovního úrazu. 

Analýza What-if určila pracovní úraz jako nejčetnější možné riziko. U analýzy 

souvztažnosti skončil pracovní úraz na posledním místě, což znamená, že nemůže ovlivnit 

ostatní nalezená rizika. Zhodnocení výsledků obou použitých analýz je popsáno v kapitole 

8, zde jsou také navrhnuta opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku všech nalezených 

rizik. 

Pomocí analýzy souvztažnosti bylo zjištěno, že nejvíce ovlivní ostatní rizika v podniku 

výbuch, poškození majetku, poškození zařízení, únik závadné látky a požár. Na opatření 

pro tyto rizika by měl být kladen větší důraz, protože škody na životech, zdraví lidí, 

majetku a životního prostředí by byly značně větší, než škody po ostatních nalezených 

rizik. 
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Příloha č. 1: Rozdělení mimořádných událostí [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Požár (způsoben bleskem) 

 Záplavy a povodně 

 Vichřice  

 Sněhové kalamity a silné mrazy 

 Vedra a sucha 

 Zemětřesení 

 Sněhové a kamenité laviny 

 Posun říčních koryt 

 Únik plynu ze zemského nitra 

 Půdní eroze 

 

 Požár (způsoben člověkem) 

 Havárie s únikem radioaktivní látky 

 Havárie technologií (výbuch, požár) 

 Havárie v dopravě (silniční, letecká) 

 Únik ropných produktů 

 Poruchy v zásobování (teplo, voda) 

 Působení toxických odpadů na skládce 

 Záplavy po přetržení přehradní hráze 

 Emigrační vlny 

 Terorismus 

 

Zemětřesení → únik nebezpečných látek z objektů 

Vykácení lesa → sesuv půdy 

Úprava koryt, rušení lužních lesů → povodně 

Kombinované 

Mimořádné 

události 

Přírodní Antropogenní 
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Příloha č. 2: Mapa areálu AkzoNobel Coatings CZ a.s. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda k mapě:  

Číslo 

objektu 

Popis objektu 

1 Vrátnice, jídelna, kuchyně 

2 Sklad Unimont, soustřeďovací místo nebezpečného odpadu 

3 Hlavní budova výroby PNH, sklad surovin 

4 Trafostanice 

5 Kompresorovna 

VCHOD DO AREÁLU 

VCHOD DO BUDOVY 
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Příloha č. 3: Půdorysy podlaží 

4. patro: kancelářské prostory 
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3. patro: šatny, denní místnost, sociální zařízení a archivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. patro: výrobní část a kancelářské prostory 
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1. patro: výrobní část a kancelářské prostory, QC laboratoře 
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přízemí: sklad surovin, poloprovoz, výrobní část 
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Příloha č. 4: Grafické znázornění výroby 
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Příloha č. 5: Postup analýzy souvztažnosti [13] 

1. Vyhledávání rizik – seznam rizik je na následujícím obrázku 

 

2. Hodnocení rizik – vzájemné působení se hledá v tabulce níže 

 

Rb Ra 

Identifikovaná rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ Kar 

1 Požár  0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 

2 Porucha zařízení 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 

3 Zvláštní povodeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Únik závadné látky 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 

5 Vandalismus  1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

6 Kontaminace půdy a vody 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 

7 Poškození majetku 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 

8 Výbuch  1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 

9 Pracovní úraz 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 

∑ Krb 7 5 5 5 5 0 3 7 1   

 

RIZIKA 

požár 

porucha 
zařízení 

zvláštní 
povodeň 

únik 
zavádné 

látky 

vandalismus 
kontaminace 
půdy a vody 

poškození 
majetku 

výbuch 

pracovní 
úraz 
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3. Výpočty koeficientů 

Počet hodnocených rizik je vyjádřeno neznámou x, v tomto případě je rovno 9.  

 

Výpočet koeficientu Kar    100*)1/  xKK arar  

 

Výpočet koeficientu Krb     100*)1/  xKK rbpr  

 

Výsledné hodnoty koeficientů Kar, Kpr: 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kar [%] 50,0 62,5 0,0 75,0 25,0 62,5 87,5 50,0 62,5 

Kpr [%] 87,5 62,5 62,5 62,5 62,5 0,0 37,5 87,5 12,5 

 

4. Výpočty os 

Spolehlivost s je rovna 80 %.  

Minima a maxima koeficientů jsou zvýrazněna tučnou kurzívou. 

 

Výpočet osy O1   
  
   %3080*100/05,87100

*100/100

1

minmax1





O

sKKO arar
 

 

Výpočet osy O2   

  
   %3080*100/05,87100

*100/100

1

minmax2





O

sKKO prpr

 

 


