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Abstract 

Thesis is permeation of theoretical aspects of risk management and profession in 

brown-coal pits. For research of the riskiness done by implementation of most widely used 

methods of risk analysis into the real duty was from the porftolio of activities done in the 

quarries chosen ambient of material and human transport. 

The first part of the thesis is devoted to risk management and to study of individual 

methods of analysis, evaluation and elimination of the risks (control list, FMEA, HAZOP). 

The second part is devoted to implementation of chosen methods to the ambient of belt, 

rail and wheel transport at brown-coal quarry.  

The output of the thesis „Analysis and evaluation of risks in transport at brown-coal 

quarries“ is valuation of applicability of individual generally used methods and suggestion 

of method for detection and solving risks in the sphere of transportation of mined materials 

and humans in duties like brown-coal quarry and others. 

Keywords 

Risk, risk management, analysis, work safety, breakdown rate. 

  



Ing. Jaroslav Graman: Analýza a vyhodnocení rizik v dopravě na hnědouhelných lomech. 

2016 3 

Motivace 

Důvodem mého studia doktorského programu byla především touha po vědění  

a snaha spojovat teoretické poznatky s realitou praxe. Stejný základ měla i motivace 

k výzkumu odhalování, rozboru a eliminace rizik v procesu těžby nerostných surovin, 

kterým se zabývá tato disertační práce. 

Na pozici vedoucího provozního úseku v hnědouhelném lomu, je mým prvořadým 

úkolem plnit výrobní cíle těžební organizace. Politika společnosti, ve které jsem 

zaměstnán, i mé vlastní přesvědčení je ve shodě, že plnění prioritních cílů musí splňovat 

podmínky bezpečného a ekonomicky progresivního provozu. Tím pádem je eliminace rizik 

ve všech jeho podobách mou dennodenní náplní práce. 

Právě tyto skutečnosti a zodpovědnost k plnění úkolů, mě motivovaly k výzkumu 

způsobu práce s riziky a hledání nejefektivnějšího spojení teorie risk managementu s praxí 

provozu hnědouhelného lomu. Cílem disertační práce bylo zpracování metodiky 

odhalování, analýzy a eliminace rizika procesem aplikace všeobecně používaných metod 

risk managementu na reálné prostředí. 
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Úvod 

Základním cílem podnikatelského subjektu, nevyjímaje hnědouhelný lom, je tvorba 

maximálního zisku v mezích možností a daných pravidel. Cesta k jeho dosažení vede 

zákonitě přes plánování, projektování a řízení procesu. Ani nejpodrobnější plánování  

a projektování však nevyloučí možnost zásahu náhodných jevů, které bezprostředně ohrozí 

bezpečnost, funkci technologií, kontinuitu provozu a tím celý výrobní proces  

a ekonomické výsledky, nebo například vliv na okolní prostředí. 

Tyto jevy, vstupující do linie procesu vedoucího k původnímu cíli, nazýváme rizika.  

Specifikovat je můžeme jako náhodný výskyt událostí, nebo sledu událostí, které budou 

mít vliv na původní záměr, pokud nastanou. 

Studium zákonitostí těchto rizikových jevů, odhalování jejich příčin a možných 

následků je základem oboru nazývaného řízení rizik, risk management.  

Pro svou disertační práci jsem si vybral mně dobře známé prostředí hnědouhelného 

lomu se zaměřením na proces dopravy materiálu a osob. Z pohledu risk managementu se 

bezpochyby jedná o nejrizikovější článek řetězu procesu dobývání nerostných surovin. 

Právě v dopravní infrastruktuře se mohou projevit a v praxi se projevují, rizikové faktory 

z vnitřních i vnějších zdrojů, patřící do všech základních kategorií, které ve svém důsledku 

mohou ovlivnit bezpečnost pracovního prostředí, potažmo poškození lidského zdraví, 

ekonomické výsledky celého procesu, ale například mohou mít i vliv na okolní prostředí 

celého lomu.  



Ing. Jaroslav Graman: Analýza a vyhodnocení rizik v dopravě na hnědouhelných lomech. 

2016 6 

1. Cíle a obsah disertace 

Hlavním cílem disertační práce je vytvoření metodiky výběrem nejvhodnější metody 

či kombinace metod k vyhledání, analýze a vyhodnocení rizik, která v největší možné míře 

pokrývá problematiku risk managementu v oblasti dopravy materiálu a osob v podmínkách 

organizací zabývajících se hornickou činností, nebo činností prováděnou hornickým 

způsobem. Výsledná metodika, by měla být použitelná jak pro již fungující provozy, do 

jejichž řízení by měla přinést nové poznatky z oblasti risk managementu a možnosti jejich 

využití v praxi, tak by měla být vhodná i pro plánování případných nových provozů 

v oblasti dopravy při dobývání nerostného bohatství. 

Dílčími cíli disertační práce je porovnání a vyhodnocení současného stavu 

odhalování rizik a jejich eliminace na hnědouhelném lomu s dnes běžně nejpoužívanějšími 

metodami v oboru řízení rizik. Porovnání bude zpracováno na jednotlivé druhy běžně 

používané dopravy: 

 Pásovou. 

 Kolejovou. 

 Kolovou.  

Cesta ke splnění cílů práce spočívá v rozboru nejpoužívanějších metod risk 

managementu, teoretickém zhodnocení jejich použití v podmínkách lomových provozů, 

rozdělení podle fáze, ve které by mohly být aplikovatelné a v následné implementaci na 

jednotlivé druhy procesu dopravy v lomech.  

První část disertační práce poskytuje úvod do problematiky rizik a systému jejich 

řízení v obecné rovině. Představuje způsoby hodnocení rizik a v současnosti 

nejpoužívanější metody k jejich odhalování a eliminaci (kontrolní seznam, FMEA, 

HAZOP, atd.).  

Druhou část práce tvoří seznámení se základy dopravních systémů pásové, kolejové 

a kolové dopravy na hnědouhelném lomu v Severočeské hnědouhelné pánvi. Popsány jsou 

zde současné dopravní prostředky, jejich vývoj, požadavky na budování dopravních cest  

a zákonné normy týkající se tohoto procesu a dotýkající se oboru řízení rizik. Součástí této 

etapy disertační práce bude i rozbor současného způsobu hledání, analýzy a eliminace rizik 

s dopravou souvisejících na hnědouhelných lomech.  
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Cíle disertační práce jsou zpracovány ve třetí části. Na základě rozboru jednotlivých 

metod odhalování rizik z první části práce jsou ty nejvhodnější aplikovány do reálného 

prostředí dopravy na hnědouhelném lomu. Porovnáním výsledků vzešlých z jednotlivých 

aplikací vybraných teoretických metod do reality praxe a stávajícím stavem, prověřeným 

léty provozu dopravy na lomu, je možno stanovit míru pokrytí problematiky každou 

jednotlivou metodou a její odchylky od současného systému.  

V závěru práce je vyřešen i hlavní cíl, návrh nejvhodnější metodiky k vyhledávání, 

hodnocení a eliminaci rizik. 
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2. Rizika a jejich řízení 

Riziko – slovo, které se v našem běžném životě objevuje doslova na každém kroku 

ve spojení s jakoukoliv činností. Postrádá emocionální neutralitu, čímž může být vzhledem 

k různým významovým odstínům ve spojení s různými finálními situacemi vykládáno 

různě.  

Riziko je vždy podmíněno strachem nebo obavou o průběh budoucího vývoje  

a výsledek našeho konání (26). Druhým zásadním rysem rizika je náhodnost jevu, který je 

nositelem změny linie plánovaného úkonu, vedoucího k odchýlení od cílové hodnoty. 

Podle těchto dvou základních charakteristik lze riziko ve zjednodušené formě 

definovat jako událost, popřípadě sled událostí, kterými bude ovlivněn původně plánovaný 

cíl, pokud nastanou. 

Na základě definice lze riziko vyjádřit tak, aby bylo možno jeho hodnotu 

konkretizovat a porovnávat: 

Riziko = pravděpodobnost nežádoucí události x následek nežádoucí události 

(26). 

2.1. Management rizik 

Povinnost hodnocení rizika je v rámci Evropské unie vyžadována na základě 

transpozice a implementace Směrnice Rady Evropské unie 89/391/EHS a z ní 

vyplývajících směrnic (27). Na stejných základech stojí i Úmluva č. 176 o bezpečnosti  

a zdraví v dolech Mezinárodní organizace práce (30). 

V České republice stanovuje přímou odpovědnost za bezpečnost a zdraví při práci 

zaměstnavateli Zákoník práce (ve znění zákona č. 262/2006 Sb.). Podle jeho ustanovení, 

musí zaměstnavatel předcházet, nebo omezovat rizika, která mohou působit na jeho 

zaměstnance, nebo osoby, které se s jeho vědomím pohybují na jeho pracovištích (42). 

Na základě výše uvedeného, je nedílnou součástí řízení moderního a prosperujícího 

podniku, který se kromě zvyšování efektivity a užitných hodnot zaměřuje i na 

minimalizaci negativních vlivů své činnosti vůči okolí, eliminaci vlivů výrobních procesů 

na životní prostředí a vytváření vhodných pracovních podmínek pro své zaměstnance, 

analýza, vyhodnocení a eliminace rizik neboli risk management.  

Základním cílem oboru je omezení pravděpodobnosti výskytu rizik, snížení jejich 

vlivu a minimalizace dopadu na výsledný produkt subjektu. Celý proces lze vyjádřit jako 
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opakující se soustavu navzájem spjatých činností, přímo specifikovaných do čtyř 

základních fází: 

 Nalezení rizikového faktoru. 

 Kvantifikace možného rizika. 

 Návrh opatření ke snížení rizika. 

 Monitoring a operativní řízení rizika. 

Zásadním faktorem řízení rizik je uvědomit si, že ani při sebelepším, nejpečlivějším 

a nejobsáhlejším zkoumání rizik a jejich vlivu nikdy neobsáhneme všechny jejich možné 

dopady na zkoumaný proces. 

2.1.1. Základní definice risk managementu 

V rámci činností vedoucích k odhalování a eliminaci rizik je nutné si předem utřídit  

a definovat základní pojmy, na kterých je celý proces managementu rizik postaven (9). 

 Riziko – průnik pravděpodobnosti a důsledků neočekávané události. 

 Akceptovatelné riziko – je ohrožení, kde pravděpodobnost vzniku a důsledek 

neočekávané události jsou relativně nízké. 

 Neakceptovatelné riziko – je nepřípustné ohrožení, které se neshoduje s politikou 

řízení rizik společnosti. 

 Bezpečné prostředí – je prostředí bez neakceptovatelných rizik. 

 Identifikace rizika – je proces zkoumání s cílem označit místo rizika a definovat 

jeho charakteristiku. 

 Hodnocení rizika – je souhrnný postup vedoucí ke zjištění velikosti rizika a určení 

hranice akceptovatelnosti. 

 Řízení rizika – je proces vedoucí ke stanovení a přijetí patřičných opatření 

k eliminaci, nebo snížení míry rizika na akceptovatelnou úroveň. 

2.1.2. Metody analýzy rizik 

Pro analýzu rizika se používají metody srovnávací, analytické, kvalitativní, 

kvantitativní a kombinované kvalitativně – kvantitativní.  

Z dostupné literatury vyplývá základní rozdělení metod analýzy rizik podle úrovně 

podrobnosti a podle možnosti kvantifikace. 

2.1.3. Kvantifikace a stanovení míry rizika 

Základním pravidlem kvantifikace a míry rizika je vlastní definice rizika. 

Stanovení pravděpodobnosti a následků událostí rizik je všeobecně postaveno na 

subjektivním určení hodnot obou proměnných. Neexistují, a vzhledem k složitosti  

a variabilitě problematiky ani nemohou existovat přesně stanovené hodnoty 
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pravděpodobnosti a následků události. Je na každém hodnotícím subjektu, aby si tyto 

hodnoty stanovil pro každý hodnocený systém na základě poznatků a znalostí jeho 

struktury a možných účinků (10, 13). 

V rámci rizik vycházejících z hornické činnosti, včetně rizik z dopravy na 

hnědouhelném lomu, je nejperspektivnější, opřít se při určování míry rizika o systém 

vycházející z metody Kinney, zabývající se kvantifikací rizik s vyjádřením tabulkovou 

metodou, nebo maticí (1). 
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3. Doprava na hnědouhelném lomu 

Proces dobývání nerostného bohatství v jámových lomech je založen na třech 

základních činnostech. Těmi jsou vlastní těžba, doprava a zakládání. Všechny tyto tři 

hlavní činnosti jsou vzájemně provázány a jedna každá z nich, ovlivňuje ostatní (11). 

Pro svou práci jsem si vybral proces dopravy, který osobně považuji za nejsložitější 

co do oblasti rizik, neboť je velmi rozmanitý a spojují se v něm hojně rizikové faktory 

technického rázu s lidským faktorem. Z tohoto spojení pak vystupují následky nehodových 

a poruchových stavů představujících jak zdravotní, tak provozní a ekonomická rizika. 

Z báňského hlediska můžeme dopravu dělit na příčnou či podélnou, kontinuální nebo 

nekontinuální (přerušovanou). Já jsem si pro účel své práce zvolil rozdělení dopravy podle 

druhu dopravních prostředků, na pásovou, kolejovou a kolovou, což z hlediska hledání 

rizik v každém segmentu znamená stejnou dopravní cestu a její parametry, stejné nebo 

podobné dopravní prostředky a stejnou manipulaci s nimi (11). 

Vlastní výzkum implementace jednotlivých metod analýzy a hodnocení rizika 

v rámci dopravy na hnědouhelném lomu je dále v práci rozpracován na základě tohoto 

rozdělení systému dopravy. 
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4. Příprava k výzkumné činnosti 

Vlastní proces výzkumu, vedoucího ke splnění hlavního cíle disertační práce byl 

rozdělen do několika fází. V první fázi jsem provedl teoretické hodnocení aplikovatelnosti 

jednotlivých všeobecných metod na zkoumanou oblast a vybral tak metody, které jsou na 

základě subjektivních teoretických parametrů aplikovatelné na oblast analýzy  

a vyhledávání rizik v dopravě na hnědouhelném lomu. Ve druhé fázi jsem si rozdělil 

základní dopravní systémy na subsystémy tak, abych dokázal vybranými metodami co 

nejoptimálněji pokrýt komplexní systém. V poslední, třetí fázi, jsem provedl praktickou 

aplikaci vybraných metod na subsystémy reálného provozu dopravy na hnědouhelném 

lomu. 

4.1. Teoretické hodnocení aplikovatelnosti metod 

V první části práce jsou popsány jednotlivé všeobecně používané metody analýzy  

a hodnocení rizik v segmentu průmyslové výroby. Po posouzení podle teoretických  

a praktických znalostí problematiky provozu hnědouhelného lomu jsem zhodnotil použití 

jednotlivých metod v reálném provozu a vybral pro implementaci do reálného prostředí 

dopravy na hnědouhelných lomech tyto metody: 

 Safety review (SR) – bezpečnostní prohlídka.  

 Checklist analysis (CLA) – analýza kontrolním seznamem.  

 What if (W-I) – „co se stane když …?“. 

 Fault tree analysis (FTA) – analýza stromu poruch.  

 Event tree analysis (ETA) – analýza stromu událostí.  

4.2. Rozdělení dopravních systémů 

Na základě praxe a konzultací s odborníky v jednotlivých segmentech dopravy, byly 

kompletní dopravní systémy, pásová, kolejová a kolová doprava, rozloženy na subsystémy, 

samostatně posuzovatelné, vzhledem k jejich možnému vlivu na plynulost, bezpečnost  

a efektivitu celého dopravního systému. Tabulkové zobrazení rozdělení systémů bylo 

základem k implementaci jednotlivých metod analýzy rizika v praxi. 

4.2.1. Pásová doprava 

Z pohledu potřeb výzkumu je komplex dálkové pásové dopravy systémem 

dopravních linek, složených z jednotlivých pásových dopravníků, jejichž konstrukce  
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a funkčnost je shodná. Vlastní výzkum v oblasti pásové dopravy je tím dán analýzou rizik 

na jednom dopravníku s předpokládaným doplněním o analýzu v nestandardních 

rizikových bodech systému. 

4.2.2. Kolejová doprava 

Základní kategorizace funkčních částí kolejové dopravy byla rozpracována pro 

potřeby práce na základě členění v základním popisu systému. V první úrovni je systém 

dopravy rozdělen na dopravní cestu a vozidla. 

Ve druhé úrovni se základní prvky dále člení na kolejový spodek, kolejový svršek, 

místa nakládky a vykládky a zabezpečení tratě v prvním bodě a na tažná, tažená a speciální 

vozidla v bodě druhém. V další úrovni se jednotlivé části dělí na další funkční prvky 

systému.  

4.2.3. Kolová doprava 

Systém kolové dopravy je ze všech dopravních systémů v provozech hnědouhelných 

lomů nejrozmanitější co do používaných dopravních prostředků, tak i do vedení 

dopravních cest.  

Pro potřeby analýzy rizik v segmentu kolové dopravy je celý systém rozdělen 

v několika úrovních. I u tohoto typu dopravy byl zvolen pro členění základní popis kolové 

dopravy, doplněný o poznatky zkoumání provozu in situ. V rámci tohoto kroku vznikly 

jako podklad k dalšímu zkoumání tabulky rozčlenění systému, který se v první fázi dělí na 

místo nakládky, transportní trasu, místo vykládky a vlastní dopravní prostředek. Ve druhé 

fázi je například místo nakládky rozděleno podle činností zde probíhajících na manipulační 

prostor jednotlivých vozidel i rýpadla a odstavný prostor vozidel. Z této fáze se dál 

rozdělení větví na jednotlivé úkony vlastního procesu nakládky jako přistavení vozidla 

k rýpadlu, nakládka, odjezd od rýpadla a z nich vycházející aspekty jako je uspořádání 

místa nakládky, potřebné manipulace vozidla, osvětlení, signalizace a podobně. Zvláštní 

zřetel je kladen i na pohyb techniky a osob přímo nebo nepřímo zúčastněných na konkrétní 

dopravní akci. 
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5. Implementace metod 

Hlavním výzkumným úkolem této disertační práce je vytvoření metodiky analýzy  

a vyhodnocení rizik v dopravě na hnědouhelném lomu. Cesta k vyhledání 

nejoptimálnějšího způsobu práce s riziky byla zvolena formou implementace vybraných 

všeobecných metod analýzy rizik na reálné prostředí jednotlivých dopravních systémů 

hnědouhelného lomu v segmentu rizik bezpečnostních, poruchových a finančních. 

Jednotlivé metody, vybrané podle teoretického hodnocení jejich možné 

aplikovatelnosti na systém dopravy v hnědouhelném lomu, jsou v práci prakticky použity 

k odhalování rizik bezpečnostních, provozních a ekonomických pro každý subsystém 

dopravy. Postup a výsledky aplikace jsou zaznamenávány do tabulek a vývojových 

diagramů na základě metodických postupů metod. 

Výstupem výzkumu aplikovatelnosti jednotlivých metod analýzy, kvantifikace  

a eliminace rizik na systémy dopravy v lomech je bodové hodnocení jejich použitelnosti 

k řízení rizik nejen při provozované činnosti, ale i ve fázi projektování, spouštění nebo 

inovace systému. 

5.1. Vyhodnocení aplikovatelnosti metod 

Na základě bodového hodnocení aplikovatelnosti jednotlivých metod risk 

managementu, byla pro výslednou metodiku odhalování a eliminace rizika zvolena metoda 

s největší bodovou hodnotou.   

 

Tabulka č. 1 - Výsledné bodové hodnocení aplikovatelnosti metod, (zdroj autor). 

Výsledné bodové hodnocení aplikovatelnosti metod 

  

neaplikovatelná 1 bod částečně 2 body aplikovatelná 3 body 
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SR 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 18 

CLA 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 21 

W-I 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 24 

ETA + FTA 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 33 
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5.2. Stanovení míry rizika 

Výše uvedené, implementované, metody analýzy a vyhodnocení rizik poskytují 

v rámci risk managementu nástroj k vyhledání, eliminaci a kontrole eliminačních opatření 

možných rizik vzešlých z provozu dopravy na hnědouhelném lomu. Nepokrývají však 

čtvrtý obor základního pravidla risk managementu, kvantifikaci rizika a stanovení jeho 

míry, neboli vyjádření důsledků rizika a hodnocení akceptace nebo neakceptace rizik  

a nutnost jejich další eliminace. 

Numerické vyjádření rizik v dopravě na hnědouhelných lomech je stanoveno na 

základě metody Kinney (1). Podkladem je subjektivní určení jednotlivých vstupních 

parametrů a číselných hodnot pro jednotlivá rizika procesů a stanovení tříd rizikovosti 

vycházející ze znalosti problematiky posuzovaných systémů a subsystémů. 

Rizika jsou přímo vztažena na účinky rizikových dějů vůči osobám zúčastněným 

v systému provozu, poruchám vedoucím k porušení funkce systému a ekonomickým 

důsledkům z předešlých dvou vlivů vzešlých. Na základě těchto skutečností je stanoveno 

numerické hodnocení jednotlivých parametrů určujících míru rizik, a to pravděpodobnost, 

frekvence a následky možných rizik.  

Podstatou risk managementu je snížení rizika na co nejnižší míru s ohledem na 

finální ekonomický efekt zavedení eliminačních opatření, minimálně však na míru rizika 

mírnou, v nevyhnutelných případech mimořádně akceptovatelnou. 
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6. Návrh metodiky analýzy a vyhodnocení rizika 

Návrh metodiky analýzy a vyhodnocení rizik v provozu dopravy na hnědouhelném 

lomu je cílem této disertační práce. Opírá se o všeobecné základy oboru řízení rizik  

a vychází plně z výzkumu, rozborů, pozorování, analýz a výsledků v této práci popsaných. 

 Vlastní metodika není nástrojem analýzy rizik. Poskytuje návod na postupy práce 

s nimi a jejich řízení s cílem snížit je na hodnoty blížící se nule nebo alespoň míře 

akceptovatelnosti, jak v oblasti bezpečnosti práce, tak i v rámci řízení poruchových stavů  

a ekonomiky. Metodika se nezaměřuje pouze na vyhledání, vyhodnocení a eliminaci 

vlastního rizika, ale obsahuje i velmi podstatnou část risk managementu a to návrat 

každého už jednou vyřešeného rizika do systému analýzy. 

6.1. Tým hodnotitelů 

Základem týmu hodnotitelů rizik v organizaci je vedoucí týmu. Tím by měla být 

osoba odborně znalá jak problematiky vlastního řízení rizik, tak i procesu výroby  

a technologií organizace, jejíž systém je hodnocen.  

Ve vlastním týmu řízení rizik by pak měly být zastoupeny osoby odborně znalé 

v oborech týkajících se posuzovaného systému. Zastoupeni by měli být mimo jiné 

hodnotitelé z oboru elektro a strojního zařízení a osoba odborně znalá výrobního procesu 

bez ohledu na to, zda jsou schopni hodnotit riziko v celém jeho rozsahu. Každý z těchto 

hodnotitelů je přínosem ve svém oboru a hodnotí riziko ve své odbornosti. 

Nezanedbatelnou součástí týmu hodnotitelů rizik by měli být i osoby z portfolia 

zaměstnanců obsluhujících a vykonávajících údržbu posuzovaného zařízení. Tyto osoby 

jsou právě těmi, kteří do hodnocení přinášejí poznatky z přímého styku se systémem. 

V případě bezpečnostních rizik se jedná většinou o osoby rizikům přímo vystavené.  

6.2. Rozdělení systému 

Hodnoceným systémem z pohledu řízení rizik může být celá organizace nebo 

jednotlivé její provozy a podobně. V každém případě se jedná o složitý systém, který je 

nutno v první fázi rozdělit na samostatně posuzované funkční celky nebo činnosti, 

subsystémy. Pod pojmem subsystém si můžeme představit jednotlivé stroje, technologie, 

dopravní linky nebo jednotlivá pracoviště či pracovní činnosti. 
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Hodnocení jednotlivých subsystémů sebou nese menší pravděpodobnost chyb 

způsobených velkým množstvím informací a podnětů, které by se vázaly k přímému 

hodnocení celého systému. Rozdělení na subsystémy je velmi důležitým úkolem 

hodnotícího týmu a závisí plně na odbornosti a znalosti jeho členů. 

6.3. Shromáždění informací 

Nashromáždění maxima možných informací vázajících se k posuzovanému 

subsystému je klíčovým úkolem přípravné fáze vlastní analýzy a hodnocení rizika. 

Důležitou je každá informace a podnět co do konstrukce a funkčnosti systému, technického 

provedení, zákonných a podzákonných norem a předpisů, standardů či informace přímo 

z obsluhy a údržby posuzovaného prvku. 

K činnostem v této kategorii patří i sledování změn týkajících se zákonných  

a podzákonných norem a předpisů nebo trendu a vývoje zařízení či pracovních postupů  

a sledování změn provedených ve vazbě na posuzované zařízení. 

6.4. Konfrontace systému s podmínkami provozu 

Na základě podnětů patřících do oborů shromažďování informací je dalším úkolem 

týmu hodnotitelů rizik konfrontace posuzovaných subsystémů s podmínkami provozu či 

pracovních činností dle daných standardů.  

Vlastní proces kontroly je nejvhodnější provádět formou konfrontace kontrolního 

seznamu na základě předepsaných standardů s výsledky místního šetření.  

6.5. Určení rizikových míst a činností 

Je dalším stupněm komplexního procesu řízení rizik. Jedná se o konkrétní 

identifikaci míst či pracovních činností, u kterých je předpoklad výskytu rizik ohrožujících 

bezpečnost, funkci provozu, či ekonomiku provozu.  

Základní přehled o rizikových místech by měl být výstupem ze zpracovaných údajů 

vyplývajících ze statistik mimořádných událostí, poruch, nehod či úrazů získaných v etapě 

shromažďování informací. Každé místo nebo činnost, kde ke sledovaným událostem na 

vlastním či cizím shodném zařízení došlo, je pro hodnotící tým potenciálním rizikovým 

místem.  
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Odhalování dalších rizikových míst je potřeba provést na základě brainstormingu 

s osobami obsluhujícími, řídícími nebo udržujícími zařízení a provádějícími činnosti na 

posuzovaných pracovištích a zařízeních. Posledním krokem je bezpečnostní prohlídka 

zařízení nebo činností provedená členy hodnotitelského týmu. Kombinací těchto tří metod 

by měl být tým schopen odhalit maximální počet možných rizikových míst 

v posuzovaných subsystémech, potažmo v celém systému.  

Výstupem této fáze by měl být seznam rizikových míst a činností tříděný podle 

jednotlivých subsystémů, jako podklad k dalším procesům analýzy rizik. 

6.6. Vyhledání rizik 

Rizika vyplývající z rizikových míst je nejvhodnější vyhledávat metodou stromu 

událostí či poruch. Podstata této metody spočívá v rozvíjení možných rizikových dějů 

vycházejících z rizikových míst nebo naopak z možných nebo skutečných nehod, poruch, 

úrazů či mimořádných událostí, z čehož vyplynou hledaná rizika. Nedílnou součástí je  

i fáze aplikace eliminačních opatření do vývoje děje, kdy po jejich aplikaci je možno 

dalším rozvíjením rizikového děje posoudit míru jejich účinku a popřípadě navrhnout  

a zařadit opatření další.  

Výstupem z této fáze řízení je seznam všech rizik nalezených v systému, tříděný dle 

posuzovaných subsystémů, vzešlý z grafického zobrazení metody stromem poruch či 

událostí s návrhy jejich možné eliminace. 

6.7. Kvantifikace rizik 

Aby bylo možno riziko posuzovat a v rámci jeho řízení určit další vývoj, je potřeba 

riziko kvantifikovat, neboli vyjádřit jeho míru a stanovit třídy rizikovosti. Vyjádření míry 

rizika vychází z jeho vlastní základní definice: 

Riziko = pravděpodobnost x následek 

Pokud tuto definici doplníme ještě o proměnnou vyjadřující frekvenci možného 

působení rizika, dostáváme vzorec vyjadřující míru rizika na základě metody kvantifikace 

Kinney (1). 

Stanovení číselných hodnot jednotlivých parametrů pro vyjádření míry rizika je 

subjektivní a plně závislé na znalostech a odbornosti hodnotící komise.  
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6.8. Zařazení do tříd rizika 

Aby bylo možno posoudit akceptovatelnost, je nutné vyjádřenou hodnotu míry 

srovnat s třídami rizika, které vyjadřují jeho přijatelnost a nepřijatelnost a určují další 

postup řízení těchto rizik. Třídy rizika jsou vyjádřeny v drtivé většině na základě 

finančního vyjádření následků rizikových dějů.  

Vliv eliminačních opatření, navržených při hledání rizik, na rizikový děj, se 

v kvantifikaci projevuje snížením pravděpodobnosti, frekvence nebo následků rizik. 

Základem k numerickému vyjádření těchto vlivů je stanovení procentuálního nebo 

podílového vlivu eliminačních opatření na jednotlivé proměnné vyjádřením míry rizika.  

Vlastní snížení rizikovosti navrženými eliminačními prvky vstupuje do rovnice 

kvantifikace míry rizika jako dalších n proměnných. 

Vyjádřením nové míry rizik, po zavedení eliminačních opatření a opětovné srovnání 

a zařazení podle tříd rizik určí další postup v rámci řízení rizik podle stanovených 

parametrů akceptovatelnosti na: 

 Akceptovatelné riziko – není potřeba další eliminace. Hodnocený subsystém, 

potažmo celý systém je schopen provozu. 

 Neakceptovatelné riziko – hodnocený subsystém, potažmo celý systém není schopen 

provozu. Proces řízení rizika se vrací do systému v oblasti hledání rizik a dalších 

opatření k eliminaci. 

6.9. Monitoring rizik 

Nalezením rizikových míst, identifikací rizik, vyjádření jejich míry, eliminací  

a dosažením míry rizika přijatelného pro možný provoz systému však proces řízení rizik 

nekončí. V tuto chvíli je nutné si uvědomit, že systémy se inovují a modifikují, do procesu 

obsluhy, údržby a kontroly přicházejí noví zaměstnanci a podle všeobecně známého 

pravidla, kdy na základě stále se opakujících činností klesá opatrnost a obezřetnost 

pracovníků, práce v rámci risk managementu vlastně nikdy nekončí. 

Už nalezená a eliminovaná rizika je nutno stále znovu vracet na začátek do procesu 

analýzy a nechat je projít celým systémem. Účelem monitoringu rizik a jejich vracení do 

procesu řízení je nejen kontrola jejich účinné a dostatečné eliminace, ale i způsob hledání 

nových rizikových míst a rizik z nich vyplývajících. 

V této etapě snad v největší míře platí základní pravidlo rizika, že riziko je 

předvídatelná nebo náhodná událost, popřípadě sled událostí, kterými bude ovlivněn 
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původně plánovaný cíl, pokud nastanou. To, aby takové události nastávaly v pokud možno 

co nejmenší míře, je úkolem oboru řízení rizik, potažmo týmu řízení rizik. 

Závěr 

Dílčí cíle disertační práce, porovnání a vyhodnocení současného stavu odhalování 

rizik a jejich eliminace na hnědouhelném lomu s dnes běžně nejpoužívanějšími metodami 

v oboru řízení rizik, byly splněny. Statistiky úrazovosti v tomto segmentu hornické činnosti 

sice hovoří ve prospěch současného systému řízení rizik, ale například u řízení rizik 

poruchových stavů postrádám jednu ze zásadních fází procesu, operativní řízení, které 

neustále a opětovně vrací rizika zpět do procesu vyhledávání změn a na základě inovací 

systému upravuje působnost eliminačních opatření. To je především ovlivněno nastavením 

provozu hnědouhelného lomu, kdy jen velmi malá množina rizikových stavů může 

podstatně ovlivnit jeho finální výrobu. 

V plné míře byl splněn i hlavní cíl disertační práce. Na základě výzkumu 

aplikovatelnosti teoretických metod a jejich pokrytí problematiky řízení rizik, do 

jednotlivých segmentů dopravy na hnědouhelném lomu, byla vytvořena metodika risk 

managementu, pokrývající kompletně oblast vyhledávání, analýzy, kvantifikace  

a eliminace rizika včetně cest vedoucích k naplnění jednotlivých kroků metodiky.  

Metodika může být přínosem v práci s riziky nejen v segmentu dopravy na 

hnědouhelných lomech, kde byla zkoumána, ale v celém procesu těžby nerostných surovin, 

potažmo v jakékoliv průmyslové výrobě. V tomto ohledu byl splněn výzkumný cíl v rámci 

disertační práce ve větší míře, než bylo očekáváno. 
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