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Anotace 

 

FÁBRY, V. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele při obsluze zařízení na dopravu 

materiálu v ŽDB Group, Viadrus a.s. Bakalářská práce. Ostrava : VŠB TU, 2008. 43 stran. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku týkající se spolehlivosti lidského 

činitele v závodu Viadrus. Autor zde poukazuje na spolehlivost jako vlastnost, která 

intenzivně ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců. Zpracovatel se zde zaměřuje především 

na lidské činitele obsluhující pásové dopravníky, které mají v závodu největší zastoupení. 

Obsahem této práce je také popis bezpečností politiky společnosti ŽDB Group, Viadrus a.s. 

a jejím cílem je analýza vzniklých pracovních úrazů v souvislosti s obsluhou a provozem 

dopravních zařízení v tomto podniku.  

Součástí práce je návrh metodologie, která poslouží pro hodnocení lidského činitele při 

obsluze a provozu pásových dopravníků. Účelem této metodologie je zamezit výskytu nehod 

vzniklé selháním lidského činitele.  
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FÁBRY, V. The Evaluation of Human Factor Reliability When Operating Material 

Transport Equipment in the Company ŽDB Group, Viadrus a.s. The Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB TU, 2008, 43 pages. 

 

This thesis is concentrated on problems related to human factor reliability in the works 

of Viadrus. The author points out the reliability as a quality which intensively influences the 

employees´ working capacity. The author´s main aim is to focus on the human factors 

operating conveyor belts, which are the most numerous transport equipment in the works of 

Viadrus. The description of the company´s safety policy is also included in this thesis. Its 

main aim is to analyse the incurred job-ralated injuries in connection with the transport 

equipment operating and working in the company ŽDB Group. 

 

A design of the methodology, which will be used for the evaluation of human factor 

reliability when operating conveyor belts, creates a part of this thesis. The aim of the 

methodology is to prevent the accidents caused by human factor failure from occuring. 
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1 Úvod 

Závod Viadrus je součástí akciové společnosti ŽDB GROUP. V závodě, který tvoří 

hlavní výrobní celek společnosti, jejíž tradice sahá až do roku 1885, pracuje celkem 600 

zaměstnanců. 

Závod Viadrus patří k tradičním výrobcům litinové tepelné techniky. Používá materiál, 

který je  zárukou vysoké spolehlivosti, životnosti a účinnosti kotlů i radiátorů Viadrus. 

Výrobní program obsahuje ohřívače teplé vody designově sladěné s kotly Viadrus, litinové 

radiátory dekorativní i klasické, teplovzdušná lokální krbová topidla a teplovodní kotle na 

tekutá, plynná i pevná paliva (včetně dřeva, dřevěných palet). 

Dalším produktem výrobního sortimentu je výroba OEM litinových kotlových článků 

a kotlových těles i dalších topenářských i netopenářských zakázkových odlitků z šedé litiny. 

OEM kotlové články a tělesa jsou dodávány s úspěchem na zahraniční i tuzemské trhy. 

Součástí závodu je od roku 1946 i slévárna oceli a neželezných kovů, která se zaměřuje 

na speciální odlitky pro hutní a strojírenský průmysl. Hlavním sortimentem jsou odlitky na 

zakázku z vysocelegované žáruvzdorné a otěruvzdorné oceli. Odlitky z neželezných kovů, 

zejména bronzi jsou pak doplňkovým sortimentem. [12] 

 

Náplní bakalářské práce je poukázat na spolehlivost jako faktor, který ovlivňuje 

pracovní výkon lidského činitele. Práce se soustřeďuje na zaměstnance pracující v prostředí 

dopravníkových zařízení a to především pásových. Hlavním cílem je provést analýzu 

pracovních úrazu vzniklých na dopravníkových zařízeních během posledních pěti let 

a navrhnout způsob, respektive metodiku, pomocí níž by vedení hodnotilo spolehlivost 

svých zaměstnanců obsluhujících pásové dopravníky. 

 

1.1 Popis výroby 

Výroba zahrnuje procesy tvorby formovacích směsí, výrobu forem a jader, odlévání, 

tuhnutí odlitků, vytloukání a chlazení forem, čištění a opracování odlitků. Jednoduchý popis 

a pořadí výrobního procesu je znázorněn na Obrázku 1. 
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Výroba forem a jader 

Tvorba formovací 
směsi

Odlévání Tuhnutí odlitků
Vytloukání a chlazení 

forem

Čištění a opracování 
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Obrázek 1. Výrobní proces 

Všechny výrobní procesy jsou realizovány v rámci vlastních sil a prostředků. Jako 

nejdůležitější prvek výroby můžeme považovat odlévání, na jehož kvalitě závisí celý výrobní 

proces. Tavenina je odlévána do pískových forem a výroba jader je prováděna ve vlastních 

jádrovnách. Doprava formovací směsi je realizována pásovými dopravníky, které tvoří 

přibližně 70 % všech dopravníků v celém závodu Viadrus. Cílem čištění je zbavit odlitky 

všech nerovností. Opracování odlitků je jedna z činností spojených se samotnou montáží. Při 

výrobě je dbáno velké pozornosti na jakost a především kvalitu výrobků. 
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2 Politika bezpečnosti osob a zdraví při práci, management 

rizik 

Důvod zavedení politiky bezpečnosti osob a zdraví při prácí (dále jen BOZP) vychází ze 

zákona č. 262/2006 Sb., v němž jsou stanoveny povinnosti zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení 

jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. [13] 

Organizace se řídí politikou, která byla schválena jejím vrcholovým vedením a jasně 

stanovuje celkové cíle na úseku BOZP, včetně závazků na zvyšování její úrovně. Jejím 

hlavním úkolem je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně prevence závažných 

havárií. 

 

Úkoly politiky BOZP: 

a) odpovídá za povahu a rozsah rizik v organizaci, 

b) stanovuje měřitelné cíle a úkoly, které zajistí neustálé zlepšování úrovně BOZP, 

c) plní příslušné právní předpisy, ke kterým se organizace přihlásila, 

d) je dokumentována, udržována a jsou s ní seznámeni všichni zaměstnanci, 

e) neustálá kontrola, zda se i nadále hodí pro organizace. [7] 

 

2.1 Odpovědnosti a postupy při uplatňování politiky bezpečnosti osob 

a zdraví při práci 

Systém odpovědnosti za politiku BOZP zahrnuje prakticky všechny účastníky 

organizace. Je důležitou součástí stanovení pravidel bezpečnosti práce a definuje míru 

odpovědnosti na jednotlivých úrovních. Systém odpovědnosti je patrný ze struktury 

vyjádřené Obrázkem 2. 
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Obrázek 2. Organizační struktura politiky BOZP 

 

Činnosti zaměstnanců zajišťující správný chod politiky BOZP: 

Generální ředitel  

Schvaluje politiku, její cíle a návrhy na aktualizaci, organizační a řídící akty k realizaci 

politiky, roční zprávu o realizaci a vývoji BOZP. 

 

Ekonomický ředitel  

Identifikuje a vytváří podmínky, které jsou důležité pro uplatňování a naplňování cílů 

politiky, řídí finanční zdroje za účelem krátkodobého i dlouhodobého financování. 

 

Ředitel závodu  

Podřízené zaměstnance seznamuje s povinnostmi a úkoly, schvaluje postupy související 

s odstraňováním neshod zjištěných při kontrolách, rozpracovává úkoly pro podřízené 

zaměstnance k odstranění neshod zjištěných při kontrolách. 
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Zmocněnec GŘ pro BOZP  

Navrhuje vrcholovému vedení cíle politiky BOZP a ukazatele pro jejich hodnocení, 

realizuje evidenci pracovních úrazů, zajišťuje školení pro vedoucí zaměstnance, informuje 

vedení o zjištění závažných nedostatků.  

 

Vedoucí výroby  

Zajišťují vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik, pravidelně kontrolují stav 

a dodržování BOZP, zajišťují bezpečnostní požadavky na pracovištích. 

 

Vedoucí údržby  

Zajišťuje bezporuchovost, provoz strojů a zařízení, jejich opravy a seřizování. 

 

Bezpečnostní technik  

Hodnotí a eliminuje rizika, podává informace o dodržování BOZP a jejich potřebách, 

eviduje úrazy. 

 

Revizní technik  

Zjišťuje  revize a opravy zařízení, provádí pravidelné kontroly zajišťující bezpečnost. 

 

Odbory  

Mají právo kontrolovat, zda v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhá vše 

podle dané legislativy.  

 

Mistr úseku  

Řeší zjištěné, nebo nahlášené závady, informuje o rizicích úrazu a poškození zdraví, 

o povinnostech a postupech týkajících se bezpečné práce. 

 

Zaměstnanec  

Dodržuje právní předpisy, používá při práci OOPP, oznamuje svému nadřízenému 

veškeré nedostatky, nepožívá alkoholické nápoje. [7] 
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2.2 Princip politiky bezpečnosti osob a zdraví při práci 

Jednoduchý princip politiky BOZP se dá vyjádřit pomocí Obrázku 3: 

 

Závazek a politika Plánování Zavedení a provoz
Měření                               

a vyhodnocování
Přezkoumávání 

a zlepšování

Neustálé zlepšování

 

Obrázek 3. Princip politiky BOZP [7] 

2.2.1 Plánování 

Plánování je prostředek pro zajištění postupného plnění stanovených cílů a závazků 

bezpečnostní politiky. Velmi důležité je, aby naplánované úkoly nebo programy směřující 

k realizaci politiky obsahovaly konkrétní odpovědnosti a termíny splnění. V úvahu musí být 

brány také zdroje a možnosti jejich personálního, technického a finančního zajištění, včetně 

kritérií pro hodnocení jejich plnění. Pro každou příslušnou funkci a úroveň v organizaci je 

třeba stanovit, zavést, uplatňovat a udržovat dokumentované cíle a úkoly na úseku BOZP. 

Během stanovování a přezkoumávání svých cílů je nutné brát v úvahu požadavky právních 

předpisů a další požadavky, které se na organizaci vztahují. Dále dochází ke stanovení 

měřitelných ukazatelů úrovně BOZP, které podávají informaci o současném stavu. Mohou 

být založené budˇna vstupech (např. počet auditů), nebo na dosahovaném výsledku (např. 

úrazovost). 

 

Plánování a výsledné plány se vztahuje na řadu oblastí, např.: 

� Plánování prováděné za účelem zavedení nebo zlepšení managementu systému 

BOZP, 

� specifické plány BOZP pro omezení rizik BOZP na pracovišti, 

� havarijní plány pro předvídatelné mimořádné události (např. první pomoc, evakuace 

a asanace) 

� plány nápravných opatření po nehodách nebo selhání systému řízení. [7] 
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2.2.2 Zavedení, uplatňování a udržování managementu bezpečnosti 

Organizace zavádí management systému BOZP, jehož účelem je plnění svých cílů 

a úkolů.  

Systém zahrnuje: 

� Určení povinností a pravomocí důležitých pro splnění cílů a úkolů, které byly 

stanoveny pro dané funkce na daných úrovních, 

� návrh prostředků, časové normy a zdroje. 

 

Zavedení a uplatňování managementu je realizováno organizačním řádem, který je 

přístupný všem zaměstnancům v informačním systému. Jsou stanoveny všechny zdroje pro 

jeho zavedení, udržování a uplatňování, mezi něž patří také zdroj lidský včetně speciálních 

dovedností, technologie a finančních zdrojů. Zaměstnanci musí mít přístup k příslušným 

znalostem, dovednostem a zkušenostem, které se týkají bezpečnosti na všech úrovních, aby 

management mohl bezpečně a efektivně pracovat na všech pracovištích. Organizace musí 

definovat, sdělovat a dokumentovat úlohy, odpovědnosti a povinnosti. K zajištění 

kompletního výkonu pracovních činností slouží školení zajištěné odborně způsobilými 

osobami. 

 

Druhy školení směřující k zavedení, uplatňování a managementu bezpečnosti: 

� Vstupní školení k BOZP nových zaměstnanců, 

� periodické školení a přezkoušení zaměstnanců týkající se BOZP 

� školení a přezkoušení při přeřazení na jiné pracoviště, popř. při změně druhu 

vykonávané práce, 

� školení a přezkoušení z BOZP pro vedoucí zaměstnance, 

� školení a přezkoušení z BOZP po úraze, 

� zácvik zaměstnanců, 

� školení k zajištění odborné způsobilosti, 

� školení před výkonem zvlášť nebezpečných prací, 

� školení cizích státních příslušníků z BOZP. [7] 
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2.2.3 Měření a vyhodnocování 

Organizace stanovuje a udržuje postupy týkající se pravidelných měření a monitorování 

výkonu činností BOZP. Potřebuje-li měření a monitorování potřebné zařízení, musí se 

stanovit a udržovat postupy také pro údržbu a kalibraci  takového zařízení. Jednotlivé 

záznamy BOZP musí být ukládány takovým způsobem, aby mohly být rychle vyhledány 

a zároveň byly chráněny proti poškození, ztrátě nebo zničení. Jakákoliv nápravná 

a preventivní opatření určená k eliminaci a možných nesouladu, musí být přiměřená 

závažnosti problému a odpovídat velikosti rizika. 

 

Činnosti k zajišťující bezpečnost na pracovišti: 

Zaměstnanec Každodenně Kontroluje pracoviště, zda vyhovuje 

bezpečnostním požadavkům, skoronehody 

a každé poranění ihned hlásí nadřízenému, 

na začátku pracovní směny kontroluje 

provozní deník. 

 

Přímý nadřízený Denně (namátkově) 

 

 

 

Kontroluje svěřený úsek z hlediska 

požadavků BOZP, používání OOPP, zákaz 

požívání alkoholu a návykových látek, každé 

porušení zapisuje a ukládá za něj sankce. 

 1x týdně Kontroluje odstranění závad a skoronehod. 

 1x měsíčně Kontroluje dodržování požadavků na 

pracovní dobu, pracovní podmínky, plnění 

předpisů pro provozování. 

 čtvrtletně Kontroluje platnost zdravotní způsobilosti. 

 

Vedoucí provozu 1 x týdně Kontroluje závady a termíny odstraňování 

závad, pracovní podmínky včetně pracovní 

a bezpečnostní kázně, informuje nadřízené. 

 1 x ročně Kontroluje platnost revizních prohlídek, 

odstranění závad, platnost odborné 

způsobilosti, plnění plánu. 
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Audit BOZP 

Organizace stanoví postupy pro periodické audity a udržuje jejich programy, které jsou 

prováděny tak, aby se zjistilo, zda management systému BOZP: 

� je v souladu s naplánovaným postupem, 

� je zaveden a udržován správně a důsledně, 

� byly přezkoumány výsledky předchozích auditů, 

� poskytly vedení informace o výsledcích auditů. [7] 

 

2.2.4 Přezkoumávání a zlepšování 

V pravidelných intervalech se musí přezkoumávat management systému BOZP 

k zajištění vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti. Přezkoumávání je prováděno vrcholovým 

vedením za účelem nashromáždění nezbytných informací a  je zaměřeno na možnou potřebu 

změny politiky a jednotlivých cílů. Princip přezkoumávání a zlepšování je zobrazen na 

Obrázku 4. [7] 

 

PřezkoumáváníInterní faktory Externí faktory

Politika

Kontrolní a nápravné činnosti

 

Obrázek 4. Princip přezkoumávání a zlepšování [7] 

 

2.3 Vyhledávání a opatření rizik 

Vyhledávání a opatření rizik je nedílnou součástí účelů politiky BOZP a je zajištěno tak, 

aby byl proces co nejjednodušší a přitom výsledek co nejúčinnější. Dochází ke zpracování 

vlastní metodiky identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizika. Metodika vychází 

z provozních zkušeností a ze závazku vyloučení nemoci z povolání a pracovních úrazů. 

Schéma principu je znázorněno na Obrázku 5. 

Organizace dále zpracovává, zavádí, uplatňuje a udržuje dokumentované postupy pro 

identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. Ta jsou spojena s činnostmi, výrobky a službami 

ovlivňovanými nebo řízenými organizací. Důležité je provádět aktualizaci. [7] 
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Z a čá te k  p ro c e su

P o s u zo va n ý  s ys té m  
(p ra co v iš tě )

S h ro m á ž d ě n í in fo rm a c í o  
m o žn ý ch  z d ro jích  r iz ik  

(za zna m e n a t p ři če m  a  co  b y  
se  m o h lo  s tá t)

Ide n tif ika c e  n e b e zp e č í 
(Z a zn a m e n a t n á s le d ky  

zd o ku m e n to va n ýc h  
n e b e zp e č í)

P o so u z e n í 
s tá va jíc ích  o p a tře n í

P řije tí o p a tře n í p o d le  
p o ža d a v ků  s tan d a rd ů

O p a tře n í o d p o v íd a jíc í 
s ta n d a rd ů m

H o d n o c e n í r iz ika

Je  r iz ik o  
a k ce p to va te ln é ?

K o n e c  p ro ce su
A N O

O p atře n í k  o d s tra n ě n í n e b o  
sn íž e n í r iz ik a

N E

 

Obrázek 5. Princip vyhledávání a opatření rizik [8] 

 

2.4 Dokumentace k dodržování bezpečnosti osob a zdraví při práci 

Dokumentace BOZP, která popisuje a řídí celý management bezpečnosti, obsahuje 

popis klíčových prvků managementu a jejich interakci a vytváří vazbu na související 

dokumentaci. Organizace stanovuje, zavádí, uplatňuje a udržuje postupy pro řízení 

dokumentů tak, aby: 

� dokumenty a údaje bylo možno snadno vyhledat, 

� dokumenty byly schvalovány před jejich vydáním, 

� dokumenty byly pravidelně přezkoumávány a jejich správnost byla schvalována 

odborně způsobilými a odpovědnými pracovníky, 

� dokumenty byly pravidelně aktualizovány, 

� neplatné dokumenty byly okamžitě vyřazeny. [7] 
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Proces tvorby dokumentace BOZP vychází z iniciativy vrcholového vedení, které 

navrhované dokumenty schvaluje. Důležitým článkem je bezpečnostní technik, který na 

základě vyhodnocování rizik podává informace o dodržování BOZP a jejich potřebách 

vedoucímu výroby, který jeho činnost schvaluje a kontroluje. Zaměstnanci musí dodržovat 

stanovená pravidla uvedená v dokumentech BOZP v zájmu ochrany jejich zdraví. 
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3 Používané druhy dopravníků v závodu Viadrus 

Doprava materiálu a výrobního sortimentu se stala v dnešní době nedílnou součástí 

výrobního procesu. Tato zařízení ovlivňují kvalitu i ekonomičnost procesů a zároveň 

i celého závodu. Samotná doprava je považována za jednu z nejsložitějších a nejdůležitějších 

částí celého výrobního systému. Jednotlivé dopravníky zajišťují přesné dodání 

požadovaného materiálu v daný čas, což umožňuje plynulost výroby. Z těchto důvodu je 

nutné dbát zvýšené pozornosti při manipulaci s materiálem. 

Činnost většiny dopravníků je zcela automatizována a nevyžaduje zásah obsluhy, avšak 

existují i dopravníky, které naopak vyžadují nutnost stálé kontroly a obsluhy. U takových 

zařízení je nutné klást důraz především na bezpečnost zaměstnanců, kteří se pohybují 

v blízkosti dopravníků v rámci vykonávané pracovní činnosti. 

 

Dopravu můžeme obecně rozdělit na dva typy: 

� Plynulá Vyznačuje se plynulým tokem, nebo pravidelným 

dávkováním materiálu. Jedná se vždy o dopravu 

stejnosměrnou. 

� Přerušovaná Jedná se neplynulou dopravu, tzn. že zde dochází 

k nepravidelné stejnosměrnosti. 

 

Dle dopravovaného materiálu rozdělujeme dopravníky na dopravníky: 

� sypkých hmot, 

� kusových materiálu, 

� kapalin a plynů.  

 

Dopravní cesty rozdělujeme dle úklonu na: 

� vodorovnou úklon do ± 50 mm/m 

� svislou úklon 90° 

� úklonnou -12° až +18°. [3] 
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3.1 Dopravníky bez zvýšené pozornosti a nutnosti stálé obsluhy 

Jedná se o zařízení, která nepotřebují stálou obsluhu. Před každým spuštěním zařízení 

se provede důsledná kontrola odpovědným pracovníkem. Během pravidelných oprav se pak 

provede jejich pravidelná revize a úkoly nezbytně nutné k provozu. U těchto zařízení je 

zajištěn pracovník, který za dané zařízení odpovídá a v případě poruchy provádí příslušné 

postupy pro uvedení dopravníků do chodu. 

 

Mezi tyto dopravníky v závodu Viadrus patří: 

� podvěsné dopravníky, 

� válečkové dopravníky, 

� kladičkové dopravníky, 

� pneumatické dopravníky. 

 

3.2 Dopravníky se zvýšenou pozorností a nutností stálé obsluhy 

Tato dopravníková zařízení mají nejvyšší počet zastoupení. Hlavním úkolem těchto 

zařízení je doprava směsí tvořících hlavní prvek ve výrobě. Bezpečný provoz těchto zařízení 

je zajišťován prostřednictvím obsluhy, která provádí pravidelné prohlídky. Obsluha se skládá 

ze dvou zaměstnanců na každé směně. Jejich náplní je kontrolovat provoz zařízení a prostor 

kolem dopravníků. Pracovníci jsou řádně proškolení a v případě výskytu událostí 

odlišujících se od běžného provozu jsou povinni postupovat dle platných předpisů a pokynů. 

Před každým uvedením zařízení do provozu se musí provést kontrola zařízení, přičemž 

jednotlivé úkoly a povinnosti jsou popsány u každého zařízení zvlášť. Každý rok je vymezen 

jeden týden na pravidelné opravy a revize zařízení, které se provádí za vypnutého stavu 

celého výrobního sytému. 

 

3.2.1 Provoz zařízení 

Před každým spuštěním musí být odstraněny veškeré nečistoty. Zařízení se uvádí do 

chodu nezatížené. Před spuštěním je nutné dát znamení signalizačním zařízením z důvodu 

možnosti výskytu lidí v nebezpečných prostorech. Během pracovní směny dochází 

k pravidelným kontrolním obhlídkám. Veškeré mazání a čištění stroje se smí provádět pouze 

za vypnutého stavu a po každém skončení pracovní směny je nutné provést vyčištění stroje. 
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Důležitá je kontrola především spodní části zařízení, kde může docházet ke shromažďování 

materiálu z důvodu přepadu. Seřizování a opravy stroje se provádí za klidového stavu, 

přičemž musí dojít k uvědomění obsluhy a zajištění spuštění stroje. Zařízení pracuje 

v prašném prostředí, tudíž největší pozornost musí být věnována mazání, které se provádí 

podle mazacích plánů a prodlužuje životnost zařízení. [11] 

 

V závodu Viadrus se jedná o: 

� korečkové elevátory, 

� pásové dopravníky. 

 

3.2.2 Korečkové elevátory 

Jedná se o zařízení, která spadají do oblasti svislé dopravy. Do provozu byla uvedena 

v roce 1962. Materiál je dopravován prostřednictvím korečků, které jsou upevněny na 

tažném orgánu. Sklon tohoto zařízení může být z hlediska prostorového uspořádání 60° až 

90°.  

 

Základní části korečkového elevátoru: 

Tažný orgán  

Může být realizován prostřednictvím pásu, lze dopravovat materiál až do výšku 30m, 

nebo řetězu, až do výše 90m. Řetězové elevátory se používají pouze pro horké písky. 

 

Korečky  

Tvar záleží na materiálu, který je dopravován. Jsou vyrobené z oceli ve tvaru misky, 

upevněné na tažném orgánu. 

 

Nosná konstrukce  

U otevřeného typu se jedná o ocelovou a většinou bývá příhradová. Uzavřený typ je 

realizován prostřednictvím šachty elevátoru a zobrazen na Obrázku 6. 

 

Pohon a napínání  

Pohon se nachází v horní části elevátoru. Používá se převodových motorů. Napínání 

je způsobeno vratnou stanicí, která je zavěšena na tažném orgánu. [3] 
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Obrázek 6. Korečkový elevátor s uzavřenou nosnou konstrukcí a znázorněnými korečky [3] 

 

3.2.3 Pásové dopravníky 

Pásové dopravníky jsou mechanické dopravníky obsahující tažný a nosný orgán, kterým 

je v tomto případě nekonečný pás. Jsou vhodné pro dopravu sypkých i kusových materiálů. 

Směr dopravy může být vodorovný, šikmý a ve zvláštních případech strmý. Do provozu byly 

uvedeny v roce 1962 a v roce 2000 došlo k částečné rekonstrukci. Prostřednictvím pásového 

dopravníku, zobrazeného na Obrázku č. 7, se dopravuje materiál související s hlavní 

výrobou. Tato zařízení se nacházejí pod úrovní podlahy výrobní haly, nebo nad úrovní 

podlahy v dostatečné výšce. [3] 

 

Činnosti pásových dopravníku v závodu Viadrus: 

� Doprava nového písku Rozvoz nového písku na určená místa, kde 

se dále zpracovává. 

� Rozvoz nové formovací směsi Doprava směsi určené do hlavní výroby. 

� Rozvoz modelové směsi Doprava směsi určené na výrobu jader. 

� Svoz použité formovací směsi Doprava nevyužité směsi písku z prostoru 

určeného pro výrobu. 
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Základní části pásových zařízení: 

Nosná konstrukce  

Provedení je stabilní díky nosníku. Konstrukce je umístěna vysoko od země, aby  

bylo možné čistit propad pod pásovým dopravníkem. Pro spojení jednotlivých dílů je 

využito šroubových spojů. 

 

Pohon  

Plní účel pohonu pásového dopravníku. Hlavní činností je přenos výkonu 

elektromotoru na poháněcí buben. Obvodové síly na bubnech se přenášejí na pás a uvádějí 

jej do pohybu. 

 

Napínací zařízení  

Zabezpečuje tažné charakteristiky pohonu a zamezuje, aby nedošlo k průhybu pásu 

mezi sousedními válečkovými stolicemi. Napínání se provádí pohybem vratného bubnu. 

 

Bubny  

Slouží k zajištění přenosu hnacích sil. Na vratném konci dopravníkového zařízení se 

nachází buben sdružený s poháněcí jednotkou, která slouží jako vratná stanice. 

 

Válečky a válečkové stolice  

Válečky jsou hlavní a důležitou součástí nosné konstrukce.Vedou a podpírají 

dopravní pás. Musí mít především malý odpor proti otáčení, malou hmotnost, jednoduchou 

konstrukci. Další z důležitých vlastností je nenáročnost na údržbu.  

 

Dopravní pás  

Je nejdůležitější částí dopravníkového zařízení. Jedná se o tažný a zároveň i nosný 

prvek dopravníku.  

 

Doplňující zařízení: 

Násypka  

Umožňuje přivedení materiálu na dopravní pás. 

 

Shrnovací pluh 

 Slouží k odebírání materiálu na přepadávajícím konci. 
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Brzdové systémy  

Brždění je realizováno čelisťovou brzdou, která se nachází na vstupu pohonu. Dále se 

používají válečkové zpětné brzdy, nebo brzdící pásky, které se vtáhnou mezi pás a buben při 

zpětném pohybu. 

 

Zařízení pro kontrolu a korekci přímého běhu pásu  

Jedná se o mikrospínače, magnetické spínače, nebo fotobuňky, které sledují 

eventuální vybočení dopravního pásu. 

 

Škrabka s pryžovou hranou  

Používá se k čištění pásu od nečistot. 

 

Odlučovač   

Odlučovač je magnetické zařízení sloužící k odstraňování různých kovových nečistot 

z dopravního pásu. 

 

Odpadní potrubí  

Zařízení umožňující přesun odpadního materiálu z vyšších míst do přiložených 

zařízení, nacházející se v nižších polohách.  

 

 

Obrázek 7. Pásový dopravník [3] 

 

Strmý dopravník 

Dopravník byl vyvinut za účelem většího sklonu, než je 18° až 20°. Dle druhu 

dopravovaného materiálu lze dosáhnout i většího sklonu. Od běžných dopravníkových 

zařízení se strmé dopravníky liší především v nosné konstrukci a v dopravním páse. Ten, 

narozdíl od běžných pásů, obsahuje navíc výstupky, které umožňují dopravu materiálu nad 

úroveň podlahy a zamezují pádu materiálů. [3] 
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3.3 Bezpečnostní zařízení 

Při provozu dopravníkových zařízení dochází ke kontrole správnosti chodu. Některá 

zařízení vyžadují stálou kontrolou během provozu a je velmi nebezpečné pohybovat se 

kolem těchto zařízení. Za tímto účelem byly vyvinuty bezpečnostní opatření a bezpečnostní 

prvky, zajištující co největší bezpečí obsluhy. Povinnost bezpečnostních zařízení vyplývá ze 

zákona č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 

a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. [14] 

 

Kryty 

Chrání rotující části dopravníku, např. ozubená kola, spojky, řemenice, aby nemohlo 

dojít k zachycení obsluhy do těchto částí a zamezilo se následnému poranění. Dále chrání 

části proti zanesení nečistot a následnému poškození zařízení. 

 

Ochranné mříže 

Ochranné mříže jsou vyrobeny z drátěného pletiva. Nachází se v kritických místech 

dopravníku, kde může dojít k zachycení obsluhy pohybujícími se částmi, např. dopravním 

pásem dopravníkového zařízení. Ochranné mříže zamezí kontaktu obsluhy s dopravníkovým 

zařízením. 

 

Kryty průchozích otvorů 

Z kovového materiálu  a drátěného pletiva sloužícího k zabránění zachycení obsluhy 

o pohyblivé prvky dopravníkových zařízení. Nachází se v místech, kde dochází k průchodu 

mezi jednotlivými dopravníkovými zařízeními a zabraňuje zde styku obsluhy se zařízením. 

 

Ochranné zábradlí 

Kovové zábradlí slouží jako ochrana proti vniknutí nepověřené osoby do  prostoru 

dopravníkových zařízení. Dále se nachází v místech, která jsou nebezpečná při průchodu 

zaměstnanců. Bez těchto zábran by mohlo dojít k pádu.  
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Tlačítkové spínače 

Tlačítkový spínač je elektronické zařízení, které v případě nebezpečí umožňuje 

zastavení chodu zařízení. Po jeho stisknutí dojde k okamžitému přerušení dopravy. Je 

napojen na centrální velín, kde obsluha zjistí následný stav dopravníkového zařízení. 

 

3.4 Předpisy a pokyny organizace vztahující se na provoz dopravníků 

Pro všechna dopravníková zařízení musí být zavedena evidenční kniha provozu. Do této 

knihy se zapisují veškeré závady, opravy a jednotlivé změny, které na zařízení nastaly 

v průběhu jeho provozu. Na pracovištích a kontrolních místech dopravníkového zařízení 

musí být přiloženy vysvětlující informace o použité signalizaci a jednotlivých prvcích 

ovládání. 

 

Obsluhovat dopravníková zařízení smějí jen osoby duševně a fyzicky způsobilé. Aby 

byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz, musí být zejména: 

� zajištěna odborná způsobilost a všichni pracovníci musí být seznámení 

s bezpečnostními předpisy, 

� výstražnými bezpečnostními značkami výrazně označeny zdroje nebezpečí a nouzové 

vypínače, 

� zajištěno pravidelné čištění a kontrola zařízení, včetně mazání, 

� zajištěno včasné odstranění všech závad. 

 

Zajištění provozu a provoz: 

� Před uvedením zařízení do provozu je nutno zkontrolovat stav dopravníků a varovat 

osoby, které by mohly být spuštěním ohroženy, 

� při provozu dopravníků je nutné sledovat přivádění a odvádění materiálu a správnost 

chodu společně s pracovníky údržby, 

� zastavit dopravník při zjištění závady ohrožující provozuschopnost a bezpečnost, 

přičemž se zabrání jejímu opětovnému vzniku provedením vhodných opatření, 

� při vypínání provozu je nutné nejprve vypnout přívod materiálu a poté zařízení, 

� před opuštěním pracoviště vypnout hlavní vypínač celého dopravníku. 
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Zakázané manipulace: 

� Uvádět zařízení do chodu bez upozornění ostatních pracovníku, nebo při zjištěné 

závadě, popř. při odstranění bezpečnostních zařízení, 

� jakýmkoliv způsobem přetěžovat dopravník, 

� zahrazovat prostor určený pro přivádění a odvádění materiálů, 

� spouštět hlavní vypínač, nachází-li se na něm výstražná tabulka, 

� poškozovat nebo neoprávněně odstraňovat bezpečnostní zařízení, bezpečnostní 

značky, tabulky a kryty, 

� čistit dopravník od zachyceného materiálu, přelézat jej, podcházet a podlézat za 

chodu, 

� zdržovat se v nebezpečných prostorách, 

� ručně pomáhat chodu dopravníku a opírat o něj jakékoliv předměty, 

� odklízet spadlý materiál ze spodních částí zařízení, pokud není použito 

mechanických zařízení, 

� provádět mazání, opírat se o dopravník, provádět mazání za provozu, naklánět se 

a podávat předměty přes pohybující se dopravník. [6] 
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4 Analýza lidských chyb v pracovním prostředí, metody 

hodnocení lidského činitele 

Výsledkem vyšetřování příčin vzniku nežádoucích události je ve většině případu 

zjištění, že se na jejich vzniku podílel lidský faktor. Podrobnějším rozborem se ovšem 

zjišťuje působení  jiných příčin, na které selhání lidského činitele pouze navazuje. Opatření 

musí přijmout jak zaměstnanci, tak vedení podniku. Aby nedošlo ke vzniku nevratných 

události musí zodpovědné osoby podniku předcházet rizikům, která jsou spojena s každou 

pracovní činností.  

Závod Viadrus se hodnocením spolehlivosti lidského činitele nezabývá. 

 

4.1 Riziko a jeho druhy 

Riziko se dá vyjádřit jako nebezpečí s vysokou mírou pravděpodobnosti, nebo nezdaru. 

Samotný pojem riziko může vyjadřovat: 

� Možnost vzniku ztráty, 

� variabilitu možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, 

� odklonění od skutečných a očekávaných výsledků, 

� chybné rozhodnutí. 

 

Příklady některých druhu rizik: 

� Rizika finanční Rizika, která jsou nejvíce propracována 

v bankovním systému a pojišťovnictví.  

� Rizika bezpečnosti a ochrany  

životního prostředí 

Nejčastěji navrhována rizika jako metody pro 

ochranu zdraví při práci. Součásti 

technologických postupů.  

� Rizika informačních systémů Rizika ohrožující informační technologie 

podílející se na řízení jednotlivých procesů. 

� Projektová rizika Rizika spojena se  stavebními projekty, 

zaváděním nových technologií, vývojem 

nového produktu, nebo služby. 

� Organizační rizika Rizika spojena se samostatnými rozhodovacími 

mechanismy. [1] 
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4.2 Faktory ovlivňující spolehlivost lidského činitele 

Za to, aby byl člověk spolehlivý, odpovídají především faktory, které s danou prací plně 

souvisí. Jako příklad faktorů můžeme uvést např. psychický a sociální stav, teorii 

rozhodování, aktivační úrovně stresu, lidského výkonu a dovednosí, ale především i vlivy 

působící na pracovišti. Tyto faktory na sebe různě navazují a vytvářejí podmínky pro 

vykonávání práce. Vznik lidské chyby může odkrýt chyby další, skryté. To potvrzuje, že 

lidská chyba není vysvětlení, ale sama vysvětlení vyžaduje. 

Jedná se o vymezení rozsahu jednotlivých faktorů, které je nutno posuzovat v závislosti 

na události a procesů, které mohou vést ke vzniku nežádoucí situace. Jedná se o události, 

přechodové stavy a procesy, do kterých může zaměstnanec přímo anebo nepřímo vstupovat. 

Vstup může být uskutečněn prostřednictvím kontroly pracoviště, nebo řízením zařízení, či 

dokonce činnostmi, při kterých může ke vzniku nežádoucí situace dojít. 

 

Faktory vedoucí ke vzniku lidské chyby můžeme rozdělit na:  

� faktory zasahující do oblasti psychické rovnováhy zaměstnanců, 

� faktory ovlivňující pracovní prostředí. 

 

Faktory zasahující do oblasti psychické rovnováhy zaměstnanců 

Patří zde prostorové řešení pracoviště a pracovního místa, pracovní poloha, pracovní 

pohyb, fyzická náročnost práce, manipulace s břemeny, monotonie pracovní činnosti, 

pracovní doba, směnnost a noční práce, sociální klima na pracovišti, osobní spokojenost 

zaměstnanců, osvětlení. 

 

Faktory vycházející z pracovního prostředí 

Fyzikální rizikové faktory: 

Mechanické faktory, prašnost, mikroklimatické faktory, hluk a vibrace, elektrická, 

magnetická a elektromagnetická pole, UV a IR záření a lasery, ionizující záření. 

 

Chemické rizikové faktory: 

Působí dlouhodobě nepříznivě na lidské zdraví při dostatečných expozicích, působí 

okamžité, náhlé a přímé poškození zdraví, působí nežádoucí události (požáry a exploze). 
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Biologické rizikové faktory způsobují: 

Onemocnění přenosná a parazitární, onemocnění přenosná ze zvířat na člověka, nemoci 

z prachu, okamžité a náhlé poškození zdraví člověka (biologická agens). [5] 

 

4.3 Lidské chyby 

Během posuzování spolehlivosti lidského činitele se vychází z dokonalé znalosti 

systému, tj. objektů, zařízení, činností, identifikovaných zdrojů rizik, pracovních pozic 

a profesí vykonávajících příslušnou činnost a způsobilosti pracovníků k jejich výkonu. 

Pomocí příslušných analýz se zjišťují klíčové prvky, které jsou na rozhraní mezi člověkem 

a technickým systémem. Hlavím cílem je nalezení pomyslné hranice, kde končí úloha 

techniky a začíná role člověka. 

Posuzování chybování lidského činitele vychází z identifikace a analýzy vzniklých 

chyb. Lidská chyba je chápana jako nedosažení výsledku či cíle, přičemž chybování 

představuje proces, kdy nepravidelně v čase vznikají chyby bez vzájemné souvislosti. 

Chybovat nemusí pouze jedinec, nýbrž i celý kolektiv. Žádná chyba nevzniká náhodou, ale 

na základě působení určitých negativních příčin. Před posouzením chybování lidského 

činitele je důležité provést identifikaci chyb a příčin selhání do nejmenších detailů.  

 

Nejvýznamnější zavinění lidských chyb: 

� Chyby, kterým se dá předejít kvalitnějším školením (osoba neví co má dělat), 

� chyby, kterým se může předcházet lepší motivací (záměrné nesplnění postupu), 

� chyby zaviněné nedostatkem fyzických, či duševních schopností, 

� chyby způsobené sníženou pozorností. [2],[9] 

 

4.3.1 Typy chyb 

Ne všechny chyby, které  člověk způsobí se dají měřit stejnou metodou. Existují různé 

typy chyb, které se rozdělují dle způsobů, jakým k nim došlo. 

Jednotlivé typy chyb: 

� Kiks, 

� opomenutí, 

� omyl, 

� vědomá porušení. 
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Kiks 

Dochází k němu, pokud se člověk snaží udělat daný úkol správně, ale výsledek je 

nesprávný. Tyto chyby bývají ve většině případů způsobeny nepozorností. Lidský činitel 

ztratí na chvíli pozornost a zamění si úkony, které jinak provádí zcela pravidelně. Např. 

instalatér z nepozornosti vymění jinou trubku. 

 

Opomenutí 

Opomenutí má za následek vnitřní událost, obvykle výpadek paměti. Dochází k nim 

např. při velké pracovní vytíženosti, kdy člověk musí myslet na spoustu věcí najednou. 

Vynechá jednu z činností, čímž pak může dojít k nehodě. Jako příklad se může uvést 

zapomenutí nástroje chirurgem uvnitř těla. 

  

Omyl 

Chyba nastává, když je provedena nesprávná akce. Výsledek může být sice perfektní, 

ale tato činnost neměla být vůbec provedena a správný úkol splněn nebyl. Tyto omyly 

nastávají při vyhodnocování informací, které byly poskytnuty, např. při špatném pochopení 

během vysvětlování. 

 

Vědomá porušení 

Porušení akce, ke kterému dochází záměrně. Tato činnost není správná. Jako záměr je 

zde pouze záměrné porušení bezpečnostních pravidel. S nesením důsledků už nikdo 

nepočítá. Čin bývá mnohdy proveden za účelem zvýšení své aktivity, či rychlého dokončení 

úkolu. 

 

V dnešním světě dochází ke stále větší automatizaci systémů. Běžné lidské úkony jsou 

nahrazovány automatizační technikou. Člověk provádí jednoduší úkony a dochází k výskytu 

nových chyb, které se dříve neobjevovali. Obsluha takových zařízení má pocit, že jejich 

pracovní činnost je jednoduchá. V případě výskytu nezvyklé situace často nereagují. [10] 
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4.4 Příčiny vedoucí k nehodám 

Pokud dojde k úrazu, nebo nehodě rozlišují se především tyto kategorie příčin: 

� Bezprostřední příčiny, 

� přispívající příčiny, 

� kořenové příčiny. 

 

Bezprostřední příčiny 

Jedná se o příčiny, které přímo souvisí s danou nehodou a považují se za příčiny hlavní. 

Tyto příčiny vedou ke vzniku úrazu, nebo nehody. 

 

Přispívající příčiny 

Jsou příčiny, díky kterým došlo k příčinám bezprostředním. Velkou mírou přispívají ke 

vzniku nehody a kdyby došlo k odstranění tohoto problému, nemuselo by dojít např. k úrazu. 

Za přispívající příčinu se považuje např. špatné osvětlení, únava, monotónnost. 

 

Kořenové příčiny 

Často jsou skryty za přispívajícími příčinami. Jedná se o příčiny, které ve většině 

případu vycházejí přímo z vedení podniku. Jsou především společenského charakteru. 

Jednání  managementu vůči podřízeným, zanedbání bezpečnosti. Dojde-li pak k nehodě, je 

celá vina sváděna na pracovníka, kterému se událost přihodila. [10] 

 

4.5 Úrovně pracovního výkonu 

Jednotlivé typy pracovního výkonu, ve kterých dochází ke vzniku chyb se dělí do 3 úrovní: 

� založený na dovednosti, 

� založený na pravidle, 

� založený na znalosti. 

 

Pracovní výkon založený na dovednosti 

Člověk během své práce provádí nacvičené, zcela rutinní činnosti. S výjimkou kontroly 

se jedná o činnosti automatizované, při kterých není nutné vynaložit velkého úsilí. Chyby, 

kterých se pracovník dopouští, jsou způsobeny vnitřním rozpoložením, pracovním 

prostředím, nebo z důvodu časové tísně. 
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 Pracovní výkon založený na pravidle 

Pracovní činnost je založena na určitých postupech a přesně stanovených pravidlech. 

Úkoly jsou opakující se záležitosti, ve kterých dochází k aplikování známých principů. 

V případě neznámé situace, která nastává při změně zaběhnutých zvyklostí, může dojít ke 

vzniku chyby. Ty plynou ze špatného zhodnocení situace a následné chybné aplikace 

postupu. 

 

Pracovní výkon založený na znalostech 

Takovýto pracovní výkon se odehrává v nových situacích, během kterých neznáme 

žádné metody umožňující aplikaci. Jedná se o použití pouze svých znalostí a dovedností. Ke 

vzniku chyb dochází v případě neúplné, nebo nesprávné znalosti všech poznatků. Dochází ke 

špatnému použití svých vědomostí a následnému vzniku chyby. [10] 

 

4.6 Metody posuzování chyb 

K vyhodnocování důvodu, za kterého došlo ke vzniku chyby, se používají různé 

metody. Jednotlivé metody se od sebe liší různými způsoby vyhodnocování. Tyto metody 

umožňují zároveň preventivně předcházet vzniku chyb nových. 

 

4.6.1 Technika pro retrospektivní a prediktivní analýzu kognitivních chyb 

(TRACER) 

Tato technika zahrnuje vývojové diagramy obsahující lidské chyby. Vzhledem ke 

složitosti původní metody došlo ke zjednodušení a vytvoření zjednodušené verze TRACEr –

lite.  

Hlavním obsahem metody jsou 4 procesy: 

� Určení kontextu Určení faktorů ovlivňujících lidský výkon při 

práci, a to pozitivně, nebo negativně. 

� Uplatnění mechanismu jednotlivých 

kroků v úkolu 

Druhy vnějších chyb (pozorované jevy). 

Druhy a mechanismy vnitřních chyb (vnitřní 

chování člověka). 

� Počáteční důsledky Pravděpodobnost vzniku chyby s následující 

závažností. 

� Odstranění chyb Jednotlivé prostředky detekce. [10] 
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4.6.2 Metody pro zjišťování vhledu do situace 

Model vhledu do situace je založen na mentálním vhledu do situace. V komplexním 

a dynamickém prostředí je rozhodování lidského činitele závislé na uvědomění si situace, 

tj. trvale se vyvíjejícím mentálním modelu stavu prostředí. Vhled do situace ovlivňuje 

rozhodování a má vliv na provádění akcí. 

Metoda probíhá ve 3 úrovních: 

1. Vnímání prvků současné situace. 

2. Porozumění současné situaci. 

3. Projekce budoucího stavu situace. 

 

Techniky pro posuzování vhledu do situace: 

1. Ukazatele procesu vnímání (jak a čemu se věnuje pozornost). 

2. Přímé ukazatele (subjektivní metody, dotazníky pro provedení simulace události). 

 

SAGAT (Situation Awareness Global Assessment Technique) – Technika globálního 

posouzení vhledu do situace  

Přibližuje, které stanovisko vhledu do situace se jeví pozitivní, či negativní v daném 

systému. Jejím hlavním přínosem je, že vhled do situace lze objektivně měřit. 

 

3. Ukazatele výkonu ve vhledu do situace (hodnotí se činnost při specifických 

metodách). 

 

Kvantitativní analýza vhledu do situace (Quantitative Analysis of Situational 

Awareness – QUASA). 

V podstatě se jedná o kombinaci vyšetřovací techniky se sebehodnocením. Místo 

nucené volby odpovědí se používá pouze jedna a to buď správná, nebo chybná. K tomu se 

ještě připojuje definování míry důvěry v tuto odpověď. 

 

Kalibrace vhledu do situace 

Týká se míry, v níž jsou lidé schopni posuzovat, zda jejich rozhodnutí, nebo pozorování 

bylo správné. Hodnotí se stupeň skutečnosti mezi správností a správnými odpověďmi. Při 

hodnocení je člověku prezentována testová položka a je žádán, aby poskytl správnou 

odpověď. Bezprostředně potom má naznačit svou důvěru ve svou odpověď. Kalibrační 
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analýza pak kvantifikuje vztah mezi správností posudku a důvěrou v jejich správnost. Dobře 

kalibrovaný člověk je takový, který má vysokou úroveň skutečného vhledu a vnímá to jako 

správné hodnocení. V nejhorším případě má člověk nízký skutečný vhled do situace, ale 

vysokou sebedůvěru. Jeho rozhodování je náchylné k chybování. 

 

Teorie detekce signálu popisují a analyzují, jak si lidé vedou při provádění úkolů, 

v nichž musí zachycovat určitý typ signálů.  

Model předpokládá dvě fáze v procesu detekce signálu:  

1. Vjem skutečnosti je detekován a vyhodnocován v mozku jako určitý nespecifikovaný 

druh neurální aktivace. 

2. Vnější odpověď je navozena podle stupně evidence.  

 

Začlenění časových hledisek do metodiky posuzování lidských chyb (SPAR-H) 

Činnosti lidí a jejich chyby lze posuzovat z hlediska času, potřebného ke zvládnutí 

nastalých situací. 

 

Teorie nehod umožňuje formální popis, předpověď a objasnění události v reálném 

prostředí, na nějž se teorie vztahuje. Jedná se o systém výpovědí umožňující úplné objasnění 

situace uvnitř jasně vymezeného a definovaného výzkumného pole. Výsledkem je pomyslné 

zobecňování pozorovaných a odvozených obsahu a vztahu mezi nimi ve formě zákonů. [10] 
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5 Analýza  úrazovosti  

Úraz můžeme definovat jako poškození zdraví, a to buď tělesného nebo duševního, 

které je  vyvoláno zpravidla náhlou vnější příčinou. 

Za posledních 5 let se v závodu Viadrus stalo 111 úrazů. Celkový počet úrazů týkající 

se dopravníkových zařízení byl 16, což činí 14 % z celkové úrazovosti, přičemž pouze jeden 

vyžadoval dlouhodobou absenci. Grafické zobrazení je vidět na Obrázku 8.  

Celková 
úrazovost

86%

Neabsenční 
úrazy
13%

Absenční 
úrazy
1%

 

Obrázek 8. Graf úrazovosti 

5.1 Neabsenční úrazy 

Neabsenční úrazy jsou takové, které nevyžadují dlouhodobou léčbu. Zaměstnanec může 

po drobném ošetření nadále vykonávat pracovní činnost bez vážného omezení. 

Za posledních 5 let došlo v závodu Viadrus k několika drobným neabsenčním úrazům 

v souvislosti s provozem dopravníkových zařízení. Pracovní úrazy jsou v této části podrobně 

rozepsány a následně jsem připojil také vlastní analýzu s návrhem opatření 

 

Pohmoždění levé paže 

Průběh zranění: Během provádění běžné pracovní činnosti obsahující čištění 

prostoru pod pásem pásového dopravníku došlo k podvrtnutí nohy. 

Následoval pád, při kterém si pracovník narazil ruku o konstrukci 

dopravníku. 

Opatření organizace: Na pracovišti bylo vše v pořádku, nedošlo k porušení předpisů ze 

strany zaměstnance ani ze strany organizace. Žádné opatření nelze 

přijmout. [4] 
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Analýza úrazu: Důvodem zranění bylo špatné došlápnutí, které mohlo být 

způsobeno nerovností podlahy kolem obslužného prostoru. 

Zařízení jsou léta v provozu bez velkých úprav, tudíž špatný stav 

povrchu není vyloučen. K úrazu mohlo dojít také vlivem špatného 

osvětlení místa. Jednalo se o prostor s nutností umělého osvětlení. 

Následnému pádu už se nadalo vyhnout. Vliv na zranění mohla mít 

i  únava, způsobena noční směnou. 

Návrh opatření: Kontrola stavu obslužného prostoru s případnou nápravou. 

Zajištění důkladného osvětlení ve všech místech. Přeškolení 

zaměstnance. 

 

Bodná rána na plošce levé nohy 

Průběh zranění: Při poruše pásového dopravníku nacházejícího se v prostorách pod 

úrovni podlahy došlo k zavalení vratné stanice. Zával způsobil 

okamžité zastavení zařízení. Obsluha se snažila co nejrychleji tuto 

závadu odstranit. Během provádění práce došlo k propíchnutí 

pracovní obuvi kovovým slitkem, který se nacházel v závalu. 

Propíchnutí způsobilo poranění plošky levé části nohy. 

Opatření organizace: Na pracovišti bylo vše v pořádku. Pracovník si počínal neopatrně. 

Žádné opatření nelze přijmout. [4] 

  

Analýza Příčinu závalu nelze jednoznačně určit. Hlavním důvodem zranění  

zaměstnance mohl být tlak ze strany vedení na rychlé odklizení 

závalu. Pracovník pracoval pod tlakem a nedbal příliš opatrnosti. 

Další příčinou mohl být nepořádek na pracovišti způsobený pádem 

odlitků z pásu na zem a také skutečnost, že nedošlo k okamžitému 

odstranění těchto odlitků. Pracovník mohl výskyt slitků předvídat, 

čímž by zvýšil svou pozornost a zranění by případně zabránil.   

Návrh opatření: Během poruchy nevyvíjet tlak na obsluhu. Zvýšit počet kontrol 

v místech, kde může docházet k častějšímu pádu těles na zem. 

Během pracovní činnosti pracovat co nejdůsledněji. 
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Tržná rána na palci pravé ruky 

Průběh zranění: Během výměny vozíku plného odpadního písku došlo k najetí do 

úzkého prostoru. Pracovníkovi se dostal prst pravé ruky mezi vozík 

a konstrukci dopravníku. Následovalo jeho přimáčknutí a vytvoření 

tržné rány. 

Opatření organizace: Na pracovišti bylo vše v pořádku, nedošlo k porušení předpisů ze 

strany zaměstnance ani ze strany organizace. Přeškolení 

zaměstnance pro práci v úzkých prostorech. [4] 

 

Analýza: Pracovník si měl dávat větší pozor při najíždění do úzkého 

prostoru. Došlo k zanedbání kontroly vzdálenosti mezi konstrukcí 

a pracovníkem. Pracovník neměl jinou možnost, než postupovat 

úzkým prostorem. Pro výměnu vozíku nebyla vytyčená jiná trasa. 

Vozík byl plný a vývoz odpadního písku byl součástí pracovní 

náplně. Při nevykonání pracovní činnosti hrozilo zasypání 

obslužného prostoru. 

Návrh opatření: Zamezení výskytu v úzkých prostorech, popř. bezpečnější uchopení 

vozíku. Zajistit jinou trasu s lepšími podmínkami pro obsluhu. 

V případě výskytu rizika zranění obeznámit nadřízenou osobu. 

 

Poranění hlavy 

Průběh zranění: Během čištění prostotu pod dopravníkovým zařízením došlo 

k ohnutí pod zařízení a následnému pádu přilby z hlavy. Po 

následném narovnání narazil hlavou do konstrukce, čímž si 

způsobil poranění hlavy.  

Opatření organizace: Na pracovišti bylo vše v pořádku, nedošlo k porušení předpisů ze 

strany zaměstnance ani ze strany organizace. Opětovné proškolení 

s důrazem na zvýšenou opatrnost. Pracovníkům byly vydány 

řemínky k uchycení přilby. [4] 
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Analýza: Po upadnutí ochranné přilby došlo k následnému opomenutí 

polohy, ve které se pracovník nacházel, čemuž následoval náraz 

hlavy do konstrukce. Pracovník pracoval v nízkých prostorech, 

a proto byl náraz velmi pravděpodobný. Ochranná přilba ovšem 

mohla být sňata i záměrně, protože by práce bez přilby byla 

pohodlnější, než kdyby byla na hlavě. Tento fakt ovšem nelze 

dokázat. 

Opatření: Vyhýbání se místům pod dopravníkem. Zavést pracovní nářadí, 

pomocí  kterého by se dostalo i do hůře dostupných míst co 

nejbezpečněji. Zamezit pohybu osob pod konstrukcemi. Dbát 

zvýšené opatrnosti. Lepší zajištění upevnění přilby k hlavě.  

 

Poranění kolena pravé nohy 

Průběh zranění: Při vyvážení vozíku plného odpadních slitků došlo k zaseknutí 

vozíku a následnému naražení obsluhy kolenem do vozíku. 

Opatření organizace: Na pracovišti bylo vše v pořádku, nedošlo k porušení předpisů ze 

strany zaměstnance ani ze strany organizace. Pracovník si počínal 

neopatrně. Opětovné proškolení. [4] 

 

Analýza: Během vyvážení došlo k nepozornosti a nevšimnutí si stojícího 

vozíku. Zastavení mohlo být způsobeno nečistotami, které vypadly 

z přesypávajícího se vozíku, popř. špatným stavem podlahy. 

Pracovník si přesypávání nemusel všimnout, což způsobilo 

zaseknutí vozíku. Následné vyvíjení síly obsluhy na vozík 

vyvrcholilo naražení kolena. Zaměstnanec musel jednat rychle, 

z důvodu nutné výměny vozíku. Včasné vysypání vozíku by 

zabránilo jeho přesycení a následnému vzniku zranění. 

Opatření: Kontrolovat stav vozíku častěji a vyvážet jej při menším zaplnění. 

Zvýšit pozornost při výměně. Pracovat dle nutného pracovního 

tempa a především s rozvahou při každé činnosti. 
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Zachycení pravé ruky mezi dopravní pás a buben 

Průběh zranění: Při čištění vratného bubnu došlo k zachycení pravé ruky obsluhy 

pásem a k následnému přimáčknutí mezi pás a buben.  

Opatření organizace: Na pracovišti bylo vše v pořádku. Organizace neporušila žádné 

předpisy. Pracovník byl neopatrný a byl opětovně proškolen. [4] 

  

Analýza: Pracovník porušil předpisy organizace. Ty stanovují, že čištění 

jednotlivých části od zachyceného materiálů se smí provádět jen za 

vypnutého stavu. Svým neopatrným počínáním ohrozil své zdraví. 

Důvodem počínání mohla být i nedostatečná praxe a především 

lehkomyslnost, která vyústila v podcenění situace.  

Opatření: Opětovné a velmi důrazné proškolení, během něhož musí být brán 

zřetel na zakázané činnosti. 

 

Čištění odpadního potrubí 

Průběh zranění: Čištěním odpadního potrubí došlo k uvolnění zachyceného slitku, 

který dopadl na rameno pracovníka. 

Opatření organizace: Na pracovišti bylo vše v pořádku, nedošlo k porušení předpisů ze 

strany zaměstnance ani ze strany organizace. Opětovné přeškolení 

zaměstnance. [4] 

  

Analýza: Ucpání potrubí mohlo zavinit velké množství odváděného 

materiálu, který se nahrnul po odstranění závady na jiné části 

zařízení. Po nakupení materiálu mohlo dojít k přesycení potrubí 

a následnému ucpání. Ucpání mohlo být způsobeno nedostatečným 

vyčištěním předchozí směnou. Pracovník mohl pád zachyceného 

tělesa předpokládat a předvídat. Činnost měl provádět s vědomím 

uvolnění slitku a přizpůsobit k tomu svou pracovní činnost. 

Opatření: Změna postupu činnosti při čištění. Zajištění lepších pracovních 

podmínek pro pracovní činnost. Pracovat s předvídavosti a zvýšené 

opatrnosti. Nahradit potrubí bezpečnějším zařízením. 
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Naražení palce pravé ruky 

Průběh zranění: Pracovník prováděl čištění násypky. Rukou, ve které držel pracovní 

nářadí, se udeřil do konstrukce zařízení. Došlo k naražení palce této 

ruky. 

Opatření organizace: Na pracovišti bylo vše v pořádku, nedošlo k porušení předpisů ze 

strany zaměstnance ani ze strany organizace. Zvýšená pozornost, 

opětovné přeškolení zaměstnance. [4] 

  

Analýza: Pracovník si počínal lehkomyslně a neopatrně. Během čištění si 

nedával pozor, přičemž si způsobil drobné poranění. Zaměstnanec 

ovšem neměl prostředky, kterými by mohl provádět čištění 

v dostatečné vzdálenosti od konstrukce. K úrazu došlo před 

koncem noční směny, tudíž zde mohla hrát hlavní roli únava. 

Opatření: Pracovat s větší opatrností. Přeškolení poraněného. Zajistit 

prostředky pro bezpečnější vykonávání pracovní činnosti, tak aby 

jej mohl provádět z bezpečné vzdálenosti. 

 

5.2 Absenční úrazy 

Absenční úrazy jsou všechny úrazy, které zaměstnanci způsobily více než 3 absence. 

Vyžadující tedy dlouhodobou pracovní neschopnost.  Jedná se o mnohem větší poranění než 

u zraněních neabsenčních.  

V závodu Viadrus se v souvislosti s provozem a obsluhou provozu dopravníkových 

zařízení za posledních 5 let stal pouze jeden absenční úraz.  

 

Naštípnutá kost palce levé ruky 

Průběh zranění: Při montáži tažného bubnu na pásovém dopravníku došlo 

k přimáčknutí palce levé ruky ložiskovým tělesem, které je součástí 

bubnu. Zranění si vyžádalo dlouhodobou léčbu. 

Opatření organizace: Organizace neporušila žádné předpisy. Pracovník pracoval 

neopatrně. [4] 
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Analýza: Montáž se prováděla za účelem výměny tažného bubnu. Důvodem 

mohl být tlak ze strany organizace. Porucha způsobila zastavení 

výroby a organizace žádala rychlé napravení, což vedlo k vyvíjení 

tlaku na obsluhu. Pracovník mohl pracoval ve stresu a pod tlakem. 

Ten si počínal příliš lehkomyslně a situaci podcenil. Hlavní 

příčinou byla neopatrnost.  

Opatření: Přeškolení pracovníka. Pracovat s vědomím možného vzniku 

zranění a předvídavosti. Nevyvíjet zbytečný tlak na obsluhu. 

 

 

Z analýzy všech úrazů vyplývá, že pouze v jednom případě došlo k hrubému porušení 

předpisů. Ve zbylých případech došlo k ovlivnění zaměstnance různými faktory, působící na 

psychickou stránku zaměstnance a jeho následné pochybení. Část úrazu vznikla také 

nedokonalým zajištěním pracovní činnosti. V mnoha situacích se jednalo o neopatrnost 

pracovníků, která mohla být způsobena také nezkušeností a především podceněním situace. 
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6 Návrh metodologie hodnocení LČ v systému prevence rizik 

organizace 

Pro analýzu hodnocení spolehlivosti lidského činitele v souvislosti s provozem 

dopravníkových zařízení byla použita a upravena metoda Tracer-lite, která je blíže popsána 

v bodě 4. Touto metodou můžeme přehledným způsobem popsat příčiny vzniku úrazů, které 

byly zaviněny chybou obsluhy a umožnit návrh příslušných opatření k budoucímu omezení 

daných úrazů. Metoda byla aplikována na zaměstnance obsluhující dopravníky se zvýšenou 

pozornosti a nutnosti stálé obsluhy. Metodu mnou graficky znázorněnou lze vidět v příloze 

č.1. 

 

6.1 Určení kontextu 

Tento bod stanovuje faktory ovlivňující výkon pracovníka pozitivně a také negativně. 

Tvoří soubor konstatování o podmínkách, za kterých zaměstnanec pracuje. Mezi faktory 

ovlivňující výkon obsluhy dopravníkových zařízení v závodu Viadrus bylo vybráno: 

� Motivace pracovníka, 

� úroveň bezpečnosti práce, 

� pracovní vztahy mezi zaměstnanci, 

� komunikace mezi vedením a zaměstnanci, 

� firemní kultura, 

� interakce člověk – zařízení, 

� výcvik a školení, 

� postupy a dokumentace, 

� faktory zasahující do oblasti psychické rovnováhy zaměstnanců, 

� faktory vycházející z pracovního prostředí působící na lidský organizmus, 

� dobrý design pracoviště. 

 

Faktory jsem zpracoval formou dotazníku (viz. Příloha č.2) a následně provedl 

vyhodnocení. Dotazník byl předložen celkem 10 lidem jejichž pracovní činnost zahrnuje 

obsluhu pásových dopravníku a korečkových elevátorů. Výsledky jsem zaznamenal graficky 

a rozdělil do skupiny pozitivně působících a negativně působících faktorů. Vyhodnocení 

jsou zobrazena na Obrázku 9. a Obrázku 10. 
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Obrázek 9. Kladně působící faktory 

 

Faktory působící na pracovníka záporně: 
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Obrázek 10. Záporně působící faktory 

 

6.2 Uplatnění mechanismu jednotlivých kroků v úkolu  

V tomto kroku dochází k vyhledávání chyb, kterých se pracovníci mohou dopouštět 

během své pracovní činnosti. Vliv na tyto chyby mohou mít jednotlivé faktory  působící 

během práce, a tudíž velmi výrazně ovlivňují spolehlivost zaměstnanců. 
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Rozdělení chyb: 

� Vnější chyby, 

� vnitřní chyby. 

 

Vnější chyby 

� Vynechání kroku pracovního postupu (nevyčištění prostoru kolem dopravníků, 

opomenutí kontroly stavu zařízení, seřízení, promazání,), 

� chybné pořadí provádění pracovního postupu (špatné pořadí vyčištění, pouštění 

zařízení bez signalizace), 

� zanedbání prováděné činnosti (nedůsledná kontrola zařízení, nedůkladné vyčištění), 

� nesprávné užívaní zařízení (neodstranění zjištěných závad, chybné zásahy obsluhy, 

práce bez ochranného zařízení). 

 

Vnitřní chyby 

� Vnímání (nedostatečná koncentrace, špatné myšlení při práci), 

� paměť (opomenutí kroku, opomenutí postupu v případě mimořádné události), 

� rozhodování (předvídavost, špatné rozhodnutí, nepromyšlení jednotlivých kroků), 

� jednání (špatná komunikace, unáhlená rozhodnutí,). [10] 

 

6.3 Počáteční důsledky  

Tento bod zahrnuje veškeré negativní reakce na chyby způsobené zaměstnancem, které 

souvisejí s výše popsanými faktory ovlivňujícími výkon pracovníka a posloupnost kroků 

v jednotlivých úkolech. Nejčastějšími důsledky jsou nehody, které mnohdy vedou ke zranění 

zaměstnanců.  

 

Důsledky možných nehod způsobených chybou lidského faktoru jsem rozdělil na: 

� okamžité důsledky nehody, 

� následné důsledky nehody. 
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Okamžité důsledky nehody 

� Zranění (absenční, neabsenční, smrtelné) 

� zavalení pásového dopravníku dopravovaným materiálem (krátkodobé přerušení 

dopravy materiálu), 

� utržení dopravního pásu (dlouhodobé přerušení dopravy materiálu), 

� porucha zařízení (poškození ložisek, poškození točivých částí zařízení), 

� přerušení výrobního cyklu. 

 

Následné důsledky nehody 

� Přerušení výrobního procesu ( krátkodobé, dlouhodobé), 

� ztráta zákazníků (ztráta důvěry včasného dodání), 

� finanční ztráty ( oprava zařízení, malý odběr výrobků), 

� dlouhodobá ztráta pracovníků (léčba zranění). 

 

6.4 Odstranění chyb  

Poslední krok zahrnuje činnosti a opatření vedoucí ke včasné detekci umožňující 

eliminaci rizika před vznikem mimořádné události na dopravníkových zařízení. Je důležité, 

aby pracovníci důsledně dodržovali pokyny nadřízených. Jednou z prioritních činností 

vedoucích pracovníků k zajištění fungujícího systému BOZP musí být provádění 

bezpečnostních školení a následnou kontrolu jejich dodržování. Je zájmem organizace 

vyvíjet podmínky bezpečné práce k zlepšení výkonu pracovníků. 

 

Návrh možných opatření: 

� Nevyvíjet velký tlak na zaměstnance, 

� zajistit maximální bezpečnost na pracovišti, 

� snažit se vyhovět prosbám a požadavkům zaměstnanců, 

� provádět pravidelné přezkoumávání spokojenosti zaměstnanců, 

� provádět v možných mezích obnovu starých zařízení, 

� provádět informační školení s cílem upozornit na vzniklé chyby,  

� zajistit dobrou a pravidelnou komunikaci vedení se zaměstnanci, 

� vytvářet zaměstnanci novou motivaci. 
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7 Závěr  

Je zřejmé, že práce v oblasti pásových dopravníků není zrovna jednoduchou záležitostí. 

Vyžaduje řadu znalostí a kvalitního pracovního nasazení. 

Zaměstnanci pracující v prostředí dopravníkových zařízení se zvýšenou pozorností 

a nutností stálé obsluhy velmi dobře vědí o důležitosti jejich pracovní činnosti. Jsou si 

rovněž dobře vědomi případných následků, které nastávají v případě zanedbání svých 

povinností. 

Samotné nebezpečí hrozící obsluze během prováděné činnosti vyplývá z obslužného 

prostoru kolem dopravníkových zařízení. Závod  Viadrus se snaží vyvíjet dobré podmínky 

bezpečnosti pro své zaměstnance, kteří si zároveň sami dobře uvědomují, jaké nebezpečí na 

ně číhá. Během své práce se snaží k otázce bezpečnosti přistupovat co nejzodpovědněji, což 

vyplývá z počtu vzniklých pracovních úrazů. Z analýzy jednotlivých úrazů, ať už 

absenčních, nebo neabsenčních dále plyne, že ne všechna zranění byla zapříčiněna lidským 

pochybením. Pokud zaměstnanec chyboval, tak za touto skutečností stála skrytá vada, která 

vedla ke vzniku jeho zranění. Odstraněním těchto vad může dojít ke snížení počtu zranění. 

Vyskytl se ale i malý počet úrazů, kterým předcházelo pochybení lidského činitele na 

základě porušení předpisů. Jediné opatření, které je možné z takových úrazů provést, ční 

pouze v opětovném a velmi důsledném přeškolení.  

Největší nebezpečí úrazů nastává během mimořádné události. Vedení vyvíjí na své 

zaměstnance tlak z důvodu rychlého zprovoznění zařízení. Tímto je spolehlivost 

zaměstnance ovlivněna maximální možnou měrou, což se odráží na vznikajících chybách. 

Pracovník pracující pod tlakem vyvíjí daleko více chyb, než pracovník pracující ve svém 

pracovním tempu. Samotnou lidskou chybu pak můžeme považovat jako reakci na vadu, 

která ovšem není vždy dobře viditelná. 

Samostatná spolehlivost pracovníků závodu Viadrus je nejvíce ovlivňována motivací, 

samotným stavem pracovního prostředí, ale především faktem, že jejich práce je bezpečná. 

Pracovníkův přístup se tedy odvíjí podle podmínek, které jsou pro něj zajištěny. Vyplývá to 

z otázek položených samotným zaměstnancům pracujícím v prostředí dopravníků se 

zvýšenou pozorností a nutností stálé obsluhy. Důležitým faktorem se ukázala také 

komunikace, ať už se samotným vedením, nebo mezi zaměstnanci.  

Člověk není stroj, který se dá naprogramovat na určité úkoly. Pokud chceme dosáhnout 

jeho maximální spolehlivosti a dobře odvedené práce, musíme se snažit pro zaměstnance 

zajistit co nejlepších pracovních podmínek. 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP Bezpečnost osob a zdraví při práci. 

GŘ Generální ředitel. 

UV  Ultrafialové. 

IR Infračervené. 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky. 

Např. Například. 

Tj.  To je. 
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Grafické znázornění metodiky pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele obsluhující 

dopravníky se zvýšenou pozornosti. 
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Dotazník 

 

Máte před sebou dotazník, který je zaměřen na faktory, ovlivňující Vaši práci a 

následně se odrážející ve Vašem výkonu. Díky němu zjistím podněty a situace, které Vás 

motivují, nebo Vám naopak práci znepříjemňují a také, zda se na Vašem pracovišti cítíte 

bezpečně. Dotazník je zcela anonymní a informace získané tímto dotazníkem budou použity 

pro zlepšení Vašich pracovních podmínek. 

Vámi zvolenou odpověď prosím zaškrtněte. 

 

1) Ovlivňuje výkon Vaši práce dobrá motivace? 

 

   ANO   NE 

  

2) Ovlivňuje Váš pracovní výkon způsob jakým jsou zajištěny Vaše pracovní podmínky ? 

 

   ANO   NE 

 

3) Je ovlivněn výkon Vaši práce cítíte-li se na Vašem pracovišti bezpečně? 

 

   ANO   NE 

 

4) Pracuje se Vám dobře pokud vztahy s Vašimi spolupracovníky nejsou dobré? 

 

   ANO   NE 

 

5) Pracuje se Vám lépe na čistém a uklizeném pracovišti? 

 

   ANO   NE 



 

 

6) Pracuje se Vám dobře, když víte, že na Vás Vašemu nadřízenému záleží a Vaše 

vzájemná komunikace je na přátelské úrovni? 

 

   ANO   NE 

 

7) Je pro Vás důležité vědět, jak fungují pásová zařízení, která obsluhujete? Ovlivňuje tato 

znalost vaši pracovní úroveň 

 

   ANO   NE 

 

8) Pracovali byste dobře a poctivě, kdyby Vám nebylo vysvětleno a ukázáno co dělat a jak 

pracovat co nejopatrněji? 

 

  ANO   NE 

 

9) Je pro Vaši práci důležité dodržování pracovních postupů a předpisů? Dokázali byste 

pracovat stejně dobře i bez nich? 

 

   ANO   NE 

 

10) Pracuje se Vám dobře, když jste nemocní, naštvaní, něco Vás trápí, nebo když máte 

nějaký problém týkající se Vaši psychické rovnováhy? 

 

   ANO   NE 

 

11) Pracuje se Vám dobře, když na Vás během práce působí škodlivé faktory (hluk, vibrace, 

prach)? 

 

   ANO   NE 

 

Pokud existují nějaké jiné faktory, které nebyly v otázkách uvedeny a má to velký vliv na 

způsob jak práci provádíte, tak je sem prosím čitelně napište: 

………………………………………………………………………………………………... 

 


