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mostového jeřábu jako součásti procesu prevence rizik. Dále popisuje opatření k jejich 

eliminaci. Pro řešení této problematiky jsem zvolil Metodu konečných kroků. Při provádění 

této metody jsem využil znalostí zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s tímto zařízením, 

nebo je jejich činnost s tímto zařízením spojena. Kromě nalezení rizik a následně navržených 

opatření bylo úkolem mé práce zjistit, zda zapojení zaměstnanců do procesu identifikace rizik, 

může přinést nové poznatky, nebo zda jsou získané informace rentabilní s náročností 

na přípravu a provedení takového průzkumu. Pro zajištění informací od zaměstnanců jsem 
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1 Úvod 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále BOZP) v dnešní době již neznamená 

pro zaměstnavatele jen dodržování právních předpisů. Dnes je BOZP chápana jako proces 

stálého zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí pro zaměstnance. Stále více 

zaměstnavatelů se snaží zabezpečit pracovní podmínky a prostředí nad rámec svých 

zákonných povinností a přijímají doporučené systémy řízení BOZP.    

Proč nastal takový obrat v chápání BOZP? Je mnoho faktorů, které mohou vysvětlit 

tuto otázku. Prvním faktorem je vyspělost a kulturnost  společnosti. Jako další faktor lze uvést 

konkurenci na trhu. V tomto prostředí má obrovskou váhu image firmy, jehož součástí 

je právě zajišťování péče o zaměstnance (BOZP, sociální politika apod.). Mezi základní 

ukazatele úrovně zajištění péče o zaměstnance jíž dávno nepatří  pouze četnost úrazovosti, 

promeškané pracovní dny z titulu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, ale také 

i spokojenost zaměstnanců a jejich zdraví. Dalším důležitým faktorem jsou náklady spojené  

s řešením nežádoucích událostí.V neposlední řadě lze uvést finanční náklady na zajištění péče 

o zaměstnance. Je zcela zřejmé, že finanční náklady vynaložené na prevenci jsou 

několikanásobně menší, než náklady vynaložené na represi. Ztráty vynaložené na represi lze 

rozdělit na přímé a nepřímé. Jako příklad přímých nákladů bych uvedl tyto:  

• náklady na léčení a kompenzaci zaměstnance,  

• finanční prostředky vydané pojišťovnou na léčebné výlohy pojištěného - v případě 

vyšších požadavků na pojišťovny vyvolané vysokou úrazovostí může pojišťovna 

zvýšit pojistné zaměstnavateli. 

Mezi náklady nepřímé lze pak zařadit: 

• ztráta ze zisku z důvodu zastavení výroby (prošetřování mimořádné situace),  

• ztráta času stráveného nad řešením a likvidaci mimořádné události, 

• nesplnění termínů, závazku (poškození dobrého jména firmy). 

Další nepříjemností je mimořádná návštěva inspektora státního odborného dozoru, což také 

nepřidá na klidu zaměstnavatele.  

 Základním stavebním kamenem pro zajištění BOZP je proces prevence rizik. V této 

práci jsem se zaměřil na hlavní fázi tohoto procesu. Jedná se o identifikaci, analýzu 

a hodnocení rizik. Pro provedení této fáze jsem si vybral z velkého počtu možných metod pro  

identifikaci, analýzu a hodnocení rizik méně známou Metodu konečných kroků, která se 

kromě Třineckých železárnách a.s, používá i v jiných podnicích. Do procesu identifikace 

a analýzy rizika jsem se rozhodl zapojit pracovníky, kteří se dostávají do styku 
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s posuzovaným  zařízením, nebo je jejich činnost s tímto zařízením spojena, protože jsem 

se domníval, že by jejich znalosti a zkušenosti mohly přinést nové poznatky do této 

problematiky. Další fází v procesu hodnocení rizik, na kterou jsem se v této práci zaměřil, 

je navržení opatření k eliminaci zjištěných rizik, nebo omezení jejich působení na minimální 

úroveň.  
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2 Systém prevence rizik 

2.1 Právní rámec 
Základní direktivou  pro oblast BOZP  je směrnice 89/391/EHS [16]. Tato direktiva 

je závazná pro všechny členy Evropské unie. Česká republika1 implementovala tuto směrnici 

částečně již v roce 2000 prostřednictvím zákona č. 65/1965 Sb., jenž byl zrušen a nahrazen 

zákonem 262/2006 Sb. [17], (dále Zákoník práce). Plně byla implementována přijetím zákona 

č.309/2006 Sb. [18].  

Dle těchto právních norem je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je také povinen zajistit ochranu života a zdraví 

všech fyzických osob vyskytujících se na jeho pracovištích s jeho vědomím. Náklady spojené 

se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel. Aby mohl 

zaměstnavatel zabezpečit ochranu života a zdraví svých zaměstnanců,  musí vytvářet 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a podmínky. K zabezpečení takového 

prostředí a podmínek musí zaměstnavatel vyhledávat nebezpečné činitelé a procesy 

a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě nalezení těchto činitelů a procesů musí 

zaměstnavatel vyhledávat a hodnotit rizika.  Zamezení vzniku a působení rizika může zajistit 

přijímáním opatření a vhodným řízením. V případě, že není možné riziko odstranit, musí 

přijmout opatření k omezení jeho působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. V praxi to znamená aplikovat všeobecné preventivní 

zásady, mezi které patří: 

• omezování vzniku rizik, 

• odstraňování rizik u zdroje, 

• přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

• nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými pracovními 

postupy, 

• nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin 

a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem 

nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

                                                 
1 Česká republika je členským státem od roku 2004 
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• omezení počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů na nejnižší 

počet nutný k zajištění provozu, 

• plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

• upřednostnit kolektivní ochranu před ochranou individuální, 

• provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

• udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti práce, 

• synchronizovat opatření k měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost 

a dodržování a zjišťovat zlepšení stavů pracovního prostředí a pracovních podmínek. 

Ke zlepšení stavu péče o zaměstnance a vnímání BOZP v organizacích přispívá 

zavedení systémů řízení BOZP. V naší republice se jedná hlavně o program „Bezpečný 

podnik“(dále BP) a OHSAS 18001.  Jsou to  systémy doporučené. Přispívají ke zvýšení 

úrovně bezpečnosti zaměstnanců. Oba systémy jsou zaměřeny na prevenci. Bezpečný podnik 

zahrnuje i oblast environmentu a ochranu majetku. OHSAS 18001 se zaměřuje na ochranu 

zdraví. Dle těchto programů je prioritou v rámci řízení organizace systematická identifikace, 

analýza a hodnocení rizik na pracovišti. 

2.2 Prevence rizik 
Proces prevence rizik má za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je, nebo 

minimalizovat působení zbytkových rizik. Na jeho počátku je identifikace, analýza 

a hodnocení rizik na pracovišti. Na základě získaných informaci se vytvoří podklady, 

které umožní zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví jeho zaměstnanců.  

Obecně lze tento proces rozdělit na 5 základních fází:  

1. fáze - určení pracovního systému a vytvoření seznamu činností v  něm 

prováděných 

Zpracovat seznam všech pracovišť v pracovním systému, včetně jejich vybavení, 

technologických zařízení, zaměstnanců a osob vyskytujících se na pracovištích. Do seznamu 

se musí zahrnout také všechny prostory a komunikace včetně sklepních prostorů, venkovních 

komunikací, podnikových vleček, šaten, toalet, umýváren, prostory pro odpočinek 

a konzumaci potravin atd. K jednotlivým pracovištím a k prostorám se přiřadí činnosti, které 

jsou v nich prováděny.  
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2. fáze – identifikace, analýza a hodnocení rizik 

Pomocí metody pro stanovení rizik se k jednotlivým položkám na seznamu nalezne 

nebezpečí (zdroj rizika), které může nastat a následně se určí možné riziko. K tomuto účelu 

můžeme použít řady rozdílných metod lišících se : 

• v podkladech pro provedení 

• v počátečním stádiu 

• ve způsobu provedení v závislosti na čase. 

Na základě vstupních podkladů lze tyto metodiky rozdělit do dvou skupin. V první 

skupině jsou tzv. tradiční metody. Jsou založené na praktických zkušenostech. Slabou 

stránkou těchto tradičních postupů je skutečnost, že neberou v úvahu události, s nimiž jsme 

se doposud nesetkali. Hlavními představiteli této skupiny jsou bezpečnostní audit a kontrolní 

seznam. Druhou skupinu tvoří metody jimiž je možné nalézt i  nebezpečí, která se ještě 

neprojevila na zkoumaném subjektu. Do této skupiny můžeme zařadit například analýza 

WHAT – IF, FTA, ETA, atd. V praxi se nejčastěji používají kombinace výše uvedených 

metod. Specifickou skupinu představují metody používající indexy – ukazatele. Jedná 

se o Relativní hodnocení, Rychlé hodnocení, atd. 

Při identifikaci a analýze rizika je nutné zohlednit parametry prostorové a časové. 

Při posuzování prostorových parametrů je zapotřebí počítat s rozměry, umístěním, okolím 

a periferiemi systému, který posuzujeme. Časové hledisko zahrnuje životnost posuzovaného 

pracoviště, stroje, apod., jenž je předmětem posuzování. Identifikace a hodnocení rizika 

provádíme v takovém rozsahu, který je identifikaci adekvátní. 

Při stanovování rizik stanovujeme také závažnost možného poškození, 

a pravděpodobnost, se kterou k poškození může dojít. Některé z výše uvedených metod 

dokážou stanovit hodnotu rizika přímo (FTA, FMECA, atd.). U ostatních lze použít jiný druh 

hodnocení. Podstata hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme přijmout 

a pokud ne, jaká opatření musíme realizovat k jeho odstranění nebo alespoň omezení 

na přijatelnou míru. 

Součástí pracovních rizik jsou také rizika zdravotní, která vyjadřují míru závažnosti 

zátěže člověka vystaveného rizikovým faktorům na pracovišti. Vzhledem k jejich 

specifickému charakteru a požadované odborné znalosti pro jejich hodnocení, jsou tato rizika 

zahrnuta v právních předpisech týkajících se ochrany veřejného zdraví, konkrétně zákona 

č. 258/2000 Sb.[19]. Podle tohoto zákona má zaměstnavatel povinnost vyhledávat zdravotní 

rizika a zpracovávat návrh zařazení prací do kategorií. To provádí na základě rizikových 

faktorů, vznikajících v důsledku nepříznivých pracovních podmínek. Při zjišťování 
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a hodnocení těchto faktorů postupuje podle nařízení vlády 361/2007 Sb. [14]. Není-li možné 

postupovat dle tohoto nařízení postupuje podle metody obsažené v české technické normě. 

3. fáze - odstranění, popřípadě omezení rizika 

Účinná prevence před nežádoucí událostí vychází ze znalostí podstaty (charakteru) 

rizik a jejich závažnosti. Nutnou podmínkou účinné prevence je přitom splnění všech 

požadavků stanovených právními předpisy a technickými normami. Stanovení opatření 

k prevenci rizik je výsledkem všech předchozích kroků. Cílem opatření je zajistit podmínky, 

které odstraní rizika u zdroje jejich původu nebo omezí působení zbytkových rizik tak, 

aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno na přijatelnou úroveň. 

Přijatá opatření můžeme rozdělit na opatření organizační a technická. Mezi organizační 

opatření patří organizace práce, technologické postupy, apod. Do technických opatření 

lze zařadit opatření v konstrukci zařízení, které vedou ke zvýšení bezpečnosti procesu. 

4. fáze - pravidelné monitorování a aktualizace rizik  

Hodnocení rizik se provádí jednak při zavádění systému hodnocení rizik na všech 

pracovištích a zařízeních, jednak u nových pracovišť, strojů, technologií a zařízení 

před uvedením do provozu. Je potřebné je provést i tehdy, když dojde k závažným 

organizačním změnám, jako je například zavedení druhé směny nebo změna kvalifikace 

zaměstnanců. Dále by se mělo hodnocení rizik provádět v intervalech, stanovených 

pro jednotlivá pracoviště zaměstnavatelem podle rizikovosti prací a dalších skutečností, které 

rizikovost a četnost prevence ovlivňují. Hodnocení rizik provádíme vždy:  

• před uvedením nového zařízení případně pracoviště do užívání 

(výchozí vyhodnocení rizik), 

• jako kontrolu po provedení opatření,  

• po každé změně, která mohla mít vliv na bezpečnost práce,  

• po nehodě / úrazu, 

• prevenci rizik provádíme samozřejmě v návaznosti na události, jakými jsou, 

například pracovní úraz, návrh zástupce zaměstnanců pro BOZP, zjištění orgánů 

Inspekce práce nebo ochrany veřejného zdraví nebo závazný pokyn příslušného 

odborového orgánu. 

5. fáze – zapojení zaměstnanců do procesu prevence  

Začátek prevence rizik by měl být již v zajištění kvalitního školení zaměstnanců 

a vedoucích pracovníků o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP včetně informací 

o rizicích, která se týkají jejich práce a pracoviště a pravidelném ověřování jejich znalostí. 
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Je potřeba také seznámit zaměstnance, příslušné odborové orgány nebo zástupce pro oblast 

BOZP s výsledkem vyhodnocení rizik, dále s přijatými a prováděnými opatřeními ke snížení 

jejich působení. Vyslechnutí jejich připomínek a návrhů je nejen uloženo Zákoníkem práce, 

ale může přinést poznatky důležité pro prevenci rizik. 

Se zaměstnanci, případně jejich zástupci, by měly být projednávány i výsledky kontrol 

zaměřených na účinnost přijatých bezpečnostních opatření, protože jejich soustavné 

vyžadování a kontrolování je nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečných a zdraví 

neohrožujících pracovních podmínek. 

Chceme-li proces prevence rizik uzavřít, musíme si uvědomit, že bezpečné pracovní 

prostředí nezajistíme jen identifikovanými riziky a přijatými opatřeními. Pro dosažení cíle 

musíme vzít v potaz další důležitý a často opomíjený faktor, který je pravděpodobně 

nejsložitější a má na svědomí většinu pracovních úrazů. Tímto faktorem je lidský činitel. 

Dá se tedy říci, že bezpečnost práce ovlivňují tři základní činitelé, které na sebe vzájemně 

působí - viz. Obrázek 1. 

ČLOVĚK STROJ

PRAC. 
PROSTŘEDÍ

 
Obrázek 1 – vzájemné působení základních tří činitelů ovlivňující bezpečnost práce 

Nežádoucí působení stroje a pracovního prostředí na člověka můžeme omezit na relativně 

nízkou míru právě identifikací rizik,  rizikových faktorů a přijetím opatření,  naopak působení 

člověka na stroj a pracovní prostředí již tak jednoduché odstranit nebo snížit není.  

 Identifikace příčin selhání je jednou z nejobtížnějších částí hodnocení vlivu lidského 

činitele. Jedná se totiž o krok, ve kterém nejenže obvykle predikujeme něco, co se ještě 

nestalo (chyba), ale hledáme i faktory, jejichž působení k dané chybě vedly (nebo mohou 

vést). V tomto pojetí hovoříme tedy o možných příčinách selhání lidského činitele, které 
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se snažíme odhalit. Lze samozřejmě postupovat i obráceně, tedy že hledáme příčiny již 

proběhnutého selhání například při vyšetřování příčin pracovního úrazu. 

Problematika spolehlivosti lidského činitele dnes představuje skutečně složitý systém, 

který nelze nikdy zcela dokonale rozkrýt. Jelikož je každý člověk zcela individuální entitou, 

bude řada detailů vztahujících se k jeho spolehlivosti skryta.  
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3 Metoda konečných kroků 

3.1 Úvod 
Metoda konečných kroků [2] definuje nebezpečí jako vytvoření podmínek a parametrů 

pro možnost náhlé změny, čili jako potenciál rizika. Riziko pak jako: 

• možnost náhlé, skokové změny (kvantitativní i kvalitativní), při změnách podmínek 

(vnějších i vnitřních) a parametrů, nebo 

• možnost ztráty stability v rovnovážné poloze, 

kdy dochází k tzv. tvrdé poruše (přeskok na jinou hladinu stabilního režimu). Tento 

děj je jinak označován jako mimořádná událost. Při posuzování rizika mají také význam 

tzv. měkké poruchy (jinak označované jako skoronehoda), kdy dochází k pouhému rozkmitání 

kolem rovnovážného stavu a v konečném čase (t) k návratu do stabilní polohy. 

3.2 Postup při identifikaci a analýze rizik 
1. fáze – rozdělení systému 

Posuzovaný systém rozdělíme na subsystémy s logickou návazností a s možností 

stanovit u nich rizika. Rozdělení provedeme na takový počet subsystémů, které vyhovují 

provozní a technické praxi.  

2. fáze – identifikace a analýza rizika 

Metoda konečných kroků při identifikaci rizik vychází ze zdrojů nebezpečí:  

• Materiál – projev hmoty, 

• Design – ergonomické řešení,  

• Energie – všechny její projevy,  

• Látky – všechny její projevy, 

• Pohyb – ve všech stupních volnosti, 

• Produkt činnosti subsystému, 

• Selhání – všechny druhy. 

Jejich počet je konečný. Jinak řečeno vycházíme z daného počtu zdrojů nebezpečí. 

Výčet nebezpečí příslušný daným zdrojům je rovněž konečný. Přehled nebezpečí 

a z nich vyplývajících rizik znázorňuje tabulka 3-1. 
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Tabulka 3-1 Přehled nebezpečí a rizik dle Metody konečných kroků 

  Nebezpečí Riziko 
Materiálové vady vnitřní a vnější porušení soudržnosti - deformace 

lámavost 
rozpadnutí 
roztržení 
zborcení 

Nevhodné vlastnosti materiálu, odlišná 
struktura materiálu, špatné chemické 

složení materiálu 
porušení soudržnosti-obecně 

Použití nevhodného materiálu, záměna 
materiálu nepředpokládané chování materiálu 

koroze 
tlení 

trouchnivění 
Stárnutí materiálu, povětrnostní fyzikální a 

chemické vlivy na materiál 
praskání 

překročení pevnostních mezí v tahu 
překročení pevnostních mezí v tlaku 
překročení pevnostních mezí v ohybu 
překročení pevnostních mezí v střihu 
překročení pevnostních mezí v krutu 

M
A

T
E

R
IÁ

L
 

Únava materiálu, nevhodná pružnost a 
pevnost 

deformace materiálu - obecně 
zachycení 
říznutí 
bodnutí 

Nebezpečný tvar - hrany, hroty, výčnělky, 
členitost 

udeření 
pád 

udeření Nepřehlednost a vadné uspořádání 
zakopnutí 

pád 
vyklouznutí Nevhodná hmotnost, nevhodné rozměry, 

neskladnost, nestabilita 
udeření 

sklouznutí 
sjetí 
pád 

zachycení 
Nevhodný povrch 

zranění obecně 
pád Špatné osvětlení 

udeření 
poškození zdraví z nefyziologických poloh při obsluze 

z jednostranné dlouhodobé námahy 
nevhodné zorné podmínky 
nemožnost správné obsluhy 

Špatné prostorové a poměrové nároky na 
obsluhu, špatná ovladatelnost, nevhodná 

pracovní poloha obsluhy, špatná dostupnost
únava a diskonfort 

udeření 
naražení 

střet 

D
E

SI
G

N
 

Zasahování, přesahování, vnikání  do 
komunikačních a obslužných prostorů 

zasažení 
udeření 

tlak 
tlaková vlna 

Akumulovaná energie (potencionální, 
pneumatická, hydraulická) 

vniknutí 
popálení 

požár E
N

E
R

G
IE

 

Elektrická energie, elektrický oblouk, 
elektrostatické účinky 

zasažení elektrickým proudem 
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 odmrštění 
popálení 

poškození tkáně zářením Elektromagnetické záření 
poškození zraku 

Extrémně nízké teploty poškození tkání extrémně nízkými teplotami 
pád 

udeření 
střet 

vražení 
vjetí 

Kinetická energie 

přiražení 
popálení Tepelná energie 

požár 
udeření 

deformace 
výbuch 
podtlak 
přetlak 

 

Tlaková energie 

vmetení 
Horké látky, pevné, kapalné, plynné popálení 

zasažení 
poškození 
poleptání 

podráždění 
záněty 

nekrózy 
alergické reakce 

vdechnutí 

Chemické škodliviny, chemické 
karcinogeny, polychlorované bifenyly, 

azbest 

poškození zdraví obecně 
otrava 

poškození 
vdechnutí 

požití 
potřísnění 

Jedy 

dráždění 
popálení 

požár 
výbuch 

explozivní hoření 
detonace 

účinky tlakové vlny 
otrava 

L
Á

T
K

Y
 

Látky výbušné a hořlavé, tvořící výbušné a 
hořlavé směsi, plyny,prachy, aerosoly, jiné 

chemické látky, chemické reakce při 
slučování a rozkladu látek 

dušení 
udeření 

přiražení Kolize 
náraz obecně 

udeření 
  

vysmeknutí 
Pohyb při nezajištění 

vypadnutí 
roztržení 

sjetí 

PO
H

Y
B

 

 
 
 pád 
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bodnutí 
udeření 

přiražení 
vniknutí 
vmetení 
sražení 
přejetí 
stlačení 

přimáčknutí 
pořezání 
sesunutí 
navinutí 
vtažení 

Vznik nebezpečných míst tvořených 
pohybem (tlačná, sbíhavá, střižná), rotující 

části, kývavý pohyb, pohyb ve všech 
stupních volnosti obecně 

úlet 
převrácení 
převržení 

smyk 

 

Ztráta stability 

skácení 
Hluk poškození sluchu 

poškození zdraví obecně Nevhodné mikroklimatické podmínky, 
vysoká nebo nízká teplota, vysoká nebo 

nízká vlhkost, ionizace vzduchu, nesprávná 
aerace 

diskomfort 

Oslnění a stroboskopický jev, snížená 
viditelnost ztráta orientace 

Plamen a sálavé teplo popálení 
Vibrace poškození zdraví obecně 

otrava 
dušení 

podráždění 

PR
O

D
U

K
T

 Č
IN

N
O

ST
I 

SU
B

Y
ST

É
M

U
 

Výskyt plynů, dýmu, par, aerosolu, prachu 

poškození zdraví obecně 
roztržení 

sjetí 
pád 

výbuch 

Překonání bezpečnostních parametrů a 
hodnot 

sesunutí 
Rušení (interference) - elektromagnetické, 

elektrostatické, radiová neovladatelnost 

Selhání ovládacích prvků neovladatelnost 
přiražení 
zasažení 

přimáčknutí 
neočekávaný pohyb 

úder 

Selhání řídícího prvku nebo programu 

náraz 
špatné ovládání Selhání sdělovačů, signalizace, čidel, 

senzorů, ochranných a zabezpečujících 
prvků ohrožení obsluhy obecně 

rozpadnutí 
sjetí Selhání stability 
pád 

vypadnutí 
uvolnění 

SE
L

H
Á

N
Í 

Výpadek při kolísání energie pohonu 
vypuštění 
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3. fáze – hodnocení rizika 

Riziko je dle Metody konečných kroků charakterizováno pravděpodobností vzniku 

a pravděpodobnosti následků. Při hodnocení rizika je využívána rovnice: 

nv PPR ⋅=  

kde: 

R = riziko 

Pv = pravděpodobnost vzniku 

Pn = pravděpodobnost následků. 

Abychom se v technické praxi vyhnuli exaktnímu matematickému vyjádření 

pravděpodobnosti vzniku a následků, je možné pro technickou praxi stanovit smluvně 

pravděpodobnost vzniku  a následků takto: 

• Pv = 1 – nežádoucí událost je zcela nahodilá 

• Pv = 3 – nežádoucí události se vyskytují nepravidelně  

• Pv = 6 – nežádoucí události se vyskytují zcela pravidelně 

• Pv = 9 – nežádoucí události se vyskytují trvale 

• Pn = 1 – následkem je méně závažná zranění 1 osoby 

• Pn = 3 – následkem je zranění 1 osoby  

• Pn = 6 – následkem je zranění více osob  

• Pn = 9 – následkem je havárie se zraněním více osob a značné škody na majetku.  

Výsledkem kombinace pravděpodobnosti vzniku a následků je tabulka 3-2, 

kde na svislé ose jsou uvedeny hodnoty pravděpodobnosti Pv a na vodorovné ose hodnoty 

pravděpodobnosti následků Pn. V tabulce jsou vyznačeny 3 kvadranty (A, B, C). Po zařazení 

rizika do daného kvadrantu zjistíme závažnost jednotlivých rizik, přičemž největší pozornost 

musíme věnovat rizikům spadajícím do kvadrantu C. 
Tabulka 3-2 Kombinace pravděpodobnosti vzniku a následků 

  PRAVDĚPODOBNOST 
NÁSLEDKŮ 

9     

6     
C 

3   B     

1 A       

PR
A

V
D
Ě

PO
D

O
B

N
O

ST
 

V
Z

N
IK

U
 

  1 3 6 9 
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Není – li kvantifikace rizika uvedeným způsobem dostatečná, je nutné vzít v potaz 

další důležité faktory ovlivňující velikost rizika. Mezi tyto faktory patří: 

• doba, po kterou bude riziko působit – čas (t) 

o doba trvání rizika bodová, krátká, nahodilá = 2 

o doba trvání rizika v souvislých časových pásmech, ne však trvale = 3 

o doba trvání rizika trvalá = 4 

• počet osob, kterých se bude riziko dotýkat – (n) 

o riziko ohrožuje jednu osobu = 1 

o riziko ohrožuje více osob = 2 

o riziko ohrožuje všechny zaměstnance i periferie firmy = 3 

• koeficient, který v případě technické, nebo technologické nemožnosti přijmout 

opatření pro částečné nebo úplné eliminování rizika – (k) 

• riziko je možno eliminovat částečně = 2 

• riziko nelze eliminovat = 3. 

V případě užití všech pomocných faktorů bude rovnice pro výpočet hodnoty rizika 

vypadat následovně: 

kntPPR nv ⋅⋅⋅⋅= . 

4. fáze – navržení bezpečnostních opatření 

Při stanovení opatření k částečné nebo úplné eliminaci rizika lze využít návrhy, které 

jsou uvedeny v této metodě. Je samozřejmé, že opatření uvedené v metodě jsou jen 

pro inspiraci, a je možné je dle potřeby doplnit. Proto je velmi důležité při navrhování 

opatření používat tabulku (viz. Příloha  2). 

3.3 Provedení metody 
Při užití této metody si může posuzovatel vybrat buď formu vyplňování tabulky, 

nebo využije softwarovou verzi této metody.  

3.3.1 Metoda konečných kroků pomocí tabulky 
Při provádění této varianty si jako vzor vezmeme vzorovou tabulku rizik 

(viz. Příloha 2). Poté postupujeme řádek po řádku. Vybíráme možná rizika, následně 

navrhneme opatření a  riziko ohodnotíme. Na závěr shrneme navržené opatření. 

3.3.2 Metoda konečných kroků pomocí softwaru 
Při provádění analýzy můžeme použít také počítač. Metoda konečných kroků byla 

zpracována jako softwarová aplikace. Při provádění vyplňujeme kartu Záznam o identifikaci 
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rizika (viz. Příloha 3), kde zatrhneme vybraná nebezpečí. Na základě nebezpečí následně 

vybereme patřičné riziko. Na závěr ohodnotíme daný subsystém, popíšeme možná rizika 

a navrhneme opatření. Součásti této karty je také možnost vybrat patřičné osobní ochranné 

pracovní pomůcky (dále OOPP). Dále jsou zde kolonky pro zápis o školení zaměstnanců 

z vybraných rizik a navržených opatření. Tato karta se ukládá do databáze a může být 

dle potřeby vyvolána.  

Značnou nevýhodou této varianty je, že běží pouze pod softwarem Lotus notes. 

Případní zájemci o tuto metodu musí mít tento systém nainstalovaný. Tento problém 

se v současné době řeší. 

3.4 Závěr 
Je to velmi rychlá metoda, při které snadným způsobem posuzovatel identifikuje 

rizika. Při využití této metody může posuzovatel hodnotit subjekt jako celek, nebo jej může 

rozdělit na dílčí subjekty (v případě velmi složitého subjektu). Výčet možných nebezpečí 

a rizik lze v případě nalezení nového rizika, nebo nebezpečí doplnit. 

Výsledkem požití této metody jsou identifikována rizika, jejich analýza a kvantifikace. 

Tyto informace by měly sloužit pro školení a přípravu zaměstnanců, kontrolní  a dozorčí 

činnosti řídicích zaměstnanců, ale zejména pro stanovení úrovně bezpečnosti práce 

při prostém  součtu hodnot rizik a při srovnání stavu například v ročních intervalech. 

Tato metoda byla primárně vytvořená pro Třinecké železárny a.s, jako pro podnik 

s uzavřeným hutním cyklem. Nyní se využívá kromě provozu Třineckých železáren a.s. 

(Vítkovice, Kladno, atd) také ve firmách, které jsou zaměřeny na jiné druhy výroby. 

V současné době využívají  tuto metodu firmy jako O2, nebo polská firma La Grande atd. 
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4 Zapojení zaměstnanců do procesu identifikace 
nebezpečí a rizik 

4.1 Úvod 
Identifikace nebezpečí a rizik je týmová práce. Většinou ji provádí tým odborníků 

na danou problematiku. Mezi jeho členy nejčastěji patří: mistr, technolog, revizní technik 

v čele s bezpečnostním technikem jako koordinátorem. V rámci mé diplomové práce jsem 

provedl průzkum mezi zaměstnanci pracujícími se zkoumaným objektem v daném podniku, 

zda jejich zapojení může přinést nové poznatky, nebo zda získané informace odpovídají 

náročností tohoto výzkumu.  

4.2 Příprava a provedení průzkumu 
Při své volbě jsem se nechal inspirovat jednou americkou automobilkou, ta využila 

hromadných sezení se zaměstnanci a formou brainstormingu zjišťovala možné nebezpečí 

a jejich řešení.  

4.2.1 Příprava 
Pro průzkum jsem vytvořil otázky typu „Co může být příčinou…“ (např. Co může být 

příčinou přetržení vázacího prostředku?). Při jejich tvorbě jsem hlavně vycházel ze systému 

bezpečné práce (dále SBP) [6]. Jako klíčová slova jsem použil zdroje nebezpečí dle Metody  

konečných kroků. Otázky jsem koncipoval pro mostový jeřáb na Slévárně oceli2. Přehled 

otázek:  

• Co může být příčinou přetržení vázacího prostředku? 

• Co může být příčinou pádu přepravovaného břemena? 

• Co může být příčinou zranění vazače? 

• Co může být příčinou pádu kolyb ze skladovacího stohu? 

• Co může být příčinou poškození kol jeřábu nebo kočky? 

• Co může být příčinou pádu pracovníka z jeřábové dráhy? 

• Co může být příčinou pádu pracovníka z konstrukce mostu? 

• Co může být příčinou zásahu obsluhy elektrickým proudem? 

• Co může být příčinou přetržení vázacího prostředku? 

• Co může být příčinou pádu přepravovaného břemena? 

                                                 
2 Slévárna oceli je provoz firmy Slévárny Třinec a.s., jenž je dceřiná společnost Třineckých železáren a.s. 
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• Co může být příčinou pádu přepravovaného materiálu (jeho části) z kolyby nebo 

roštu? 

• Co může být příčinou zranění vazače? 

• Co může být příčinou pádu kolyb, formovacích rámů (dále rámy),ze skladovacího 

stohu? 

• Co může být příčinou zranění pracovníka při vybíjení forem pomocí jeřábu? 

• Co může být příčinou vylití taveniny z pánve? 

• Co může být příčinou poškození přepravovaného břemene? 

• Co může být příčinou rozhoupání zavěšeného břemena? 

• Co může být příčinou srážky pohybujícího se břemena a osoby? 

• Co může být příčinou zranění pracovníka při vázání (uvolňování) břemen? 

• Co může být příčinou náhlého uvolnění závěsného lana z navíjecího zařízení? 

• Co může být příčinou náhlého uvedení jeřábu, kočky nebo navíjecího zařízení 

do provozu? 

• Co může být příčinou zranění jeřábníka v řídící kabině? 

• Co může být příčinou selhání brzd konstrukce jeřábu, kočky  nebo navíjecího 

zařízení? 

• Co může být příčinou srážky dvou jeřábů? 

• Co může být příčinou poškození kol jeřábu nebo kočky? 

• Co může být příčinou poškození kolejnic? 

• Co může být příčinou pádu pracovníka ze schodiště na jeřábovou dráhu? 

• Co může být příčinou pádu pracovníka z jeřábové dráhy? 

• Co může být příčinou pádu pracovníka z konstrukce mostu? 

• Co může být příčinou zásahu obsluhy elektrickým proudem? 

• Co může být příčinou zranění pracovníka pří obracení rámů? 

• Co může být příčinou vykolejení jeřábu? 

4.2.2 Provedení 
Při provádění průzkumu jsem si dal za cíl nejdříve oslovit skupinu odborníků na dané 

zařízení a poté oslovit pracovníky pracující s daným zařízením (vazače a jeřábníky). V rámci 

těchto skupin jsem si dal za cíl aplikovat  brainstorming. 

24 



4.3 Závěr 
Cílem průzkumu by mělo být zjištění, zda zapojení pracovníků do procesu prevence 

rizik může přinést doplnění nových nebezpečí a rizik do Metody konečných kroků, 

nebo zda data získané  z tohoto průzkumu budou rentabilní s jeho náročnosti na přípravu 

a provedení. Může se také naskytnout možnost získání informací o skoronehodách, jenž se 

staly.  
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5 Prevence rizik mostového jeřábu 

5.1 Popis mostového jeřábu a podmínky pro jeho bezpečné 
používání 

Předmětem mého úkolu je licí a obsluhovací mostový jeřáb č. 2 o nosnosti 12 000 tun, 

ovládaný z uzavřené kabiny. Je zařazen do třídy AS. Primárním dokumentem pro daný jeřáb 

je SBP k provozování zdvihacích zařízení na pracovišti  Slévárna oceli. Tento dokument 

vychází ze systému bezpečné práce podniku a aplikuje ho na toto pracoviště.  Bližší 

specifikaci potřebnou pro identifikaci rizik uvádí tabulka 5-1. 
Tabulka 5-1 Podrobnější specifikace posuzovaného jeřábu 

konstrukce jeřábového mostu prutová 
počet nosníků 2 

umístění kočky nahoře 
brzdy nožní 

pohon kol polovina 
elektromotor střídavý (400 V) 

uložení jeřábových drah na sloupech 
počet trolejí několik 
typ vedení podélné 

kabina uzavřená, klimatizovaná 
výstup na jeřábové dráhy schody, madlo 

pohyb podél jeřábových drah průchozí lávka 
nárazníky na jeřábu pružinové 

jeřáb 

nárazníky na konci jeřábových drah pevné 
zdvih  jeden hlavní 

brzdy na zdvihu automatické kočka 

hák s kladnicí pro zavěšení pánve 
počet brzd dvojité 
typ brzd čelisti - elektrohydraulické 

lanový buben  s drážkami 
koncový vypínač zdvihu horní 

zdvihací 
zařízení

závěsné prostředky ocelové řetězy 
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5.1.1 Charakteristika a popis pracoviště 
Pracoviště jeřábu se nachází v I. lodi provozní budovy provozu Slévárna oceli. 

Je vymezeno stěnou budovy elektroocelárny z jedné strany a vjezdem do Slévárny oceli 

u žíhacích pecí ze strany druhé. Pracoviště zahrnuje ruční a strojní formovnu a část cídírny až 

po žíhací pece. Pracoviště protínají komunikace pro pěší. 

5.1.2 Provozované manipulace s jeřábem 
Mezi hlavní manipulace patří: 

• zavážení formovacích směsí k pracovním skupinám na ruční formovně, 

• dovoz a ukládání formovacích rámů pro ruční formovnu a kolyb, 

• převoz a vybíjení odlitých forem u ruční a strojní formovny, 

• odsun písku z prostoru vytloukání na ruční formovně, 

• odsun šrotu z cídírny na trakční vůz elektroocelárny, 

• obsluha pracovních skupin při zhotovování forem, 

• převoz modelů, 

• převoz kovu a lití - dodavatel kovu (elektroocelárna Třineckých železáren a.s.) musí 

dodržovat hmotnost břemene 12 t (pánev + kov).  

Mezi pomocné manipulace pak patří: 

• transport pomocného materiálu, 

• údržba pracoviště a zařízení. 

5.1.3 Kompetentní osoby dle SBP 
Zajištění osob, jenž jsou odborně a zdravotně způsobilé obsluhovat jeřáb, popřípadě 

vázat břemena, je prováděno uživatelem. Za dodržení požadavků na kvalifikaci u jednotlivých 

pracovníků zodpovídá mistr. Při tom spolupracuje se školským pracovníkem, který vede 

seznamy obsluh a stupeň jejich kvalifikace. 

5.1.4 Dozor dle SBP 
Před započetím směny provede jeřábník základní prohlídku jeřábu a kontrolu 

funkčnosti jednotlivých systému. Denní kontrolu pracoviště provádí mistr. Jedna z jeho 

základních povinností je namátková kontrola plnění povinnosti jeřábového personálu 

(jeřábníci, vazači). Průběžnou kontrolu jeřábové dopravy provádí pověřená osoba - provozní 

technik zdvihacích zařízení (dále PTZZ). Průběžnou kontrolu vázacích a závěsných 

prostředků provádí pověřená osoba provozní technik vázacích prostředků (dále PTVP). 
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Kontrolu jeřábové dopravy vázacích a závěsných prostředků, činnosti PTZZ provádí Revizní 

technik zdvihacích zařízení.  

5.1.5 Zajištění bezpečnosti ostatních osob  
Pracovníci, kteří se nacházejí v pracovním prostoru jeřábu, musí být v rámci 

bezpečnostního školení informováni o zákazu zdržování se v blízkosti dopravovaných břemen 

a musí uposlechnout pokynů vazače, který přepravu břemen řídí. 

Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty 
Před zahájením směny se domluví mistři formoven s mistry cídírny a s jednotlivými 

jeřábníky na činnostech které budou během směny jednotlivé jeřáby provádět (co se bude 

dělat, kdy se to bude dělat, apod.). Nejasnosti, které vzniknou během provozu jeřábu 

na směně řeší  jeřábníci spolu s mistry příslušného střediska.  

Vjezd automobilu do prostoru cídírny je možný jen se souhlasem předáka pracoviště 

cídírny. Při vjezdu je nutno vozidlo přistavit do stanoveného prostoru. Po dobu nakládky řidič 

opustí kabinu vozidla a zdržuje se mimo pracovní prostor jeřábu. 

Převoz kovu a lití provádějí jen zaměstnanci provozu elektroocelárny Třineckých 

železáren a.s. 

5.2 Identifikace, analýza a hodnocení rizik mostového jeřábu  

5.2.1 Provedení průzkumu a sběr dat 
V rámci první skupiny - týmu odborníků jsem nemohl provést brainstorming, 

z důvodů nemožnosti sestavení tohoto týmu z provozních, časových důvodů a z titulu 

mé pozice. Proto jsem musel provést diskuzi selektivně: 

• revizní technik zdvihacích zařízení 

• mistr 

• PTVP 

• elektroúdřbář. 

Odpovědi na otázky od výše uvedených respondentů jsem zaznamenal do tabulky 5-2. Základ 

tabulky jsem vytvořil z odpovědí revizního technika. Následně jsem přidával odpovědi 

dalších odborníků tak, aby se žádná odpověď neopakovala. 

 Ve druhém skupině, jsem již brainstorming použil. Na mou žádost mi mistři daných 

provozů uvolnili část svých zaměstnanců. Provedl jsem celkem dvě sezení. Prvního sezení 

se účastnilo 9 zaměstnanců (3 jeřábníci  a 6 vazačů), druhého pak 5 zaměstnanců (2 jeřábnice 

a 3 vazači). Rozsah délek praxí se pohyboval od 2 do 38 let. Mezi respondenty byly také dvě 

ženy. Odpovědi druhé skupiny jsem zaznamenal do tabulky 5-3. Základ tabulky jsem vytvořil 
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z odpovědí respondentů z prvního sezení. Následně jsem přidal odpovědi respondentů sezení 

druhého tak, aby se žádná odpověď neopakovala. 
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Tabulka 5-2 Odpovědi respondentů z první dotazované skupiny 

vadný (poškozený) 
prostředek 

nevhodně opravený 
prostředek 

překročení nosnosti 
prostředku mechanické poškození 

Co může být příčinou přetržení 
vázacího prostředku? 

použití nevhodného typu přimáčknutí vázacího 
prostředku a jiné těleso   

destrukce váz. prostředku nevhodný způsob vázání provádění zakázaných 
manipulací 

náraz břemene do pevné 
překážky Co může být příčinou pádu 

přepravovaného břemena? navršení materiálu nad okraj 
kolyby 

nesprávná manipulace 
obsluhy jeřábu špatné zabezpečení materiálu poškozený rošt 

Co může být příčinou pádu 
přepravovaného materiálu (jeho 

části) z kolyby nebo roštu? 

navršení materiálu nad okraj 
kolyby 

rozhoupání břemene během 
přepravy špatný technický stav kolyby  

zasažení padajícím 
břemenem nebo jeho částí 

přimáčknutí břemenem k 
pevné překážce 

nepoužívání ochranných 
pomůcek pád předmětu z jeřábu 

Co může být příčinou zranění 
vazače? 

pád při chůzi 
sevření ruky mezi vázací 

prostředek a zvedané 
břemeno 

  

Co může být příčinou zranění 
pracovníka při vyprazdňování 

kolyby? 

nedodržení bezpečné 
vzdálenosti od břemene 

nepoužívání ochranných 
pomůcek 

selhání komunikace vazač – 
jeřábník 

nedodržení podmínek pro 
vybíjení obsluhou 

Co může být příčinou zranění 
pracovníka při vybíjení forem 

pomocí jeřábu? 

nedodržení bezpečné 
vzdálenosti od břemene 

nedodržení podmínek pro 
vybíjení obsluhou 

selhání komunikace vazač – 
jeřábník pád odlitku na vytloukače 

nestabilní uložení kolyb vyšší stoh, než je povoleno působení vnější síly stohování kolyb, u nichž to 
není dovoleno Co může být příčinou pádu kolyb 

ze skladovacího stohu? stohování poškozených kolyb, 
rámů vzniká možnost 

sesunutí 
   

Co může být příčinou vylití 
taveniny z pánve? přeplněná pánev nesprávná manipulace při 

převozu špatný technický stav pánve z důvodu nárazu při 
pokládání 

Co může být příčinou poškození 
přepravovaného břemene? nesprávná volba úvazku náraz na pevnou překážku pád břemene  
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Co může být příčinou rozhoupání 
zavěšeného břemena? 

nesprávná manipulace 
obsluhy jeřábu 

špatný technický stav jeřábu 
( brzdy) náraz do vedlejšího jeřábu vypnutím elektřiny dojde k 

okamžitému zastavení jeřábu 

Co může být příčinou srážky 
pohybujícího se břemena a 

osoby? 

nedodržení bezpečné 
vzdálenosti od břemene 

nesprávná manipulace 
obsluhy jeřábu 

porucha pojezdového ústrojí 
jeřábu 

selhání komunikace vazač – 
jeřábník 

Co může být příčinou zranění 
pracovníka při vázání 
(uvolňování) břemen? 

selhání komunikace vazač – 
jeřábník 

nedodržení bezpečné 
vzdálenosti od břemene 

přidržování břemene při 
manipulaci 

pád nářadí z konstrukce 
jeřábu 

Co může být příčinou náhlého 
uvolnění závěsného lana z 

navíjecího zařízení? 

nesprávné upevnění lana na 
bubnu poškození lana 

spuštění skladnice a 
vypadnutí tažného lana z 

kladky 
selhání koncového spínače 

Co může být příčinou náhlého 
uvedení jeřábu, kočky nebo 

navíjecího zařízení do provozu? 
nesprávná funkce  el. zařízení nepozornost obsluhy   

Co může být příčinou zranění 
jeřábníka v řídící kabině? 

dotyk  nechráněných částí el. 
zařízení náraz břemene do kabiny rozhoupaným řetězem  

Co může být příčinou selhání 
brzd konstrukce jeřábu, kočky  

nebo navíjecího zařízení? 
špatný technický stav brzd vyřazení brzd z činnosti 

obsluhou   

Co může být příčinou srážky 
dvou jeřábů? vyřazené antikolizní zařízení selhání brzd selhání obsluhy zakázaná manipulace – 

odtlačování jeřábu 

opotřebení vada materiálu narušená geometrie 
pojezdové dráhy 

zakázané manipulace – šikmé 
tahy, vytloukání Co může být příčinou poškození 

kol jeřábu nebo kočky? 
výtluky    

Co může být příčinou poškození 
kolejnic? opotřebení vada materiálu narušená geometrie 

pojezdové dráhy  

Co může být příčinou pádu 
pracovníka ze schodiště na 

jeřábovou dráhu? 

poškozené /chybějící / 
zábradlí 

neudržované schodiště /sníh, 
prach .../ nevhodná , poškozená obuv zdravotní indispozice 

Co může být příčinou pádu 
pracovníka z jeřábové dráhy? 

poškozené /chybějící / 
zábradlí překážky na lávce nevhodná , poškozená obuv zdravotní indispozice 
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 nepoužití zabezpečovacího 
systému 

sražení jeřábem při pohybu 
po jeřábové dráze   

poškozené /chybějící / 
zábradlí překážky na lávce nevhodná , poškozená obuv zdravotní indispozice 

Co může být příčinou pádu 
pracovníka z konstrukce mostu? 

nezajištěné otvory v lávce    

dotyk el. troleje dotyk ostatních 
nechráněných částí 

špatný technický stav el. 
zařízení jeřábu 

zasažení elektrickým 
proudem při probíjen Co může být příčinou zásahu 

obsluhy el. proudem? zasažení el. proudem při 
opravě, údržbě    

Co může být příčinou zranění 
pracovníka při obracení rámů? 

nedodržení bezpečné 
vzdálenosti 

selhání komunikace vazač – 
jeřábník   

Co může být příčinou vykolejení 
jeřábu? poškozená kolejnice narušená geometrie ocelové 

konstrukce 
zakázané manipulace s 

jeřábem  
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Tabulka 5-3 Odpovědi respondentů z druhé dotazované skupiny 

poškozený vázací prostředek přetížený vázací prostředek snížení pevnosti poškozením 
o ostré hrany nevhodný úhel pro zdvih 

Co může být příčinou přetržení 
vázacího prostředku? 

únava materiálu špatná manipulace teplotní vlivy působící na 
prostředek  

špatné uložení špatné vyvážení těžiště 
břemena špatná manipulace špatná komunikace vazač - 

jeřábník Co může být příčinou pádu 
přepravovaného břemena? 

poškozené palety srážka s jiným tělesem   

Co může být příčinou pádu 
přepravovaného materiálu (jeho 

části) z kolyby nebo roštu? 

propadnutí dna únavou 
materiálu    

přiskřípnutí mezi břemeno 
a vázací prostředek přiražení břemenem špatný odhad vzdálenosti 

jeřábníka 
neočekávaný pohyb jeřábu 

zaviněný jeřábníkem Co může být příčinou zranění 
vazače? 

nedostatečný odstup vazače špatná komunikace nepozornost vazače pohyb mezi stohy rámů 

Co může být příčinou pádu kolyb, 
rámů ze skladovacího stohu? nesprávné uložení rámy mimo osu sražení pohybujícím se 

jeřábem  

nesprávný náraz formy o 
překážku - vyháknutí z 

řetězu 

neočekávané odpadnutí 
odlitku náraz vázacího prostředku přetržení řetězu 

Co může být příčinou zranění 
pracovníka při vybíjení forem 

pomocí jeřábu? 
výskyt prachu, hluk vyklouznutí ze závěsu špatná signalizace  

Co může být příčinou vylití 
taveniny z pánve? přeplněná pánev náraz pánve při manipulaci propálení vyzdívky a pánve velká rychlost jeřábu 

Co může být příčinou rozhoupání 
zavěšeného břemena? 

náhlé zastavení jeřábu 
vyvolané zpětným chodem rychlý rozjezd náraz do jiného jeřábu  

Co může být příčinou srážky 
pohybujícího se břemena a osoby? 

nepozornost, neopatrnost 
osoby 

neodhadnutí vzdálenosti 
jeřábníkem špatná signalizace  
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Co může být příčinou zranění 
pracovníka pří vázání 
(uvolňování) břemen? 

zhoupnutí břemene sevření mezi materiál a 
vázací prostředek nevhodný způsob uvázání  

selhání koncového vypínače vyskočení zdvihacího lana z 
kladky 

vypadnutí lana z drážek při 
zhoupnutí břemen šikmý tah Co může být příčinou náhlého 

uvolnění závěsného lana z 
navíjecího zařízení? prasknutí lana    

Co může být příčinou náhlého 
uvedení jeřábu, kočky nebo 

navíjecího zařízení do provozu? 
elektronická porucha, zkrat selhání řídicího prvku   

Co může být příčinou zranění 
jeřábníka v řídící kabině? náraz závěsného prostředku       

Co může být příčinou selhání 
brzd konstrukce jeřábu, kočky  

nebo navíjecího zařízení? 
málo brzdné kapalina       

Co může být příčinou srážky 
dvou jeřábů? nepozornost jeřábníka       

Co může být příčinou poškození 
kol jeřábu nebo kočky selhání brzd selhání bezpečnostního 

systému pozdní zabrždění  

Co může být příčinou poškození 
kolejnic? opotřebení     

Co může být příčinou pádu 
pracovníka ze schodiště na 

jeřábovou dráhu? 
mikrotrhlina při svařování nečistoty   

Co může být příčinou pádu 
pracovníka z jeřábové dráhy? neopatrnost     

neupravenost nečistoty zakopnutí a pád z mostu 
jeřábu přes otvor pro zdvih špatné osvětlení v noci Co může být příčinou pádu 

pracovníka z konstrukce mostu a 
z přechodových lávek? vstup do kabiny       

Co může být příčinou zásahu 
obsluhy el. proudem? trolej       
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5.2.2 Vyhodnocení průzkumu 
Výsledky průzkumu jsou shrnuty v tabulce 5-4. 

Tabulka 5-4 Výsledky provedeného průzkumu 

 První skupina respondentů Druhá skupina respondentů 
 revizní technik mistr PTVP elektroúdržbář první sezení druhé sezení 

počet respondentů 4 9 5 
provedení průzkumu selektivně brainstorming 

počet otázek 27 27 
počty odpovědí 68 32 17 13 57 43 

počet odpovědí celkem 130 100 
počet odpovědí uvedených 
v tabulce 5-2 a tabulce 5-3 103 67 

Z tabulky 5-4 je patrné, že  v rámci skupiny odborníků měl největší přínos revizní 

technik, což je pochopitelné z titulu jeho profese. Lze si také povšimnout, že druhý v pořadí 

je mistr, což ukazuje na jeho všestranné znalosti získané z provozní praxe. U PTVP 

a elektroúdržbáře lze nízký počet odpovědí vysvětlit úzkou odborností svého oboru. 

Zde ovšem se musí zdůraznit důležitost jejich znalostí z dané problematiky v procesu 

identifikace rizik.V rámci druhé skupiny si lze povšimnout, že s růstem počtu respondentů 

roste také počet získaných odpovědí. Větší počet stejných odpovědí u druhé skupiny 

lze vysvětlit podobnými zkušenostmi a znalostmi daného provozu. Nižší počet stejných 

odpovědí u první skupiny ukazuje na oborové rozdíly respondentů. 

Průzkumem jsem získal 170 odpovědí, jenž jsem následně využil k identifikaci rizika. 

Průzkum také ukázal, že více odpovědí lze získat pomocí týmů odborníku, to ale neznamená, 

že odpovědi získané od zaměstnanců nebudou pro identifikaci rizik důležité. Získané 

odpovědi lze ve své podstatě chápat jako možná nebezpečí, které představuje mostový jeřáb 

pro své zaměstnance. 

5.2.3 Implementace získaných dat do Metody konečných kroků 
Pro implementaci získaných dat z provedeného průzkumu (viz. tabulka 5-2 a 

tabulka 5-3) do Metody konečných kroků jsem využil tabulky rizik (viz. Příloha 1). Jako 

základ implementace jsem použil data z tabulky 5-2, kterými jsem vyplnil tabulku a tím 

vytvořil základní platformu. Do ní jsem následně doplnil informace získané z tabulky 5-3. 

Tímto postupem jsem provedl identifikaci nebezpečí a rizik pomocí Metody konečných 

kroků. U všech jsem navrhnul opatření k jejich eliminaci. Identifikované nebezpečí a rizika, 

stejně jako navržení opatření k jejich odstranění nebo omezení ukazuje tabulka 5-5. 
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Tabulka 5-5 Identifikované nebezpečí a rizika 

 nebezpečí riziko popis rizika bezpečnostní pojistky 

Materiálové vady vnitřní a 
vnější 

porušení soudržnosti - 
deformace 

Vada materiálu použitého při výměně kol 
jeřábu, kočky, kolejnice nebo závěsného lana 

může být příčinnou jejích poškození. 

Používat náhradní součástky, materiál 
jen s jakostí stanovenou výrobcem 

Použití nevhodného 
materiálu, záměna materiálu 

nepředpokládané chování 
materiálu 

Použitím poškozeného vadného nebo 
nevhodného typu vázacího prostředku může 

vést k pádu břemene, jiné neočekávané 
události. 

Stohováním poškozené kolyby, rámu může 
dojít k narušení stability stohu. 

Při výběru prostředku pečlivě zvážit 
jeho užití. 

Před použitím překontrolovat jeho 
stav.  

Před uložením kolyby, rámu 
překontrolovat, zda nejsou poškozeny. 

koroze Špatný technický stav kolyby, rámu nebo 
roštu 

Pravidelné prohlídky a revize.  
Před započetím vizuálně 
překontrolovat pevnost. 

Stárnutí materiálu, 
povětrnostní fyzikální a 

chemické vlivy na materiál 
praskání 

Špatný technický stav licí pánve (vyzdívky) 
může být příčinou úniku taveniny.  

Snížením pevnosti, celistvosti tažného lana, 
může dojít k pádu břemena. Působením 
fyzikálních vlivů a opotřebením vázacího 

prostředku může dojít k omezení jeho 
deklarované pevnosti. 

Pravidelné prohlídky a revize. 
Skladování na určených místech. Dbát 
zvýšené pozornosti při lití taveniny aby 
nedocházelo k nadměrnému zahřívání 

vázacího prostředku. 

překročení pevnostních mezí v 
tahu Překročení nosnosti vázacího prostředku 

Dodržovat povolené nosnosti. 
Dbát zvýšené pozornosti při 

označování vázacích prostředků. 

Únava materiálu, nevhodná 
pružnost a pevnost 

deformace materiálu - obecně 

Překračováním nosnosti přepravních roštů, 
kolyb může dojít k jejich poškození, 
deformaci a následnému prasknutí.  

Při provozu může dojít k vytvoření výtluků 
na kolejích, což může vést k 

nepředpokládanému chování jeřábu nebo 
kočky 

Při přepravě kusového materiálu 
dodržovat nosnost přepravní kolyby, 

nebo roštu.  
Pravidelné kontroly a včasná údržba 

kolejnic. 

Nebezpečný tvar – hrany, 
hroty, výčnělky a členitost 

udeření Při průchodu po jeřábové dráze a mostu 
může dojít k udeření  

pád 

M
A

T
E

R
IÁ

L
 

Nepřehlednost a vadné 
uspořádání udeření 

Poškozené zábradlí, závěsné lanka můžou být 
příčinou poranění obsluhy při výstupu na 

Pravidelné kontroly a opravy výstupů 
na jeřáb, zabezpečovacích prostředků. 
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zakopnutí 

jeřáb. 
Možnost poškození zdraví pracovníka při 

vstupu do kabiny jeřábu, pohybu po mostu 
jeřábu 

Dbát zvýšené opatrnosti při vstupování 
do a vystupování z kabiny 

pád 

vyklouznutí 
Nevhodná hmotnost, 
nevhodné rozměry, 

neskladnost, nestabilita 
udeření 

Vyklouznutí vázacího prostředku z čepu z 
důvodu použití  vázacího prostředku o 

nevhodné tloušťce 

Při výběru vázacího prostředku pečlivě 
zvážit jeho užití. 

sklouznutí 

sjetí 

Neudržované přístupové cesty mohou být 
zdrojem sklouznutí, sjetí obsluhy a jejího 

poranění. 
 

Nevhodný povrch 

pád Překážky na lávce, jeřábovém mostě mohou 
vést k zakopnutí pracovníka  

pád 

 

Špatné osvětlení 
udeření 

Z důvodu nedostatečného osvětlení 
přístupových cest na jeřáb za snížené 

viditelnosti hrozní pád a poranění 

Před výstupem na jeřáb zapnout hlavní 
osvětlení 

Elektrická energie, elektrický 
oblouk, elektrostatické 

účinky 
zasažení elektrickým proudem

Zasažení obsluhy elektrickým proudem z 
důvodu probíjení elektřiny, špatné údržby el. 

instalace. Poranění elektrikáře při údržbě, 
opravě elektrické instalace 

Pravidelná kontrola a revize. el. 
zařízení. Před započetím oprav zajistit 

patřičnou bezpečnost. 

pád 

udeření E
N

E
R

G
IE

 

Kinetická energie 

střet 

Z důvodu destrukce vázacího prostředku, 
nevhodného způsobu vázání, prováděním 

zakázaných manipulací, nárazem břemene do 
překážky a špatnou manipulací obsluhy může 

dojít k pádu přepravovaného břemene. 

Dodržovat dovolené způsoby vázání 
břemen, systémy bezpečné práce, dbát 

zvýšené pozornosti při převozu 
břemene. 

udeření 

Kolize 

náraz obecně 

Nárazem přepravovaného břemene do stohu 
kolyb rámů může dojít k jeho převržení. 

Nárazem do vedlejšího jeřábu může dojít k 
rozhoupání břemene. 

Nárazem břemene do kabiny může dojít k 
poranění jeřábníka 

Dbát zvýšené pozornosti při přepravě 
zavěšených břemen. 

Dbát zvýšené pozornosti při pohybu 
jeřábu po jeřábové dráze. 

PO
H

Y
B

 

Pohyb při nezajištění pád 
Možnost pádu jeřábníka, opraváře při 

pohybu po jeřábových drahách z důvodu 
nezajištění se proti pádu 
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sjetí 

Rozhoupáním břemene během přepravy 
může dojít ke sjetí, nebo pádu 

přepravovaného materiálu z kolyby nebo 
roštu. Při nevyvážení těžiště břemena může 

dojít k jeho naklonění a sjetí z vázacích 
prostředků. 

Jeřábník nesmí dopustit aby došlo k 
rozhoupání břemene. Pokud k němu 

dojde musí ihned břemeno stabilizovat. 
Při vázání musí vazač správně uvázat 

břemeno 

pád Při opravě mostového jeřábu může dojít k 
pádu nářadí a zranění pracovníka  

udeření 

přiražení 

stlačení 

Vznik nebezpečných míst 
tvořených pohybem (tlačná, 

sbíhavá, střižná), rotující 
části, kývavý pohyb, pohyb 
ve všech stupních volnosti 

obecně 

přimáčknutí 

Přimáčknutím vazače břemenem k pevné 
překážce, přimáčknutím pracovníka mezi 
stohy kolyb a rámů, nebo přimáčknutím 

končetiny mezi vázací prostředek a 
přepravované břemeno po jeho zdvihu může 

dojít k jeho poranění. 
Přimáčknutím vázacího řetězu mezi 

přepravovaný materiál a pevnou překážku, 
může dojít k jeho poškození. 

Při vázání si vazač musí nechat 
dostatečný prostor pro případný úskok 

z dráhy břemena. Postupovat dle 
předpisu a systému bezpečné práce  

převrácení 
převržení 

Náraz přepravovaného břemena do stohu 
může způsobit převržení stohu kolyb rámů. 

Dbát zvýšené pozornosti při přepravě 
zavěšených zařízení 

 

Ztráta stability 
skácení Nestabilní uložení kolyb rámu ve stohu, 

stohování kolyb u nichž to není dovoleno. 
Dbát na přesné ukládání kolyb rámů, 

bez bočního vychýlení 

sjetí 

pád 

Navršením materiálu nad  okraj kolyby nebo 
rámu může způsobit jeho sjetí a pád 

Dodržovat maximální výšku plnění 
koliby nebo roštu. 

sesunutí Skládáním kolyb rámů do vyššího stohu než 
je povoleno může způsobit jeho sesunutí Dodržování stanovené výšky stohu. Překonání bezpečnostních 

parametrů a hodnot 

únik, vylití 

Vlivem nedodržení maximální povolené 
hladiny taveniny v pánvi může po nárazu, 
náhlé změně směru,.. dojít snadněji k vylití 

taveniny. 

Dodržovat hranici maximálního plnění 
pánve. 

SE
L

H
Á

N
Í 

Selhání řídícího prvku nebo 
programu neočekávaný pohyb 

Náhlé zařazení zpětného chodu jeřábníkem, 
rychlé rozjetí jeřábu může vést k rozhoupání 
břemene a následnému pádu břemene (jeho 

části), vylití taveniny,… 

Dodržovat bezpečnostní pokyny a dbát 
zvýšené pozornosti 
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špatné ovládání Selháním brzd z důvodu nedostatku 
provozních kapalin Pravidelné kontroly, revize a opravy. Selhání scelovačů, 

signalizace, čidel, senzorů, 
ochranných a 

zabezpečujících prvků neočekávaný pohyb 
Z důvodu selhání koncového vypínače na 

zdvihu může dojít k pádu břemena a udeření, 
nebo  přimáčknutí pracovníka 

Pravidelné kontroly, revize a opravy. 

 

Výpadek při kolísání energie 
pohonu vypadnutí 

Z důvodu výpadku el. proudu může dojít k 
náhlému zastavení jeřábu a ke zhoupnutí 

pánve 
 

 

LEGENDA 
 přidané rizika 
 nebezpečí doplněná druhou skupinou 
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5.2.4 Závěr 
Do základní platformy jsem z tabulky 5-3 doplnil 6 nebezpečí, která mohou způsobit 

zranění pracovníka. Jedná se o: 

• vyklouznutí vázacího prostředku z čepu z důvodu použití  vázacího prostředku 

o nevhodné tloušťce, 

• z důvodu nedostatečného osvětlení přístupových cest na jeřáb za snížené viditelnosti 

hrozní pád a poranění, 

• možnost poškození zdraví pracovníka při vstupu do kabiny jeřábu, pohybu po mostu 

jeřábu, 

• při nevyvážení těžiště břemena může dojít k jeho naklonění a sjetí z vázacích 

prostředků, 

• přimáčknutí končetiny mezi vázací prostředek a přepravované břemeno po jeho 

zdvihu, 

• náhlé rozjetí jeřábu může vést k rozhoupání břemene. 

Další získané nebezpečí byly již implementovány z tabulky 5-2. 

Na základě provedeného výzkumu navrhuji do Metody konečných kroků začlenit 

3 nová rizika. Tabulka 5-6 ukazuje nově přiřazená rizika, zdůvodnění jejich přidání 

do Metody konečných kroků, možné bezpečnostní opatření a jejich hodnocení. Pro jejich 

hodnocení jsem použil systém  hodnocení dle Metody konečných kroků. 
 

40 



Tabulka 5-6 Nová rizika přidána do Metody konečných kroků 

Popis rizika zdůvodnění přidání Pv Pn R navrhované opatření 

Pád pracovníka 
z důvodu jeho 

nezajištění proti 
pádu při práci ve 

výškách a nad 
volnou hloubkou.. 

Toto riziko se vyskytuje na mnoha 
zařízeních. Nebezpečí pádu 

pracovníka jak z důvodu nemožnosti 
zajištění, tak z důvodu porušení 

předpisů má často tragický konec. 
Proto si myslím, že by toto riziko mělo 

být zařazeno do Metody konečných 
kroků a stále připomínáno 

 zaměstnancům vystavených, tomuto 
riziku. 

3 3 9 

Zabezpečit pracoviště proti 
pádu. Při zabezpečení 

upřednostňovat kolektivní 
ochranu (např. zábradlí). V 
případě nemožnosti použít 

toto opatření vybavit 
zaměstnance OOPP proti 

pádu a pracoviště závěsným 
systémem, seznámit 
zaměstnance s jeho 

používáním. Navrhované 
opatření vycházejí z nařízení 

vlády 362/2005 Sb. [15]

Únik, vylití obsahu 
nádrže, pánve,… 

Často hrozí nebezpečí toho, že při 
překročení bezpečnostních parametrů 

(například nedodržení maximální 
hladiny, zvýšení tlaku, teploty atd.) 

může dojít k úniku nebo vylití 
nebezpečné látky. Toto riziko by se 

mohlo užít nejen  v případech selhání 
člověka, ale také periferního zařízení 
nějaké technologie např. úniku plynů 

z důvodu zvýšení tlaku, porucha 
periferních zařízení, atd. 

3 3 9 

Dodržovat maximální 
povolenou hranici plnění 

pánve. Ovládáním plnícího 
zařízení pověřit odborně  a 

zdravotně způsobilou osobu. 
Používat jen pánve, schopné 

pojmout přepravované 
množství. 

Selháním 
ochranných a 

zabezpečovacích 
prvků může dojít 
k neočekávanému 

pohybu 

V dnešní době jsou velmi často 
instalovány do strojů a technologií 

bezpečnostní prvky. Obsluha s nimi 
často počítá. Ale v případě jejich 

selhání může dojít k neočekávanému 
pohybu a v mnoha případech již 

obsluha nemůže tento pohyb zastavit. 
Proto je důležité aby obsluhy byly na 

tuto možnost upozorněny a 
nespoléhaly se pouze na tento prvek. 

3 3 9 

Před započetím práce na 
zařízení překontrolovat 
funkčnost ochranného 
prvku. Při provozu se 

nespoléhat na jeho funkci a 
řídit se vlastními zkušenosti. 

Provádění pravidelných 
kontrol a revizí. 

5.3 Vytvoření záznamu o identifikaci rizika 
Vyhledané nebezpečí, identifikované rizika a navržená opatření (viz. tabulka 5-5,  

kapitola 5.2.3) jsem převedl do softwarové podoby Metody konečných kroků, a provedl jsem 

uložení do databáze identifikovaných rizik. Výstupem z tohoto programu je Záznam 

o identifikaci rizika [2] (viz. obrázek 2).  
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Obrázek 2 – Záznam o identifikaci rizika 

 

Obrázek 3 – Záznam o identifikaci rizika 

42 



 

 
 

43 



 

 
 

44 



 

 
 

45 



 
 

46 



5.4 Závěr 
Implementací výsledků z provedeného průzkumu do Metody konečných kroků jsem 

vyhledal nebezpečí a následně identifikoval rizika. Hodnocení rizik jsem provedl v rámci 

Záznamu o identifikaci rizika. Navržená opatření by měla zamezit působení identifikovaných 

rizik, nebo alespoň omezit působení zbytkových rizik na minimální úroveň. 

Po této části procesu prevence rizik by následovaly kroky uvedené v kapitole 2.2. 

Tyto kroky již nebyly součásti této práce, nicméně jsou nepostradatelné a velmi důležité 

v procesu prevence rizik. 

V konečném důsledku se vyhledání rizik provádí pro výchovu zaměstnanců v oblasti 

bezpečnosti práce. V rámci Sléváren Třinec a.s. jsou zaměstnancům sdělována rizika 

vyplývající z jejich činnosti na pravidelných školeních zaměstnanců. Za tyto školení 

odpovídají mistři daných provozů. 

47 



6 Závěr 
Provedeným průzkumem a jeho vyhodnocením jsem do základní platformy 

(viz. kapitola 5.2.3) přidal šest možných nebezpečí (viz. kapitola 5.2.4). Navrhnul jsem 

začlenit do Metody konečných kroků 3 nová rizika (viz. tabulka 5-6, kapitola 5.2.4). 

Na základě těchto výsledků se domnívám, že propojením skupiny odborníků se skupinou 

zaměstnanců a bezpečnostním technikem lze získat nové poznatky v rámci identifikace 

a analýzy rizik. Proto doporučuji, aby toto propojení bylo začleněno jako základní prvek 

do procesu prevence rizik. V případě, že by nároky na přípravu a provedení průzkumu byly 

nerentabilní vzhledem ke složitosti zkoumaného zařízení, je vhodné omezit počty dotázaných 

pracovníků. 

Povinnost zaměstnanců je ze zákona dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny 

zaměstnavatele k zajištění BOZP, se kterými byli řádně seznámeni. Zda se zaměstnanec bude 

řídit pokyny k bezpečné práci nebo bude pracovat zakázanými manipulacemi, zda bude nosit 

přidělené OOPP nebo ne, je velmi složité, protože člověk je v pracovního procesu  činitel, 

jehož chování nelze predikovat. Jeho chování je ovlivněno mnoha faktory. Z provedeného 

průzkumu vyplývá, že většinu identifikovaných rizik může způsobit selhání lidského činitele. 

Proto se musíme zabývat otázkou, proč může dojít k tomuto selhání. Pro zjištění důvodu 

je vhodné identifikovat možné lidské chyby, jejich působení  nebo jejich příčiny. 

Proto nemůžeme ukončit proces prevence rizik bez posouzení člověka samotného.  

Ve firmě Enviform s.r.o.3 mají na tuto problematiku zpracovanou databázi Možného 

selhání pracovníka, která je dle mého názoru vhodným doplňkem Metody konečných kroků. 

Tato databáze řeší působení pracovníka na stroj a prostředí a identifikuje jeho možné 

nežádoucí chování. Domnívám se, že potenciál tohoto spojení není v praxi využit v plném 

rozsahu a myslím si, že by bylo vhodné důsledněji ho využít.  

                                                 
3 Smluvní firma zajišťující BOZP pro Třinecké železárny a.s. 
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Příloha 1 

Použité pojmy a jejich vysvětlení 

Analýza rizik - sestává ze specifikace mezních parametrů stroje, identifikace všech nebezpečí 

a odhadu jejich rizik [8]. 

Bezpečnost - stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno anebo 

sníženo na přijatelnou úroveň [12]. 

Bezpečný podnik - jeden ze způsobů jak implementovat systém řízení BOZP do celkového 

systému řízení uplatňovaného v dané organizaci. Zároveň je systémovým přístupem k 

naplnění požadavků uložených zaměstnavateli na úseku BOZP zákonem [12]. 

Brainstorming - skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané 

téma. Je založena na skupinovém výkonu. Hlavní myšlenkou je, že lidé ve skupině, na 

základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě [13]. 

Hodnocení rizika - komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných 

následků uvažované (předpokládané) mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku. 

Součástí hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout nebo je omezit na přijatelnou 

míru (souhrnný proces zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, zda riziko je či není přijatelné - 

akceptovatelné) [12]. 

Kolyba – nádoba přizpůsobena pro transport materiálu pomocí jeřábu 

Mimořádná událost - neplánovaná událost vyvolaná činností člověka, přírodními vlivy a 

také havárie, která způsobí úraz, či jinou škodu na zdraví člověka nebo na majetku nebo 

poškození životního prostředí [12]. 

Nebezpečí - zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz nebo onemocnění 

osob, škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace [12]. 

Odborná způsobilost (kvalifikace) - doložitelná (prokazatelná) schopnost vykonávat určitou 

činnost, získaná na základě vzdělání, znalostí a zkušeností, případně i osobních schopností a 

provozní praxe (konkrétní požadavky na odbornou způsobilost pro výkon určité práce, 

zpravidla stanoví příslušný předpis) [12]. 

OHSAS 18001 – stanoví požadavky na systém managementu BOZP při práci, které 

organizaci umožní řídit rizika a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti [10]. 

Přijatelné riziko (akceptovatelné) - riziko snížené na úroveň, která může být organizací 

tolerována, s přihlédnutím k zákonným povinnostem a její politice BOZP [12]. 



Riziko je kombinace pravděpodobnosti výskytu škody a závažnosti této škody (tj. hodnota 

vyjadřující míru ohrožení) [8]. 

Skoronehoda (nebezpečná událost) - neplánovaná událost vyvolaná činností člověka nebo 

přírodními vlivy, která může vést k ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku 

(která ale nenastala) [12]. 

Zbytkové riziko je riziko, které zůstane po užití ochranného opatření [8]. 

 
 

 



Příloha 2 

Tabulka rizik 

Tabulka rizik je varianta jak provést Metodu konečných kroků [2]. Uvedl jsem pouze část tabulky z důvodu, že další dokument vychází z 

Metody konečných kroků. 

  Nebezpečí Riziko popis rizika bezpečnostní pojistky Rn Rv t n k kvant 

Materiálové vady vnitřní a 
vnější porušení soudržnosti - deformace 

                
lámavost                 

rozpadnutí                 
roztržení                 
zborcení                 

Nevhodné vlastnosti 
materiálu, odlišná struktura 
materiálu, špatné chemické 

složení materiálu 

porušení soudržnosti-obecně                 

Použití nevhodného 
materiálu, záměna materiálu nepředpokládané chování materiálu 

                
koroze                 
tlení                 

trouchnivění                 

Stárnutí materiálu, 
povětrnostní fyzikální a 

chemické vlivy na materiál 
praskání                 

překročení pevnostních mezí v tahu                 
překročení pevnostních mezí v tlaku                 
překročení pevnostních mezí v ohybu                 
překročení pevnostních mezí v střihu                 

M
A

T
E

R
IÁ

L
 

Únava materiálu, nevhodná 
pružnost a pevnost 

překročení pevnostních mezí v krutu                 



Příloha 3  

Záznam o identifikaci rizika 

V této příloze je zobrazeno softwarové prostředí pro vyplňování Záznamu o 

identifikaci rizika [2]. 
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