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ANOTACE 
 
PAVLISKA, P.: Studie bezpečnosti areálu průmyslové zóny. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008, 65 s. Diplomová práce. 

 
 Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti areálů průmyslových zón. 

Cílem bylo vytvořit jednoduchou metodiku pro hodnocení bezpečnosti jednotlivých podniků 

z hlediska vnitřních a vnějších jevů. Pro tento účel byla jako nejvhodnější metoda pro 

hodnocení zvolena metoda kontrolního seznamu. Problematika byla rozdělena do třech oblastí 

a byly vytvořeny tři kontrolní seznamy, které se zabývají vnitřními příčinami, vnějším 

ohrožením a managementem rizika. Tyto kontrolní seznamy byly prověřeny na několika 

průmyslových zónách.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  průmyslová zóna, bezpečnost, ohrožení, checklist, kontrolní  

    seznam, havárie 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

PAVLISKA, P.: A Safety Study for the Premises of Industrial Park. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Enginnering, 2008, 65 pg. Thesis. 

 

 This thesis deals with security problems of industrial parks facilities. The aim was to 

create a simple methodology for assessing the safety of particular enterprises in terms of 

internal and external phenomena. The checklist method was chosen as the most appropriate 

approach for the purpose of evaluation. The issue was divided into three fields and three 

checklists were created to deal with internal causes, external threats and risk management. 

These checklists have been proven in several industrial zones. 

 

KEY WORDS :  industrial park, safety, threat, checklist, akcident 
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1. Úvod 

 Stát v posledních 10 letech investoval značné finanční prostředky do vybudování 

velkého množství průmyslových zón, do kterých přicházejí jak čeští, tak zahraniční investoři. 

Dochází tak k rozmachu malého a středního průmyslu, což přináší i určitá rizika pro 

zaměstnance, okolní obyvatelstvo a životní prostředí.  

 Podle Agentury CzechInvest je v české republice přes 100 průmyslových zón. Ne 

všechny jsou obsazené, ale i tak můžeme říct, že zde působí velké množství firem. Jedná se o 

firmy různorodého zaměření od výroby destilátů, přes strojírenství až po automobilový 

průmysl. Tyto činnosti sebou přinášejí určitá rizika.  

 Analýza a hodnocení rizik v průmyslových zónách nám pomáhá identifikovat zdroje 

rizik a stanovit opatření na jejich eliminaci nebo zmírnění. Práce se zabývá podniky, jejichž 

rizika souvisí s nebezpečnou chemickou látkou. Pro takovéto podniky existuje směrnice rady 

96/82/EC o kontrole závažných havárií způsobených nebezpečnou látkou (tzv. SEVESO II 

direktiva). V České republice je tato problematika upravena zákonem č. 59/2006 o prevenci 

závažných havárií. V tomto předpise jsou dány limitní množství látky, při jejichž překročení 

spadá podnik pod účinnost tohoto zákona a musí splňovat určité náležitosti. Existuje ale také 

určité množství podniků, které mají podlimitní množství nebezpečné látky, ale mohou být 

stále ještě nebezpečné. Právě těmito podniky se bude práce zabývat. 

 Cílem této diplomové práce je vytvořit metodiku pro stanovení bezpečnosti podniku 

s podlimitním množstvím nebezpečné látky v průmyslové zóně. Jednoduchý a srozumitelný 

způsob, jakým určit, zda podnik představuje zvýšené nebezpečí pro sebe a své okolí, či 

nikoliv. Pro toto stanovení byla vybrána metoda checklistu, kterou autor považuje za 

dostatečně jasnou a pro daný účel i relativně přesnou. Proto byly vytvořeny kontrolní 

seznamy, které byly poté na několika podnicích prověřeny. 

 Část této diplomové práce byla zpracována jako součást výzkumného projektu 

„Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a 

zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných 

zbraní a jiných nebezpečných látek“ VD20062010A06. 
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1.1. Rešerše  

PROCHÁZKOVÁ, Dana; ŠESTÁK, Bedřich. Kontrolní seznamy a jejich aplikace v praxi : 

Nástroj rizikového inženýrství. první vydání. Praha : Polygrafické oddělení HIO PA ČR, 

2006. 322 s. ISBN 80-7251-225-0. 

Publikace obsahuje krátký teoretický úvod do problematiky kontrolních seznamů a v dalších 

kapitolách rozvádí velké množství kontrolních seznamů, se kterými se můžeme setkat v praxi. 

Dále pak uvádí základní principy zvládnutí problémů v jednotlivých oblastech, kterými se 

kontrolní seznamy zabývají. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, et al. Synergentní účinky v průmyslových zónách. Ostrava : Sdružení 

požárně bezpečnostního inženýrství, 2008. 80 s. ISBN 978-80-7385-057-9. 

Tato publikace se zabývá synergickými účinky v průmyslových zónách. Na průmyslové zóně 

v Ostravě Hrabové demonstruje způsoby hledání konfliktních míst v průmyslových zónách. 

Zabývá se jejich konstrukcí, výběrem zdrojů rizika a posouzením zranitelnosti.  

 

VÍTEK, Miloš, MOZGA, Jaroslav. Havarijní plánování. 1. vyd. Hradec Králové : 

Gaudeamus, 2003. 186 s. ISBN  80-7041-653-X. 

Publikace se zabývá havarijním a kritickým plánováním. V úvodu popisuje proces analýzy 

rizik, získávání dat a stanovení škod a ztrát. Poté je problematika rozdělena do dvou hlavních 

částí, které jsou podrobně popsány. První je havarijní plán objektu a druhá pak havarijní plán 

území. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, VANĚK, Michal. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. 

Ostrava : SPBI, 2006. 86 s. SPBI SPEKTRUM; sv. 48. ISBN 80-86634-52-4. 

V publikaci je řešena problematika managementu a plánování hlavně v oblasti krizového 

řízení. Autoři zde uvádějí obecné informace o oblasti managementu a plánování, zabývají se 

pojmem bezpečnostní plánování, na požadavcích legislativy dokumentují jednotlivé oblasti 

plánovacích aktivit a zmiňují také problematiku ochrany informací. 
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KRATOCHVÍLOVÁ, Dana. Havarijní plánování I. Ostrava : SPBI, 2002. 3 sv. (47, 80, 88 

s.). Dostupný z WWW: <http://www.fbi.vsb.cz/okruhy/studium/podklady-ke-studiu/studijni-

materialy>.  

V první části série tří publikací se autorka věnuje plánování obecně, systémovému přístupu 

k havarijnímu plánování a havarijní logistice. Dále také popisuje havarijní plán objektu a plán 

obnovy. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Dana. Havarijní plánování II. Ostrava : SPBI, 2002. 2 sv. (47, 80, 88 

s.). Dostupný z WWW: <http://www.fbi.vsb.cz/okruhy/studium/podklady-ke-studiu/studijni-

materialy>. 

Druhý díl je věnovaný havarijním plánům podle zákona č. 353/1999 Sb. a zákona č. 18/1997 

Sb. Píše se v něm o havarijním plánu jako nástroji k předcházení vzniku a k řešení stavů 

nouze a v závěru je popsán havarijní plán okresu. 

 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. [online]. 1. vydání. Ostrava : Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/skripta-PZH-I.pdf>. ISBN 80-86634-89-2. 

Publikace popisuje úvod do problematiky prevence závažných havárií a hodnocení rizik a 

také vybrané metody k hodnocení rizik. 

 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií II. [online]. 1. vydání. Ostrava :  Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z  WWW: 

<http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/skripta-PZH-II.pdf>. ISBN  80-86634-

90-6. 

Publikace se zabývá systémem prevence závažných havárií a kvantitativním hodnocením 

rizik. Dále je v ní probrána metodologie ARAMIS a spolehlivost lidského činitele. V závěru 

je hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek. 

 

KIPP, Jonathan D., LOFIN, Murrey E. Emergency Incident Risk Management : A Safety & 

Health Perspective. New York : Van Nostrand Reinhold, c1996. 311 s. ISBN 0-442-01926-2. 

Publikace pojednává o řízení rizik při mimořádných událostech. Téma je rozděleno na několik 

částí. Ty jsou -  řízení a organizace, komplexní plán řízení rizik, řízení rizik mimořádných 

událostí a jejich vzájemné spojení.  
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Guidelines for quantitative risk assessment : "Purple book" . 1. ed. . The Hague  : Directorate-

General for Social Affairs and Employment, 1999. (various pagings) s. ISBN 9012087961 

Tato metodika obsahuje dvě části, hodnocení rizik stacionárních zařízení a hodnocení rizik 

přepravy nebezpečných látek [1]. 

 

Metodický pokyn č. 4/2007 MŽP - pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a 

hodnocení rizik závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.  

 

Metodický pokyn č. 5/2007 MŽP - k rozsahu a způsobu zpracování dokumentu „Posouzení 

vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“ podle 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

 

Zákon č. 59/2006 Sb.,  o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

 

RENIERS, G.L.L., et al. Designing continuous safety improvement within chemical industrial 

areas. Safety Science. 2009, 47,  s. 578-590. ISSN 0925-7535. 

Tento článek popisuje postupy při organizaci a realizaci nových koncepcí pro zvýšení 

bezpečnosti na úrovni skupiny chemických závodů. Zhrnuje požadavky na integraci systémů 

řízení bezpečnosti chemických provozů, nacházející se v takzvaných chemických zónách. 

 

HEIKKILÄ, Anna-Mari , et al. Challenges in risk management in multi-company industrial 

parks. Safety Science. 2010, 48, s. 430-435. ISSN 0925-7535. 

Tento článek popisuje, jak mohou být zvládány bezpečnostní a environmentální problémy 

v chemických zónách a také identifikuje příležitosti ke zlepšení a výhody spolupráce mezi 

podniky v průmyslových zónách. 
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1.2. Definice pojmů 

Podle zákona 59/2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky [2] se rozumí: 

- závažnou havárií – mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž 

vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, 

a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí a životní 

prostředí nebo k újmě na majetku, 

- rizikem  – pravděpodobnost vzniku zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za 

specifikovaných okolností, 

- domino efektem - možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů 

závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů 

nebo zařízení a umístění nebezpečných látek, 

-  zařízením - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny 

části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, 

průmyslové dráhy a nákladové prostory, 

- zdrojem rizika (nebezpečím) - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. 

 

Podle výkladového terminologického slovníku některých pojmů používaných v analýze a 

hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [3] se rozumí: 

- nebezpečnou látkou – se rozumí vybraná chemická látka nebo chemický přípravek, které 

vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o 

chemických látkách a přípravcích, a jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

- prevencí – organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné 

havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření k zmírnění dopadů možné závažné 

havárie a havarijní připravenosti. 

 

Podle publikace Prevence závažných havárií I [4] se rozumí: 

- podlimitní (nezařazený) zdroj – technologická zařízení obsahující menší množství 

nebezpečných látek, než jsou dány v limitech zákona o prevenci závažných havárií 

č. 59/2006 Sb. 
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2. Průmyslová zóna  

 Text této kapitoly je převzatý ze zdroje [5] 

2.1. Definice pojmu „průmyslová zóna“  

 Pojem průmyslová zóna je všeobecně vysvětlován jako ucelený soubor kompaktních 

univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu s účelně 

vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými objekty.  

 Provoz v těchto zónách je kompletně situován uvnitř objektů, jež jsou zpravidla bez 

oplocených dvorů, s možností volného pohybu návštěvníků. Průmyslová zóna je tedy 

uceleným komplexem průmyslu a služeb s řadou integrovaných funkcí odborného charakteru. 

Takovýto komplex maximálně využívá vzájemné podpory jednotlivých firem ve výměně 

informací, poradenství, společné prezentace a využívání mezinárodních kontaktů. Tato 

synergie má za úkol vést k dosažení lepších výsledků a právě v této oblasti bývá využívána 

téměř pravidelně. 

2.2. Vývoj pr ůmyslových zón v ČR 

 Vznik průmyslových zón není jen současným trendem, ale především ekonomickou 

nutností a to nejen pro velká krajská města, ale i města s menším počtem obyvatel na území 

celé České republiky. Důkazem toho je tempo, jakým roste počet jednotlivých průmyslových 

areálů v republice. Tyto areály s sebou totiž přináší obrovský ekonomický přínos v podobě 

nově vytvořených pracovních míst a dalších možností odvíjejících se z výše investovaného 

kapitálu příchozích investorů. Nově vytvořená pracovní místa mají obrovský význam a to 

především v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Investice a nově vzniklá pracovní 

místa na sebe totiž vážou další synergické efekty, například v podobě nových pracovních 

příležitostí u subdodavatelů a navazujících služeb pro přicházející investory. Nikoho tedy 

nepřekvapí, že největší zájem o vznik, budování a rozvoj většiny průmyslových zón má 

zpravidla místní správa, jejímž cílem je právě přilákání nových investorů, kteří následně 

vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele ze samotného města nebo nejbližšího okolí. V 

těchto zónách, jež vznikají na okrajích měst se zpravidla angažují místní malé firmy nebo 

menší zahraniční partneři. 

 Druhou skupinu, jež nemá tak velký podíl na celkovém počtu průmyslových zón, o to 

více je však diskutována, tvoří velké zóny obsazované jedním strategickým investorem 

podporovaným vládou. 
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 Stát od roku 1998 investoval do vybudování 103 průmyslových zón s celkovou 

plochou 3129 hektarů už bezmála 8,9 miliardy korun , přičemž investoři obsadili zhruba 70 

procent takto připraveného území. Do průmyslových zón zamířilo 520 investorů, kteří se v 

nich zavázali investovat 192 miliard korun a vytvořit 119 000 pracovních míst. Vyplývá to 

ze statistik agentury CZECHINVEST, která byla založena Ministerstvem průmyslu a 

obchodu České republiky a od roku 1998 působí na trhu průmyslových nemovitostí s cílem 

podporovat podnikání a investice v České republice. Právě v roce 1998 začal CzechInvest 

realizovat Program na podporu rozvoje průmyslových zón. 

2.3. Státem podporované průmyslové zóny 

 V tabulce č.1 vidíte vývoj státem podporovaných průmyslových zón v  letech 1998 – 

2007 

Tabulka 1: Státem podporované průmyslové zóny [6] 

Rok Průmyslové zóny Investoři 

1998 2 0 

1999 20 36 

2000 46 67 

2001 58 131 

2002 71 166 

2003 79 208 

2004 89 284 

2005 92 360 

2006 102 398 

2007 103 520 
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2.4. Mapa podpořených průmyslových zón  

 Na obrázku č.1 vidíte rozmístění podpořených průmyslových zón od roku 1998. 

 

Obrázek 1: Mapa podpořených průmyslových zón od roku 1998 [6]

1. Klášterec nad Ohří 

2. Žatec (2)** 

3. Podbořany (2)** 

4. Kadaň 

5. Chomutov (2)** 

6. Most 

7. Bílina 

8. Teplice 

9. Přestanov 

10. Rumburk 

11. Liberec 

12. Ústí nad Labem 

13. Lovosice (2)** 

14. Slaný 

15. Louny 

16. Kladno 

17. Unhošť 

18. Tuchlovice 

19. Zdice 

20. Žebrák 

21. Plzeň (2)** 

22. Úherce 

23. Stod 

24. Blatná 

25. Písek 

26. Prachatice 

27. Kamenice nad Lipou 

28. Jihlava 

29. Pelhřimov 

30. Havlíčkův Brod 

31. Zruč nad Sázavou 

32. Velim 

33. Kolín 

34. Kutná Hora 
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35. Chrudim 

36. Pardubice 

37. Hradec Králové 

38. Jičín (2)** 

39. Vrchlabí 

40. Kvasiny 

41. Svitavy 

42. Ždírec nad Doubravou (2)** 

43. Žďár nad S. 

44. Velké Meziříčí 

45. Třebíč 

46. Znojmo 

47. Mikulov 

48. Brno (2)** 

49. Kuřim 

50. Bystřice nad Pernštejnem 

51. Moravská Třebová 

52. Blansko 

53. Vyškov (2)** 

54. Hodonín 

55. Staré Město 

56. Brankovice 

57. Prostějov 

58. Litovel 

59. Uničov 

60. Šumperk 

61. Krnov 

62. Olomouc (3)** 

63. Hranice 

64. Valašské Meziříčí 

65. Zlín 

66. Vsetín 

67. Kopřivnice 

68. Třinec 

69. Frýdek-Místek (2)** 

70. Třanovice 

71. Paskov 

72. Český Těšín 

73. Karviná 

74. Ostrava (3)** 

75. Mošnov 

76. Hrádek nad Nisou 

77. Domažlice 

78. Český Krumlov 

79. Nošovice 

80. Pohořelice 

81. Velká Bystřice 

82. Holešov 

83. Jablůnkov 

84. Mladá Boleslav 

85. Nymburk 

86. Tábor 

87. Zlatníky 

88. Trutnov 

89. Velká Bíteš 

 ** Číslo v závorce znamená počet průmyslových zón v dané lokalitě. 
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2.5. Celkový počet průmyslových zón 

 Je nutné podotknout, že určit přesný počet průmyslových zón v naší republice je velmi 

složité. Neexistuje totiž žádný limit určující vymezení průmyslové zóny. Je tedy téměř 

nemožné přesně určit, zda se v tom kterém případě jedná o průmyslovou zónu či ne. Seznam 

průmyslových zón v ČR, jenž je zveřejněn i na internetových stránkách Centra pro regionální 

rozvoj představuje 161 významných průmyslových zón. V žádném případě se však nejedná o 

maximální výčet celkového stavu v České republice, který je několikanásobně vyšší. V 

tabulce č.2 je naznačen přehled jednotlivých průmyslových zón v ČR rozdělený dle 

jednotlivých krajů. Jak již však bylo zmíněno, nejedná se o kompletní seznam průmyslových 

zón, ale pouze o přehled těch nejvýznamnějších a největších lokalit v ČR. 

 
Tabulka 2: Významné průmyslové zóny [7] 

Kraj  
Počet 

průmyslových zón 

Celková rozloha 

(ha) 
Největší průmyslová zóna 

Praha 2 cca 130 ha 
VGP Park Horní Počernice (100 

ha) 

Středočeský 15 cca 1054 ha Kolín – Ovčáry (370 ha) 

Jihočeský 19 cca 784 ha 

Tábor – Vožická (momentálně 45 

ha, celkové rozvojové možnosti 

lokality až 157 ha) 

Plzeňský 14 cca 1119 ha Plzeň – Líně (343 ha) 

Karlovarský 7 cca 631 ha Cheb – Horní Dvory (300 ha) 

Ústecký 13 cca 1260 ha Triangle (365 ha) 

Liberecký 9 cca 467 ha 
Liberec – průmyslová zóna Jih - 

Doubí (125 ha) 

Královéhradecký 16 cca 963 ha Dobřenice (230 ha) 

Pardubický 9 cca 382 ha 
Pardubice Free zone – Staré 

Čivice (120 ha) 

Vysočina 5 cca 186 ha Bystřice nad Pernštejnem (80 ha) 

Jihomoravský 12 cca 1037 ha Brno – Tuřany – Chrlice (238 ha) 

Olomoucký 12 cca 451 ha 
Přerov – jih a Terminál 

kombinované dopravy (110 ha) 

Zlínský 16 cca 1163 ha Letiště Holešov (273,7 ha) 

Moravskoslezský 11 cca 1265 ha Nošovice (276 ha) 
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3. Nebezpečí v průmyslových zónách 

 Následující kapitola čerpá se zdroje [8] 

 Česká republika prostřednictvím agentury CzechInvest investuje ročně do zřizování a 

rozšiřování průmyslových zón stovky miliónů korun. V souvislosti s rozvojem průmyslové 

infrastruktury v průmyslových zónách se však začíná hovořit také o možných nebezpečích, 

které jsou spojeny s jejich provozováním. 

 Do popředí zájmu se postupně dostávají tzv. synergické účinky havárií nebo jiných 

mimořádných událostí, a to zejména proto, že z hlediska požárně bezpečnostních řešení jsou 

průmyslové objekty řešeny samostatně, nikoliv v návaznosti na okolní objekty ostatních 

podnikatelských subjektů. 

3.1. Mimořádné události v průmyslových zónách 

 Ve vyhodnocovaném období 1997 – 2004 se celkem stalo v průmyslových zónách 

1053 mimořádných událostí (viz obr. 2).  

 Hodnoty jednotlivých ukazatelů byly proloženy přímkou pro vizuální identifikaci 

trendů v datech. Jak vyplývá z obr. 2, dochází k nárůstu počtu řešených událostí 

v průmyslových zónách. Z naměřených údajů taktéž vyplývá, že za převážnou část tohoto 

nárůstu jsou zodpovědné ostatní události. Počet požárů v jednotlivých letech sice taktéž 

narůstal, nicméně ve srovnání s ostatními událostmi velmi pomalu. 

 Samotný nárůst počtu událostí není překvapivý vzhledem k tomu, že dochází 

k postupnému nárůstu počtu průmyslových zón i firem, které v nich investovaly. Komplexní 

statistika průmyslových zón přitom není k dispozici. Abychom si udělali alespoň základní 

představu o vývoji v počtu průmyslových zón, můžeme vzít jako podklad počty zón 

podporovaných agenturou CzechInvest.  Kumulované počty CzechInvestem podpořených 

průmyslových zón v letech 1998 až 2005 jsou patrné z obr. 3. 
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Obrázek 2: Mimořádné události v průmyslových zónách (Zdroj: HZS ČR) 

 Podpořené průmyslové zóny neznamenají jediné průmyslové zóny, které existují. 

Nicméně vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici komplexní statistiky všech průmyslových 

zón, je nutné vyjít z toho, co k dispozici je a odhadnout trend nárůstu nových zón a dát jej do 

souvislosti s počty zásahů.  
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Obrázek 3: Souvislost počtu zásahů a počtu průmyslových zón (Zdroj: HZS ČR a [6]) 

 

 V České republice se ročně průměrně stane 130 mimořádných událostí (25 požárů a 

105 ostatních událostí).  

 S tím jak postupně přibývá průmyslových zón, zvyšuje se taktéž počet událostí, které 

se v nich stanou. Z hlediska ohrožení lidí těmito událostmi lze pozorovat v případě požárů 

stabilní stav, kdy i přes zvyšující se počet průmyslových zón se nezvyšuje počet zraněných 

nebo usmrcených. V případě ostatních mimořádných událostí je od roku 2001 vysledovatelný 

sestupný trend, který ukazuje na zvýšení důrazu na bezpečnost ve firmách pravděpodobně 

v důsledku změn v legislativě. 
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3.2. Zdroje nebezpečí  

 V průmyslových zónách se můžeme setkat s těmito zdroji nebezpečí: 

 Seznam těchto nebezpečí byl vytvořen jako součást projektu Leonardo Da Vinci 

CZ/98/1/82530/P.I./II.IaFPI [9]. 

3.2.1. Zdroje nebezpečí mechanického původu  

1) Zařízení pod tlakem 

plynu    (tlakové nádoby, tlakové láhve, reaktory, potrubí a nádoby za  

   kompresory, rozvody stlačených médií, vakuová zařízení) 

páry    (bojlery, parní kotle, rozvody páry, turbíny, zásobníky, reaktory,  

   uzavřené ohřívané nádoby, parní sterilizátory)  

hydraulickým   (hydraulická zařízení, produktovody, hydrostatický tlak v zásobnících a 

   potrubí, čerpadla, zařízení v nichž je   tlak nad kapalinou, tlak vzniklý 

   tepelnou expanzí kapaliny, zamrzání vody) 

2) Zařízení namáhané mechanickým tlakem a tahem (nosné konstrukce, jeřáby, poschodí 

budov, konstrukce stohových skladů, lisy, pružiny, působení váhy) 

3) Pohyb  

pevných látek   (točivé části, obrábění, manipulace s břemeny, dopravní prostředky, 

   převody, materiál v pohybu) 

kapalin   (potrubí, čerpadla, rozvody kapalin, produktovody, hydraulické 

   ovládání, kapalina v pohybu při míchání) 

plynů    potrubí, dmychadla, kompresory, rozvody tlakového vzduchu, rozvody 

   stlačených plynů, pneumatické ovládání, spaliny, ventilace) 

4) Zařízení s nutnou manipulací  

manuální  

mechanické 

5) Zdroje explozí fyzikálního původu (jiné než 1) (exploze transformátorů, explozivní 

vypaření kapaliny, jaderné reakce) 

6) Nebezpečí pádu z výšky (pád osoby nebo předmětu z lešení, ze žebříku, z montážní 

plošiny, ze střechy, z komína, z rampy, z ochozu, ze stromu, pád předmětu ze vzduchu) 

7) Nebezpečí pádu ze stejné úrovně (zakopnutí, uklouznutí, přepadnutí) 

8) Ostatní druhy zranění (popálení, opaření, omrznutí, pořezání, bodnutí) 
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9) Zdroje hluku a vibrací (motory, turbíny, sbíjecí kladiva, vibrační zařízení, buchary, 

broušení, ventilátory, unikající pára) 

 

3.2.2. Zdroje nebezpečí chemického původu 

l) Nebezpečí chemických reakcí (možnost smíchání vzájemně prudce reagujících látek nebo 

 látek tvořících nebezpečné produkty, neovládané reakce, nežádoucí vedlejší produkty reakcí) 

2) Nebezpečí explozí tuhých látek a kapalin (výbušniny, kapaliny schopné exploze jako 

 nitroglycerin, BLEVE - vyvření kapaliny z nádoby, za vzniku vypařující se louže s rizikem  

vzniku následného výbuchu vzniklého oblaku par) 

plynů, par, prachů a jiných aerosolů (výbušné směsi se vzduchem, UVCE - výbuch mraku 

par) 

3) Nebezpečí toxicity, ekotoxicity a žíravosti (toxické plyny, kapaliny a pevné látky, 

kyseliny, zásady, oxidující látky)  

4) Nebezpečí znečištění atmosféry a zápachu (spaliny, těkavé kapaliny, merkaptany) 

5) Nebezpečí nedostatku kyslíku (vytěsnění kyslíku jiným plynem např. oxidem uhelnatým 

nebo dusíkem) 

 

3.2.3. Zdroje nebezpečí elektrického původu  

l) Střídavý nebo stejnosměrný proud  

2) Statická elektřina  

3) Energie kondenzátoru  

4) Vysoké frekvence 

 

3.2.4. Zdroje nebezpečí požáru 

l) Otevřený oheň (plamen) (hořící zápalka, plamen v topeništi, plamen při svařování a 

řezání) 

2) Žhnoucí nebo horké povrchy (ohřev kompresním teplem, sušící boxy) 

3) Jiskra (mechanická, elektrická) (ocelové jiskry vzniklé třením nebo nárazem, jiskry 

z topenišť, jiskry z motorů, výboj blesku) 

4) Tření (zahřívání při tření těles, třískové obrábění) 

5) Elektrický (přechodový) odpor (elektrotechnická zařízení a spotřebiče) 
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6) Samovznícení (oleje a tuky, sulfidy železa, rostlinné produkty /seno, sláma, listí/, uhlí a 

rašelina, chemické látky /bílý fosfor, hliníkový prášek, karbidy alkalických kovů/, pyroformní 

látky) 

7) Samovolná / nekontrolovaná chemická reakce  

8) Záření  

9) Laser  

10) Výbuch 

 

3.2.5. Nebezpečí záření a tepelných zdrojů  

l) Ionizující záření 

 α, β, γ rentgenové záření 

neutronové záření 

kontaminace radioaktivním materiálem 

překročení kritického množství (jaderný průmysl) 

2) UV záření (výbojky, elektrický oblouk, slunce)  

3) Viditelné záření 

osvětlení 

lasery 

4) Přenos tepla 

vedení tepla 

sálání a infračervené záření 

5) Mikrovlnné záření 

mikrovlnný ohřev 

radary  

6) Magnetická pole 

 

3.2.6. Zdroje biologických nebezpečí 

l) Zvířata (poranění zvířaty, jedovatí tvorové, bodavý a škodlivý hmyz)  

2) Rostliny (toxické nebo způsobující alergie, plevel) 

3) Zdroje infekce a biologické kontaminace (paraziti, bakterie, plísně, viry) 
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3.2.7. Zdroje nebezpečí vyplývající z lidského faktoru  

l) Chyby 

2) Úmyslné zavinění 

 

3.2.8.  Zdroje nebezpečí vyplývající z okolního prostředí  

l) Záplavy, povodně 

2) Meteorologické jevy (extrémní teploty, srážky, kroupy, větry, blesky, mlha, námraza) 

3) Doprava 

4) Okolní průmysl 

5) Zemětřesení, sesuvy půdy, skalní řícení, katastrofická eroze 

6) Ostatní přírodní zdroje (sněhové laviny, padající předměty, poklesy půdy, úniky plynů, 

pád tělesa z vesmíru) 

 

3.2.9. Socioekonomické zdroje nebezpečí 

1) Finanční problémy 

2) Kriminalita a násilí 

3) Stávky a sociální nepokoje 

4) Demonstrace a velká shromáždění 

5) Konflikty 

6) Terorismus 
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4. Identifikace rizik 

4.1. Metody k identifikaci a hodnocení rizik 

 Nejvýznamnější publikace z oblasti kvantitativního hodnocení rizik jsou Guidelines 

for Quantitative Risk Assessment - “Purple Book”, 1999 [10], Guidelines for Chemical 

Process Quantitative Risk Analysis – CPQRA, 1989 [11] a Lees´ Loss Prevention in the 

Process Industries, Hazard identification, assessment and control, 2005 [12].  

 Přehled dostupných metod hodnocení rizik používaných v současné bezpečnostní 

praxi: 

 Následující popis metod je převzat z publikace [13]. 

 

Check List (kontrolní seznam) 

 Kontrolní seznam je postup založený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou zpravidla 

vytvořeny na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které 

souvisejí se systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod.  

 
Safety Audit (bezpečnostní kontrola) 
 
 Bezpečnostní kontrola je postup hledající rizikové situace a navržení opatření na 

zvýšení bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potenciálně možné nehody nebo 

provozního problému, který se může objevit v posuzovaném systému. Je používán seznam 

otázek a matice pro skórování rizik. 

 

What – If Analysis (analýza toho, co se stane když) 

 Analýza toho, co se stane když, je postup na hledání možných dopadů vybraných 

provozních situací. Je to diskuse, ve které skupina zkušených a obeznámených osob klade 

otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nehodách. Není to vnitřně strukturovaná technika. 

 

Preliminary Hazard Analysis – PHA (předběžná analýza ohrožení)  

 Předběžná analýza ohrožení, nazvaná někdy kvantifikace zdrojů rizik je postup na 

vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadů a na jejich 

zařazení do kategorií dle předem stanovených kritérií. Koncept PHA představuje soubor 

různých technik, vhodných pro posouzení rizika, nejčastěji se pod touto zkratkou jedná o 
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techniky posuzování: what-if; what-if/checklist; hazard and operability (HAZOP) analysis; 

failure mode and effects analysis (FMEA); fault tree analysis a kombinace těchto metod. 

 

Process Quantitative Risk Analysis – QRA (analýza kvantitativních rizik procesu) 

 Kvantitativní posuzování rizika je systematický a komplexní přístup pro predikci 

odhadu četnosti a dopadů nehod pro zařízení nebo provoz systému. Analýza kvantitativních 

rizik procesu je koncept, který rozšiřuje kvalitativní (zpravidla verbální) metody hodnocení 

rizik o číselné hodnoty. Algoritmus využívá kombinaci (propojení) s jinými známými 

koncepty a směřuje k zavedení kritérií pro rozhodovací proces. Vyžaduje databázi a 

počítačovou podporu.  

 

Hazard Operation Process – HAZOP (analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti) 

 HAZOP je postup založený na hodnocení nebezpečí a z nich plynoucích rizik. Jde o 

týmovou expertní multi oborovou metodu. Cílem analýzy je identifikace scénářů 

potenciálního rizika. Odborníci pracují na společném zasedání formou brainstormingu. 

Soustřeďují se na posouzení rizika a provozní schopnosti systému (operability problems). 

Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté vodicí výrazy 

(guidewords). Identifikované neplánované nebo nepřijatelné dopady jsou formulovány v 

závěrečném doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu. 

 

Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí) 

 Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události 

přes konstruování událostí vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. Metoda 

ETA je graficko statistická metoda modelování rizika. Názorné zobrazení systémového 

stromu událostí představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Podle toho 

jak počet událostí narůstá, výsledný graf se postupně rozvětvuje jako větve stromu.  

 

Failure Mode and Effect Analysis -FMEA (analýza selhání a jejich dopadů) 

 Analýza selhání a jejich dopadů je postup založený na rozboru způsobů selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvků 

projektového návrhu systému a jeho provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde 

se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Využívá se především pro vážná rizika.  
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Fault Tree Analysis - FTA (analýza stromu poruch) 

 Analýza stromu poruch je postup založený na systematickém zpětném rozboru 

událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Metoda 

FTA je graficko analytická popř. graficko statistická metoda modelování rizik. Názorné 

zobrazení stromu poruch představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. 

Hlavním cílem analýzy metodou stromu poruch je posoudit pravděpodobnost vrcholové 

události s využitím analytických nebo statistických metod. 

 

Human Reliability Analysis - HRA (analýza lidské spolehlivosti) 

 Analýza lidské spolehlivosti je postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt 

pohrom, nehod, havárií, útoků apod. či některých jejich dopadů. Koncept analýzy lidské 

spolehlivosti HRA směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru (Human Factors) a 

lidské chyby (Human Error). Zahrnuje přístupy mikroergonomické (vztah "člověk-stroj") a 

makroergonomické (vztah systému "člověk-technologie"). Analýza HRA má těsnou vazbu na 

aktuálně platné pracovní předpisy především z hlediska bezpečnosti práce. Uplatnění metody 

HRA musí vždy tvořit integrovaný problém bezpečnosti provozu a lidského faktoru v 

mezních situacích různých havarijních scénářů, tzn. paralelně a nezávisle s další metodou 

rizikové analýzy. 

 

Fuzzy Set and Verbal Verdict Method - FL-VV (metoda mlhavé logiky verbálních 

výroků) 

 Metoda mlhavé logiky a verbálních výroků je metoda založená na jazykové proměnné. 

Jde o multikriteriální metodu rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, mlhavého typu. 

Opírá se o teorii mlhavých množin a může být aplikována v různých obměnách, jednak 

samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako stupnice v pomocných bodech [PB], 

namísto standardní verbálně-numerické stupnice v relativních jednotkách [RJ], tj. ve spojení s 

metodou TUKP - Totálního ukazatele kvality prostředí (možnost uplatnění axiomatické teorie 

kardinálního užitku). 

 

Relative Ranking -RR (relativní klasifikace) 

 Relativní klasifikace je analytická strategie, která umožňuje analytikům porovnat 

vlastnosti několika procesů nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají 

natolik nebezpečné charakteristiky, že to analytiky opravňuje k další podrobnější studii. 
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Relativní klasifikace může být použita rovněž pro srovnání několika návrhů umístění procesu 

nebo zařízení a zajistit tak informace o tom, která z alternativ je nejlepší nebo méně 

nebezpečná. 

 

Causes  and Consequences Analysis  -  CCA (analýza příčin a dopadů) 

 Analýza příčin a dopadů je směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. 

Největší předností CCA je její použití jako komunikačního prostředku: diagram příčin a 

dopadů zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody (nepřijatelnými dopady) a jejich 

základními příčinami. Protože grafická forma, jež kombinuje jak strom poruch, tak strom 

událostí do stejného diagramu, může být hodně detailní, užívá se tato technika obvykle 

nejvíce v případech, kdy logika poruch analyzovaných nehod je poměrně jednoduchá. Jak už 

napovídá název, účelem analýzy příčin a dopadů je odhalit základní příčiny a dopady 

možných nehod. 

 

Probabilistic Safety Assessment PSA (metoda pravděpodobnostního hodnocení) 

 Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných částí k celkové zranitelnosti 

celého systému. Tato technologie se používá např. k modelování scénářů hypotetických 

jaderných havárií, které vedou k tavení aktivní zóny a k odhadnutí četnosti takových havárií. 

Metodika PSA se skládá z: pochopení systému jaderného zařízení a ze shromáždění 

relevantních dat o jeho chování při provozu; identifikace iniciačních událostí a stavů 

poškození jaderného zařízení; modelování systémů a řetězců událostí pomocí metodiky 

založené na logickém stromu; hodnocení vztahů mezi událostmi a lidskými činnostmi; 

vytvoření databáze dokumentující spolehlivost systémů a komponent. 

 

Fishbone diagram (diagram rybí kostry) 

 Také Ishikawův diagram (Kaora Ishikawa). Tato technika pomáhá modelovat a 

strukturovat proces nebo identifikovat možné příčiny problému. Účelem je stanovení 

nejpravděpodobnější příčiny problému, který řešíme. V diagramu jsou formou grafického 

znázornění analyzovány zásadní faktory (příčiny), které způsobují řešený problém (následek). 

Každý zásadní faktor se dále analyzuje a hledají se dílčí příčiny. 

 

  



 

24 
 

Analýza SWOT 

 Sledujeme čtyři charakteristické rysy organizace. Silné stránky (Strenghts), slabé 

stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Mezi silné stránky 

může patřit organizační struktura, přesné rozdělení kompetencí a povinností mezi pracovníky, 

odborná kvalifikace, dostatek finančních a materiálních zdrojů, moderní technické vybavení, 

vysoká úroveň zpravodajských zdrojů apod. Slabé stránky se mohou projevovat zmatenou 

organizační strukturou, nepropracovaným systémem odpovědností a kompetencí pracovníků, 

nedostatkem finančních zdrojů, ale také nesnášenlivostí mezi některými pracovníky, jejich 

nedostatečnou odbornou způsobilostí, poškozeným morálním profilem, nevhodným 

umístěním objektu atd. Příležitosti jsou vnější podmínky, které mohou mít příznivý vliv na 

zvyšování bezpečnostní úrovně zabezpečení objektu. Hrozby představují stávající i budoucí 

negativní podmínky ve vnějším prostředí, které mají nepříznivý dopad na stav zabezpečení. 

Pro její relativní jednoduchost lze metodu provádět často a opakovaně. 

 

 

Analýza stupně ohrožení 

 Cílem analýzy je zjistit, jaká je pravděpodobnost, že nastane určitá krize a jaké budou 

její účinky, když skutečně nastane. Úspěšnost použití této metody závisí na přesném určení 

pracovních kroků. Nejprve je nutné možné krize pojmenovat a popsat. Pak je důležité vymezit 

posuzované období, protože s přibývající délkou období se zvyšuje pravděpodobnost, že krize 

nastane. Nejtěžší je stanovení stupně pravděpodobnosti, se kterou může krizová situace nastat. 

Jistota, že konflikt určitě v posuzovaném období nastane, je vyjádřena hodnotou 1,0. Poté je 

nutné ohodnotit účinky krize na bezpečnost objektu, materiálů, informací, lidí apod. Nakonec 

jsou výsledné hodnoty jednotlivých hrozeb, přeneseny do matice, která má plochu čtverce 

rozděleného podélně a svisle na devět polí. Matice přehledně zobrazuje celkové ohrožení 

organizace, a to tak, že v pravém horním rohu jsou krize, které musí být organizací 

bezpodmínečně vyřešeny, neboť jejich vysoká míra pravděpodobnosti a následků škod 

zásadně ohrožují bezpečnost, zatímco krize v levém spodním rohu mohou být řešeny až 

později. 
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Analýza PEST 

 Metoda má název odvozený z počátečních písmen oblastí, které zkoumá: Politika, 

Ekonomie, Sociální oblast, Technologie. Její aplikací jsme nuceni zúžit záběr zkoumání na ty 

události a trendy v uvedených oblastech, které mají nebo mohou mít význam pro systém 

zabezpečení organizace. 

 

Analýza souvztažnosti 

 Jedna z metod, kterou lze použít pro vyhledávání a hodnocení rizik. Aplikace metody 

je vhodná pro posuzování celých objektů, případně při hodnocení činnosti určité služby. 

Proces vyhledávání rizika touto metodou je rozdělen do několika etap. Vyhledávání zdrojů 

potenciálního rizika, statistické hodnocení zdrojů rizika, charakteristika rizika - maticové 

vyjádření, výpočet koeficientů Kar a Kpr, výpočet osy O1 a O2 grafické vyjádření získaných 

hodnot, charakteristika výsledného rizika, porovnání výsledků se statistickými údaji. 

 

Kittsova bodová metoda  

 Metoda G. W. Kittse je určena pro hodnocení závažných zdrojů rizik prostřednictvím 

tzv. „Karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím". Vyznačuje se jednoduchým postupem 

hodnocení rizik, minimálními teoretickými znalostmi a naopak znalosti posuzovaného 

systému. Výsledkem je matice rizik. Matici rizik lze využít při tvorbě analýzy na základě 

hodnotících tabulek. Jedná se o tabulku četnosti, tabulku důsledků, tabulku výsledné matice 

číselného posouzení rizik a tabulka bodového hodnocení.  
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4.2. Checklist 

 Pro vytvoření metodiky pro hodnocení bezpečnosti areálu průmyslové zóny byl 

vybrán checklist (kontrolní seznam), protože kontrolní seznamy jsou v dennodenní praxi 

považovány za základní metodu pro určování rizik. Obsah této kapitoly je převzatý 

z dokumentu [14]. Kontrolní seznamy jsou cenné v tom smyslu, že pomocí nich lze poměrně 

lehce odhalit odchylky od žádoucí praxe nebo od žádoucího průběhu procesu či děje. 

V případě že odchylky jsou závažné, lze provést korekční opatření a tím zajistit požadovanou 

úroveň bezpečnosti i cestu k rozvoji ve sledované oblasti. 

4.2.1. Shrnutí kontrolních seznamů 

 Kontrolní seznam je soubor otázek, který má vysokou vypovídací hodnotu s ohledem 

na stanovený cíl. Kontrolní seznam je postup založený na systematické kontrole plnění 

předem stanovených podmínek a opatření. To znamená, že jeho aplikací kontrolujeme stav 

určitého systému jako je území / objekt / úsek apod. Seznamy kontrolních otázek jsou 

zpravidla generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, 

které souvisejí se systémem a potencionálními dopady, selháním prvků systému a vznikem 

škod. Jejich struktura se může měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář, který 

umožňuje zahrnout různou relativní důležitost parametru (váhu) v rámci daného souboru. 

 Tradiční kontrolní seznamy se značně liší, co se týče úrovně detailů, a jsou široce 

využívány k označení splnění standardů a zvyklostí. Analýza kontrolním seznamem je 

relativně jednoduchá a může být aplikována v kterémkoliv stádiu života daného procesu. 

Kontrolní seznamy rovněž zajišťují společný základ pro posouzení hodnocení daného procesu 

nebo provozu analytikem anebo managementem. 

 Podrobný kontrolní seznam poskytuje základ pro standardní hodnocení procesních 

zdrojů rizika. Může být rozsáhlý do té míry, aby odpovídal specifické situaci, ale měl by být 

aplikován svědomitě, aby byly odhaleny problémy vyžadující pozdější podrobnou analýzu. 

Kontrolní seznamy jsou limitovány zkušenostmi jejich autora, proto by měly být vytvořeny 

autory s rozličným technickým vzděláním, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s podobnými 

systémy, jako je ten analyzovaný. 

 Vyplněný kontrolní seznam obsahuje na dané otázky odpovědi typu „ano“, „ne“, 

„neaplikovatelný“ nebo „potřeba více informací“. Kvalitativní výsledky se liší podle 

jednotlivé situace, ale obecně vedou k rozhodnutí typu „ano“ nebo „ne“ podle shody se 

standardními postupy. Abychom správně provedli tuto techniku, potřebujeme patřičný 
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kontrolní seznam, inženýrské projektové postupy a provozní manuál a pro vyplnění seznamu 

někoho, kdo má základní znalosti o revidovaném provozu. 

 Analýza kontrolním seznamem je proměnlivá metoda. Typ ohodnocení takto získaný 

se může měnit a technika může být rychle použita pro jednoduchá vyhodnocení nebo pro 

nákladnější podrobnější výsledky.  

 Kontrolní seznamy mají buď formu tabulek, ve kterých v prvním sloupci jsou otázky a 

v dalším či v několika dalších u složitější jsou místa pro odpovědi na otázky nebo má formu 

jen otázek. Podstatný je způsob hodnocení, který musí vždy odborně opodstatněný a 

přizpůsobený dané situaci. S ohledem na cíl hodnocení, nemusí být systém klasifikace 

odpovědi vždy stejný. Skládá-li se v některých případech hodnocení bezpečnosti vybraného 

úseku z několika kontrolních seznamů, pak podle situace všechny kontrolní seznamy mají 

buď stejnou, nebo rozdílnou váhu. 

 

 Při vytváření kontrolních seznamů je důležité respektovat dále uvedené nároky : 

1. Kontrolní seznam je logický uspořádaný a pro zjišťovaný problém úplný soubor otázek, 

kterým se zjišťuje stav. 

2. Otázky kontrolního seznamu jsou vzájemně nezávislé, transparentní a mají jasnou 

vypovídací hodnotu. 

3. Odpovědi na jednotlivé otázky kontrolního seznamu se hodnotí určeným hodnotovým 

systémem (např. 0 nebo 1; ano nebo ne; klasifikace 0 až 5 či 0 až 10 či 0 až 100; apod.). 

4. Výsledek je součet nebo vážený součet nebo medián nebo modus dle přijatelných 

pravidel.  
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5. Tvorba checklistu  

5.1. Výběr závažných zdrojů rizika 

 Z tabulky č. 3 byla do checklistu převzata prahová množství pro toxické, výbušné a 

hořlavé látky a látky nebezpečné pro životní prostředí. 

 Tato tabulka pro výběr závažných zdrojů rizika byla převzata z metodologie ARAMIS 

[15] jako výstupu projektu 5. rámcového programu EU. Tento postup vychází z metody 

VADE MECUM z Belgie [16].  

 Zařízení obsahující nebezpečné látky jsou vybrány pro další hodnocení, jestliže je 

množství nebezpečných látek větší než definované prahové množství Ma.  

Tabulka 3: Definované prahové množství nebezpečných látek [17] 

 Definované prahové množství Ma (kg) 

Vlastnosti látek Pevné l. Kapaliny Plyny 

1. Vysoce toxické 10 000 1 000 100 

2. Toxické 100 000 10 000 1 000 

3. Oxidující 10 000 10 000 10 000 

4. Výbušné (definované zák. 59/2006 v pozn. 2)  10 000 10 000 --- 

5. Výbušné (definované zák. 59/2006 v pozn. 2) 1 000 1 000 --- 

6. Hořlavé --- 10 000 --- 

7. Vysoce hořlavé --- 10 000 --- 

8. Extrémně hořlavé --- 10 000 1 000 

9. Nebezpečné pro životní prostředí 100 000 10 000 1 000 

10. Klasifikované R větami R14, R14/15, R29 10 000 10 000 --- 

 

Poznámka:  

 Zařízení jako jsou potrubí, která mají menší obsah nebezpečných látek než prahové 

množství, ale z kterých může uniknout větší množství než daný limit za 10 min, jsou také 

vybírána jako závažné zdroje rizika. [17] 

  



 

29 
 

5.2. Vývojový diagram pro řízení bezpečnosti 

 Na vývojovém diagramu na obrázku 4 na další straně je uveden algoritmus 

s minimálním počtem kroků, které jsou doporučeny jako nezbytné pro řízení bezpečnosti. 

 V každém podniku, který chce úspěšně řídit svou bezpečnost by měl být tento 

algoritmus splněn. 

 Pokud se v podniku nacházejí nebezpečné látky, je důležité, aby ke všem takovým 

látkám byly k dispozici bezpečnostní listy. V případě, že může dojít k úniku nebezpečné 

látky, musí být vypracovány havarijní scénáře, ve kterých se popíše předpokládaný průběh 

havárie, možné následně vyvolané havárie, způsob a postup likvidace havárie. Samozřejmě 

musí být stanovena osoba, která bude za prevenci závažných havárií zodpovědná. Dále musí 

být všichni zaměstnanci pracující s nebezpečnou látkou proškoleni, jakým způsobem musí 

s látkou manipulovat, jaké jsou nebezpečné vlastnosti látky a jaké jsou bezpečné postupy při 

práci s takovouto látkou. Co je rovněž důležité je pravidelně vyhodnocovat rizika při změně 

technologie nebo množství nebezpečné látky. Jak již bylo zmíněno výše, je důležité mít 

vypracovaný havarijní scénáře a ty je dobré vložit do havarijního plánu. Důležité je mít 

havarijní scénáře nejen popsané, ale také prakticky nacvičené. Posledním prvkem úspěšného 

podniku je dobře fungující kultura bezpečnosti. To znamená, že všichni zaměstnanci dodržují 

bezpečnostní předpisy a pracují na trvalém zlepšování. 

 Tento algoritmus byl zohledněn při tvorbě checklistu a kroky v něm popsané jsou 

vloženy do checklistu. 
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Obrázek 4: Vývojový diagram (Zdroj: Vlastní) 
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5.3. Checklisty 

 Dostáváme se k samotnému jádru práce a tím jsou vytvořené kontrolní seznamy -  

checklisty. Ty byly vytvořeny hlavně na základě použití tabulky převzaté z metodologie 

ARAMIS [15], vývojového diagramu pro řízení bezpečnosti na předcházející straně a  

seznamu  nebezpečí z kapitoly „zdroje nebezpečí“ , který byl vytvořen jako součást projektu 

Leonardo Da Vinci CZ/98/1/82530/P.I./II.IaFPI [9].  Dále byly použity také další zdroje 

uvedené v rešerši.  

 Autor na základě svých zkušeností z  práce v oddělení bezpečnosti v  průmyslovém 

podniku vytvořil 3 kontrolní seznamy. Tyto seznamy byly rozděleny podle hodnocených 

oblastí bezpečnosti na – vnitřní příčiny, vnější ohrožení a management rizik. (tab. 4, 6, 8). 

Dohromady tak vzniklo 62 otázek, které mají za úkol zhodnotit bezpečnost podniku v areálu 

průmyslové zóny. 

První dva seznamy jsou postaveny na záporných odpovědích. Třetí seznam je postaven 

na kladných odpovědích. Vyplývá to z logiky kladených otázek. Všechny kontrolní seznamy 

mají 4 volné sloupce. Jeden pro odpověď ANO, druhý pro odpověď NE, třetí pro NETÝKÁ 

SE a čtvrtý pro POZNÁMKU. Do poznámky se píší zpřesňující informace k odpovědi, pokud 

je to považováno za důležité.  

 

   

 
 
  



 

32 
 

 
Tabulka 4: Checklist - Vnitřní příčiny (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

1. Stala se již závažná havárie, při které došlo 
k vážnému ohrožení, k vážnému dopadu na 
životy a zdraví lidí, životního prostředí nebo 
k újmě na majetku? (od roku 2000) 

         

2. Jsou v podniku umístěny toxické látky 
v množství vyšším než 1 000 kg? 

         

3. Jsou v podniku umístěny výbušné látky 
v množství vyšším než 1 000 kg? 

         

4. Jsou v podniku umístěny hořlavé látky 
v množství vyšším než 10 000 kg? 

         

5. Jsou v podniku umístěny látky nebezpečné pro 
životní prostředí v množství vyšším než 
10 000 kg? 

         

6. Je v podniku nebezpečné zařízení, které obsahuje 
menší než výše uvedené množství nebezpečné 
látky a přesto ho hodnotíte jako nebezpečné? 

         

7. Máte v podniku další zařízení, které je možné 
vybrat k analýze rizik na základě Vašich 
zkušeností? 

         

8. Může dojít k nebezpečí nedostatku kyslíku (i jeho 
vytěsnění jiným plynem) ? 

         

9. Dovážíte nebezpečné látky po železnici? 
 

         

10. Dovážíte nebezpečné látky v autocisternách? 
 

         

11. Je v podniku potrubí, ze kterého může za 10 
minut uniknout větší množství nebezpečné látky a 
které by tak mělo být zváženo jako závažný zdroj 
rizika? 

         

12. Jsou oxidující látky uskladněny společně 
s hořlavými látkami? 

         

13. Jsou v podniku výbušné prachy? 
 

         

14. Jsou v podniku zařízení pod tlakem (tlakové 
nádoby, tlakové lahve, reaktory)? 

         

15. Může dojít k přetlaku/podtlaku na zařízení, ve 
kterém se látky skladují/zpracovávají ? (např. 
pára, stlačený vzduch) 

         

16. Může dojít k požáru u zásobníku se zkapalněným 
plynem nebo kapalinou pod tlakem? 

         

17. Může dojít k havárii v důsledku výpadku 
elektrického proudu? 

         

 

Tabulka 5: Hodnocení - Vnitřní příčiny (Zdroj: Vlastní) 

Počet kladných odpovědí 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1 2 3 4 5 
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Tabulka 6: Checklist - Vnější ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

18. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
záplavy, povodně, přívalových dešťů nebo přetržení hráze? 

         

19. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
extrémní zimy nebo námrazy? 

         

20. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
extrémního tepla? 

         

21. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
větrů? 

         

22. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
blesku? 

         

23. Může dojít k úniku neb. látky / havárii v důsledku zřícení 
skály, sesuvů půdy nebo katastrofickou erozí? 

         

24. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
zatížení sněhem? (např. zřícení konstrukce zatížení sněhem) 

         

25. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
úniku plynů? 

         

26. Přepravují se v okolí podniku (areál jiného podniku / veřejná 
komunikace) nebezpečné látky, které nejsou určeny pro 
podnik a mohlo by při havárii dojít k zasažení podniku? 

         

27. Může nehoda motorového vozidla (kromě cisterny) či 
manipulační techniky způsobit únik nebezpečných látek? 

         

28. Došlo nebo mohlo by dojít k  ohrožení podniku závažnou 
havárií v blízkém podniku?(domino efekt) 

         

29. Jsou v  podniku 2 zařízení s výbušnou nebo hořlavou látkou, 
která jsou ve vzdálenosti menší 50 m od sebe? 

         

30. Může dojít k havárii v důsledku neúmyslné chyby operátora 
/ údržby / obsluhy / ostatních zaměstnanců? 

         

31. Došlo nebo mohlo by dojít k  úmyslnému způsobení 
závažné havárie zaměstnancem podniku? 

         

32. Jsou v podniku nebezpečné látky, které by mohly být 
zneužity pro teroristický útok (odcizeny a následně použity 
k teroristickému činu)? 

         

33. Je v podniku nebezpečná látka nebo zařízení, které by se 
mohlo stát terčem teroristického útoku? 

         

34. Jsou v podniku místa, kde lze záměrně způsobit  únik 
nebezpečných látek do okolí a ohrozit okolní občany? 

         

 

Tabulka 7: Hodnocení - Vnější ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Počet kladných odpovědí 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1 2 3 4 5 
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Tabulka 8: Checklist - Management rizik (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

35. Podporujete kulturu bezpečnosti v celém podniku? 
 

         

36. Jednají všichni zaměstnanci v souladu s podnikovou 
kulturou bezpečnosti, bezpečnými postupy a školením / 
výcvikem? 

         

37. Jsou stanoveny zodpovědnosti a pravomoci 
jednotlivých zaměstnanců v oblasti prevence havárií (Je 
stanovena osoba, která se touto problematikou zabývá)? 

         

38. Sdílíte informace s ostatními podniky ve Vašem oboru? 
 

         

39. Informujete zaměstnance a podávají zaměstnanci 
zpětnou vazbu managementu? 

         

40. Usilujete o trvalé zlepšování (např. podle ISO norem)? 
 

         

41. Provádíte kontrolu sledování efektivnosti systému pro 
proces trvalého zlepšování? 

         

42. Máte bezpečnostní listy ke všem nebezpečným látkám? 
 

         

43. Dochází k vyhodnocování havárií a skoronehod? 
 

         

44. Provádíte pravidelné školení zaměstnanců pro oblast 
prevence závažných havárií a celkové kultury 
bezpečnosti? 

         

45. Máte zpracovanou dokumentaci pro manipulaci 
s nebezpečnou látkou? 

         

46. Jsou zaměstnanci s touto dokumentací seznámeni a 
proškoleni? 

         

47. Manipulují s nebezpečnou látkou pouze proškolení 
pracovníci? 

         

48. Provádíte periodické školení osob manipulujících 
s nebezpečnou látkou? 

         

49. Provádějí se zdravotní prohlídky zaměstnanců 
pracujících s nebezpečnou látkou? 

         

50. Máte zpracovány směrnice  a bezpečné postupy pro 
obsluhu zařízení obsahující nebezpečnou látku? 

         

51. Hodnotíte opakovaně rizika závažné 
havárie?(min 1x za 5 let) 

         

52. Máte zpracované potencionální ohrožení podniku / 
objektu / zařízení s ohledem na umístění NL? 

         

53. Byly vytyčeny místa se zvýšeným ohrožením? (např. 
vysoké / zvýšené požární nebezpečí) 

         

54. Vyhodnocujete statistiky havárií / skoronehod za delší 
časové období ? (např. stejné zdroje / příčiny) 

         

55. Byla realizována na nápravná opatření? (na základě 
provedeného hodnocení) 

         

56. Jsou zavedena režimová opatření na vstupu a výstupu a 
vjezdu a výjezdu? 

         

57. Dochází k vyhodnocování rizika před provedením 
změn v technologii nebo změn množství NL? 
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58. Vyjadřují se ke změnám v technologiích osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost? 

         

59. Máte zpracovaný havarijní plán? 
 

         

60. Provádíte pravidelná cvičení havarijní připravenosti 
(únik látky, požár atd.)? (min. 1x ročně) 

         

61. Máte zpracovaný postup pro ohlášení úniku 
nebezpečné látky / havárie / skoronehody (je součásti 
havarijního planu)? 

         

62. Máte vytyčený evakuační/shromažďovací prostor pro 
zaměstnance 

         

 

Tabulka 9: Hodnocení - Management rizik (Zdroj: Vlastní) 

Počet ZÁPORNÝCH odpovědí 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1 2 3 4 5 

5.4. Způsob hodnocení 

Dalším úkolem bylo vytvořit systém hodnocení. Ten byl nastaven autorem takto. 

Autor zamýšlel rozdělit hodnocení checklistů na pět stupňů 1-5. Slovně na zanedbatelné 

ohrožení, nízké ohrožení, střední ohrožení, vysoké ohrožení a velmi vysoké ohrožení (tab.11). 

Pak expertním odhadem v každém checklistu vybral minimální počet odpovědí, při jejímž 

zodpovězení bude ohrožení podniku velmi vysoké. U checklistu pro vnitřní příčiny vyšlo 9 

kladných odpovědí. U checklistu pro vnější ohrožení vyšlo 9 kladných odpovědí a u 

checklistu pro management rizik vyšlo 9 záporných odpovědí. Těchto 9 odpovědí pak 

odstupňoval pro jednotlivé stupně ohrožení a dostal 0 - 2 pro zanedbatelné ohrožení, 3 - 4 pro 

nízké ohrožení, 5 - 6 pro střední ohrožení, 7 - 8 pro vysoké ohrožení a 9 pro velmi vysoké 

ohrožení. Tabulky s hodnocením mají čísla 6, 8 a 10.  

Tabulka 10: Stupně ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Stupeň ohrožení 

Velmi vysoké ohrožení 5 

Vysoké ohrožení 4 

Střední ohrožení 3 

Nízké ohrožení 2 

Zanedbatelné ohrožení 1 
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5.5. Závěrečné hodnocení  

Dosažené výsledky zapíšeme do tabulky č.12. Můžeme je použít samostatně, pokud 

nás zajímá konkrétní oblast, nebo dohromady a vypočítat z nich celkový průměr pro všechny 

3 oblasti. Výsledek dostaneme tak, že sečteme počet kladných (nebo záporných) odpovědí 

v seznamu a podle tabulky pod ním mu přiřadíme stupeň ohrožení. Celkové hodnocení pak 

dostaneme, když výsledné 3 stupně ohrožení pro jednotlivé seznamy sečteme a podělíme 

třemi, protože autor se rozhodl, že všechny checklisty budou mít stejnou váhu. 

Zaokrouhlujeme podle pravidel zaokrouhlování na nejbližší celé číslo. 

Celkové hodnocení je rozděleno do 3 kategorií. První je pro výslednou známku 1 - 2, 

druhá pro 3 a třetí pro 4 - 5.   

 

Tabulka 11: Celkové hodnocení (Zdroj: Vlastní) 

 

Pro výslednou hodnotu 1 - 2 hodnotíme ohrožení podniku jako nízké a nehrozí žádné 

akutní nebezpečí. 

Pro výslednou hodnotu 3 je nutné znovu prostudovat kontrolní seznamy, najít slabá 

místa a zhodnotit jejich závažnost. V případě, že je hodnotíme jako závažné, je třeba 

upozornit na ně vedení podniku a začít se jimi zabývat. 

Pro výslednou hodnotu 4 - 5 je potřeba, upozornit vedení podniku. Začít se velmi 

vážně zabývat problematikou bezpečnosti a přijmout okamžitá opatření vedoucí k nápravě 

situace. Především se bude jednat o management rizik. 

 

  

Kontrolní seznam 
Hodnocení (1-5) 

1     2     3    4     5 

Vnitřní příčiny              

Vnější ohrožení              

Management rizik              

  

Celkové hodnocení              
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5.6. Doporučení 

 Zde jsou uvedena doporučení pro následné kroky po zjednodušené analýze pomocí 

tohoto kontrolního seznamu (Checklistu).  

 

V  případě odpovědi ANO v otázce č. 1. : 

 Vyhodnocení proběhlých havárií a návrh opatření na snížení rizik. 

 

V případě odpovědi ANO v otázkách č. 2. – 17. : 

 Provedení detailní analýzy rizik a z ní vyplývající zavedení opatření ke snížení rizik. 

 

V případě odpovědi ANO v otázkách č. 18. – 34.: 

 Provedení detailní analýzy ohrožení dané problematiky a návrh příslušných opatření. 

 

V případě odpovědi NE v otázkách č. 35. – 62.: 

 Jsou doporučena níže uvedená opatření na snížení rizik. 

 

Základní dělení bezpečnostních opatření na snížení rizik: 

• Technická opatření - jsou taková opatření v konstrukci zařízení, která vedou 

ke zvýšení bezpečnosti provozu (příklady: pojistné ventily, sprinklery, 

automatická regulace, bezpečnostní jímky, dvouplášťové zásobníky…) [1]. 

• Organizační opatření - jsou opatření v organizaci práce, reglementech, 

technologických postupech a procedurách (včetně příslušného technického 

vybavení), které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu [1]. 
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Dále jsou zde uvedeny příklady vybraných bezpečnostních opatření seřazených do 

jednotlivých skupin: 

 

Bezpečné řízení procesu 

� Náhradní zdroje energie 

� Chlazení 

� Nouzové odstavení 

� Počítačem řízený proces 

� Provozní předpisy / postupy 

� Přehled reaktivních sloučenin 

� Provedené hodnocení rizika 

� Osazení zařízení pojistným ventilem 

� Bezpečnostní ventil proti podtlaku (vakuum) 

� Provádění pravidelné údržby a čištění zařízení 

� Ochranné pracovní pomůcky (pro zaměstnance) 

 

Oddělitelnost materiálu 

� Dálkově ovládané armatury 

� Zpětné ventily pro prevenci reverzního toku 

� Bezpečnostní ventily na potrubí 

� Výpustě / odkalování 

� Drenáž 

� Blokování / Interlock 

� Bezpečné vzdálenosti mezi zařízeními  

 

Prvky protivýbuchové ochrany 

� Řízení potenciální exploze 

� Přístroje v nevýbušném provedení 

� Protišlehové pojistky 

� Použití inertního plynu  
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Prvky požární ochrany 

� Detekce úniku plynu 

� Konstrukční ocel / ohnivzdorná úprava 

� Zásobování požární vodou  

� Zvláštní systémy (CO2, halony, detektory kouře, atd.) 

� Zkrápěcí systémy / sprinklery 

� Automatické vodní clony 

� Nástřik pěny 

� Ruční hasicí zařízení / požární hlásiče 

� Ochrana kabelů 

 

Opatření proti úniku nebezpečných kapalných látek 

� Měření hladiny v zásobníku / zařízení 

� Dvouplášťové zásobníky 

� Zásobníky s kapalnými látkami umístit do záchytných jímek nebo van 

� Osazení záchytné jímky čerpadlem, které je napojeno na podnikové odpadní vody  

� Kontrola odpadní vody před vypuštěním z podniku 

 

Opatření proti úniku plynných látek 

� Detektory toxických plynů 

� Zařízení pro detekci koncentrace kyslíku 

� Osazení zařízení skrápěcím systémem (ruční nebo automatické sprinklery) 

 

Opatření proti vnějším vlivům 

� Ochrana proti záplavám a povodním 

� Ochrana zařízení proti externím přírodním vlivům  

� Monitorovací kamery 

� Registrace vstupu do areálu  

� Citlivá zařízení musí být uzamknuta a chráněná proti neoprávněnému vniknutí 
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6. Aplikace checklistu na průmyslových zónách  

 Checklisty byly prověřeny na třech podnicích v průmyslových zónách. Dva z nich jsou 

dodavatelé pro automobilový průmysl, kteří sídlí v průmyslové zóně v Nošovicích,  třetí pak 

výrobce biolihu, který sídlí v průmyslové zóně v Trmicích. 

 

 
Obrázek 5: Závod Hyundai v Nošovicích [18] 
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6.1. Mobis 

 První společností je společnost Mobis Automotive Czech s.r.o, která se nachází 

v průmyslové zóně v Nošovicích. 

6.1.1. Poskytnuté informace 

 Výrobní závod společnosti je vybaven technologií pro montáž jednotlivých modulů 

automobilů pro odběratele, kterým je sousedící Hyundai Motor Manufacturing Czech 

(HMMC). Montáž je realizována formou okamžitého zpracování, tj. v závodě je trvalý 

kontinuální přísun součástek, které jsou průběžně sestavovány do požadovaných modulů. 

Přísun materiálu je zajišťován kamiony, ze kterých jsou součástky zabalené ve vratných 

plastových nebo kovových přepravkách různých objemů, případně kartónových krabicích 

ustavených na dřevěných nebo plastových paletách vykládány vysokozdvižnými vozíky. 

Vstupní materiál je evidován a dle používaného systému zakládán a skladován buď v regálech 

anebo přímo na podlaze haly. Vratný obalový materiál je shromažďován na vyhrazeném místě 

v hale, odpad je skladován v přístřešku pro skladování odpadu.  

 Součástí činností zajišťujících výrobu je administrativa, provoz skladů a provádění 

údržby strojního zařízení a budovy, doprava je zajišťována dodavatelsky.  

 K montáži je používáno pneumatické, elektrické nářadí, zvedáky a manipulátory. 

Moduly jsou sestavovány z komponentů, které jsou k linkám dopravovány ve vratných 

přepravkách různých rozměrů, 3 závěsnými dopravníky nebo v bednách, které jsou následně 

uloženy do regálů. Montáž dílů má charakter pásové výroby, je zde používán celý systém 

dopravníků zajišťující pohyb materiálu, zpracovávaných modulů, ale i expedici hotových 

modulů do montážní haly automobilky HMMC. Během montáže jsou jednotlivé montované 

díly testovány, např. je sledována těsnost převodové skříně, brzdného systému, funkčnost 

přístrojové desky a osvětlení. 

 V rámci uvedeného stavebního a provozního souboru je provozováno skladování a 

výdej olejů pro montáž automobilových modulů. Jedná se o olej do automatických 

převodovek. Rozvod oleje je řešen potrubím do výrobní haly, kde se pomocí plničky plní 

automatické převodovky.  U venkovního skladu je obsluha přítomná pouze při plnění 

zásobníku.  
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6.1.2. Checklisty Mobis  

 Checklisty vyplněné pracovníkem Mobis Automotive Czech s.r.o v tabulce 12 – 18. 

Tabulka 12: Checklist - Vnitřní příčiny (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

1. Stala se již závažná havárie, při které došlo 
k vážnému ohrožení, k vážnému dopadu na 
životy a zdraví lidí, životního prostředí nebo 
k újmě na majetku? (od roku 2000) 

         

2. Jsou v areálu umístěny toxické látky v množství 
vyšším než 1 000 kg? 

         

3. Jsou v areálu umístěny výbušné látky v množství 
vyšším než 1 000 kg? 

         

4. Jsou v areálu umístěny hořlavé látky v množství 
vyšším než 10 000 kg? 

         

5. Jsou v areálu umístěny látky nebezpečné pro 
životní prostředí v množství vyšším než 
10 000 kg? 

         

6. Je v areálu nebezpečné zařízení, které obsahuje 
menší než výše uvedené množství nebezpečné 
látky a přesto ho hodnotíte jako nebezpečné? 

   Zásobník oleje 
do převodovek 

7. Máte v podniku další zařízení, které je možné 
vybrat k analýze rizik na základě Vašich 
zkušeností? 

   Plnička oleje do 
převodovek 

8. Může dojít k nebezpečí nedostatku kyslíku (i jeho 
vytěsnění jiným plynem) ? 

         

9. Dovážíte nebezpečné látky po železnici? 
 

         

10. Dovážíte nebezpečné látky v autocisternách? 
 

         

11. Je v areálu potrubí, ze kterého může za 10 minut 
uniknout větší množství nebezpečné látky a které 
by tak mělo být zváženo jako závažný zdroj 
rizika? 

   
Rozvod oleje ze 

zásobníku do 
plničky 

12. Jsou oxidující látky uskladněny společně 
s hořlavými látkami? 

         

13. Jsou v areálu výbušné prachy? 
 

         

14. Jsou v areálu podniku zařízení pod tlakem 
(tlakové nádoby, tlakové lahve, reaktory)? 

   

Tlakové nádoby, 
rozvod 

stlačeného 
vzduchu 

15. Může dojít k přetlaku/podtlaku na zařízení, ve 
kterém se látky skladují/zpracovávají ? (např. 
pára, stlačený vzduch) 

         

16. Může dojít k požáru u zásobníku se zkapalněným 
plynem nebo kapalinou pod tlakem? 

         

17. Může dojít k havárii v důsledku výpadku 
elektrického proudu? 
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Tabulka 13: Hodnocení - Vnitřní příčiny (Zdroj: Vlastní) 

Počet kladných odpovědí 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  

 

Tabulka 14: Checklist - Vnější ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

18. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
záplavy, povodně, přívalových dešťů nebo přetržení hráze? 

         

19. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
extrémní zimy nebo námrazy? 

         

20. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
extrémního tepla? 

         

21. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
větrů? 

         

22. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
blesku? 

         

23. Může dojít k úniku neb. látky / havárii v důsledku zřícení 
skály, sesuvů půdy nebo katastrofickou erozí? 

         

24. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
zatížení sněhem? (např. zřícení konstrukce zatížení sněhem) 

         

25. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
úniku plynů? 

         

26. Přepravují se v okolí podniku (areál jiného podniku / veřejná 
komunikace) nebezpečné látky, které nejsou určeny pro 
podnik a mohlo by při havárii dojít k zasažení areálu? 

         

27. Může nehoda motorového vozidla (kromě cisterny) či 
manipulační techniky způsobit únik nebezpečných látek? 

         

28. Došlo nebo mohlo by dojít k  ohrožení podniku závažnou 
havárií v blízkém podniku?(domino efekt) 

         

29. Jsou v areálu podniku 2 zařízení s výbušnou nebo hořlavou 
látkou, která jsou ve vzdálenosti menší 50 m od sebe? 

         

30. Může dojít k havárii v důsledku neúmyslné chyby operátora 
/ údržby / obsluhy / ostatních zaměstnanců? 

         

31. Došlo nebo mohlo by dojít k  úmyslnému způsobení 
závažné havárie zaměstnancem podniku? 

         

32. Jsou v areálu podniku nebezpečné látky, které by mohly být 
zneužity pro teroristický útok (odcizeny a následně použity 
k teroristickému činu)? 

         

33. Je v areálu nebezpečná látka nebo zařízení, které by se 
mohlo stát terčem teroristického útoku? 

         

34. Jsou v areálu místa, kde lze záměrně způsobit  únik 
nebezpečných látek do okolí a ohrozit okolní občany? 

         

 

Tabulka 15: Hodnocení - Vnější ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Počet kladných odpovědí 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  
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Tabulka 16: Checklist - Management rizik (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

35. Podporujete kulturu bezpečnosti v celém podniku? 
 

         

36. Jednají všichni zaměstnanci v souladu s podnikovou 
kulturou bezpečnosti, bezpečnými postupy a školením / 
výcvikem? 

         

37. Jsou stanoveny zodpovědnosti a pravomoci 
jednotlivých zaměstnanců v oblasti prevence havárií (Je 
stanovena osoba, která se touto problematikou zabývá)? 

         

38. Sdílíte informace s ostatními podniky ve Vašem oboru? 
 

         

39. Informujete zaměstnance a podávají zaměstnanci 
zpětnou vazbu managementu? 

         

40. Usilujete o trvalé zlepšování (např. podle ISO norem)? 
 

         

41. Provádíte kontrolu sledování efektivnosti systému pro 
proces trvalého zlepšování? 

         

42. Máte bezpečnostní listy ke všem nebezpečným látkám? 
 

         

43. Dochází k vyhodnocování havárií a skoronehod? 
 

         

44. Provádíte pravidelné školení zaměstnanců pro oblast 
prevence závažných havárií a celkové kultury 
bezpečnosti? 

         

45. Máte zpracovanou dokumentaci pro manipulaci 
s nebezpečnou látkou? 

         

46. Jsou zaměstnanci s touto dokumentací seznámeni a 
proškoleni? 

         

47. Manipulují s nebezpečnou látkou pouze proškolení 
pracovníci? 

         

48. Provádíte periodické školení osob manipulujících 
s nebezpečnou látkou? 

         

49. Provádějí se zdravotní prohlídky zaměstnanců 
pracujících s nebezpečnou látkou? 

         

50. Máte zpracovány směrnice  a bezpečné postupy pro 
obsluhu zařízení obsahující nebezpečnou látku? 

         

51. Hodnotíte opakovaně rizika závažné 
havárie?(min 1x za 5 let) 

         

52. Máte zpracované potencionální ohrožení podniku / 
objektu / zařízení s ohledem na umístění NL? 

         

53. Byly vytyčeny místa se zvýšeným ohrožením? (např. 
vysoké / zvýšené požární nebezpečí) 

         

54. Vyhodnocujete statistiky havárií / skoronehod za delší 
časové období ? (např. stejné zdroje / příčiny) 

         

55. Byla realizována na nápravná opatření? (na základě 
provedeného hodnocení) 

         

56. Jsou zavedena režimová opatření na vstupu a výstupu a 
vjezdu a výjezdu? 

         

57. Dochází k vyhodnocování rizika před provedením 
změn v technologii nebo změn množství NL? 

         

58. Vyjadřují se ke změnám v technologiích osoby          
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odpovědné za jejich bezpečnost? 
59. Máte zpracovaný havarijní plán? 

 
         

60. Provádíte pravidelná cvičení havarijní připravenosti 
(únik látky, požár atd.)? (min. 1x ročně) 

         

61. Máte zpracovaný postup pro ohlášení úniku 
nebezpečné látky / havárie / skoronehody (je součásti 
havarijního planu)? 

         

62. Máte vytyčený evakuační/shromažďovací prostor pro 
zaměstnance 

         

 

Tabulka 17: Hodnocení - Management rizik (Zdroj: Vlastní) 

Počet ZÁPORNÝCH odpovědí 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  

 

6.1.3. Závěrečné hodnocení: 

 Na základě kontrolního seznamu vnitřních příčin bylo zjištěno střední ohrožení, ale 

díky nízkému vnějšímu ohrožení a dobře fungujícímu managementu rizika bylo toto ohrožení 

minimalizováno téměř na minimum. Celkové hodnocení společnosti Mobis Automotive 

Czech s.r.o je v kategorii 2 (viz tab. 19) což je nízké ohrožení a z toho vyplývá, že nehrozí 

žádné akutní nebezpečí. Pracovník společnosti s hodnocením souhlasí a nemá připomínky ke 

skladbě checklistu. 

 

Tabulka 18: Celkové hodnocení (Zdroj: Vlastní) 

 

Kontrolní seznam 
Hodnocení (1-5) 

1     2     3    4     5 

Vnitřní příčiny              

Vnější ohrožení              

Management rizik              

  

Celkové hodnocení              
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6.2. Dymos 

 Druhou společností je společnost Dymos Czech Republic s.r.o., která se nachází v 

průmyslové zóně v Nošovicích. 

6.2.1. Získané informace 

 Společnost Dymos Czech Republic s.r.o. je výrobcem automobilových sedadel a je 

dodavatelem pro společnost Hyundai. Na obrázku č. 6 vidíme polohu společnosti Dymos a 

Mobis v areálů průmyslové zóny. 

 

 
Obrázek 6: Poloha společnosti Dymos a Mobis v průmyslové zóně v Nošovicích [19] 

  

Dymos 

Mobis 
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6.2.2. Checklisty Dymos  

 Checklisty vyplněné pracovníkem Dymos Czech Republic s.r.o.v tabulce 19 – 25. 

Tabulka 19: Checklist - Vnitřní příčiny (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

1. Stala se již závažná havárie, při které došlo 
k vážnému ohrožení, k vážnému dopadu na 
životy a zdraví lidí, životního prostředí nebo 
k újmě na majetku? (od roku 2000) 

         

2. Jsou v podniku umístěny toxické látky 
v množství vyšším než 1 000 kg? 

         

3. Jsou v podniku umístěny výbušné látky 
v množství vyšším než 1 000 kg? 

         

4. Jsou v podniku umístěny hořlavé látky 
v množství vyšším než 10 000 kg? 

         

5. Jsou v podniku umístěny látky nebezpečné pro 
životní prostředí v množství vyšším než 
10 000 kg? 

         

6. Je v podniku nebezpečné zařízení, které obsahuje 
menší než výše uvedené množství nebezpečné 
látky a přesto ho hodnotíte jako nebezpečné? 

         

7. Máte v podniku další zařízení, které je možné 
vybrat k analýze rizik na základě Vašich 
zkušeností? 

         

8. Může dojít k nebezpečí nedostatku kyslíku (i jeho 
vytěsnění jiným plynem) ? 

         

9. Dovážíte nebezpečné látky po železnici? 
 

         

10. Dovážíte nebezpečné látky v autocisternách? 
 

         

11. Je v podniku potrubí, ze kterého může za 10 
minut uniknout větší množství nebezpečné látky a 
které by tak mělo být zváženo jako závažný zdroj 
rizika? 

         

12. Jsou oxidující látky uskladněny společně 
s hořlavými látkami? 

         

13. Jsou v podniku výbušné prachy? 
 

         

14. Jsou v podniku zařízení pod tlakem (tlakové 
nádoby, tlakové lahve, reaktory)? 

   malé počet 

15. Může dojít k přetlaku/podtlaku na zařízení, ve 
kterém se látky skladují/zpracovávají ? (např. 
pára, stlačený vzduch) 

         

16. Může dojít k požáru u zásobníku se zkapalněným 
plynem nebo kapalinou pod tlakem? 

         

17. Může dojít k havárii v důsledku výpadku 
elektrického proudu? 
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Tabulka 20: Hodnocení - Vnitřní příčiny (Zdroj: Vlastní) 

Počet kladných odpovědí 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  

 

Tabulka 21: Checklist - Vnější ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

18. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
záplavy, povodně, přívalových dešťů nebo přetržení hráze? 

         

19. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
extrémní zimy nebo námrazy? 

         

20. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
extrémního tepla? 

         

21. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
větrů? 

         

22. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
blesku? 

         

23. Může dojít k úniku neb. látky / havárii v důsledku zřícení 
skály, sesuvů půdy nebo katastrofickou erozí? 

         

24. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
zatížení sněhem? (např. zřícení konstrukce zatížení sněhem) 

         

25. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
úniku plynů? 

         

26. Přepravují se v okolí podniku (areál jiného podniku / veřejná 
komunikace) nebezpečné látky, které nejsou určeny pro 
podnik a mohlo by při havárii dojít k zasažení podniku? 

   nevím 

27. Může nehoda motorového vozidla (kromě cisterny) či 
manipulační techniky způsobit únik nebezpečných látek? 

         

28. Došlo nebo mohlo by dojít k  ohrožení podniku závažnou 
havárií v blízkém podniku?(domino efekt) 

         

29. Jsou v podniku 2 zařízení s výbušnou nebo hořlavou látkou, 
která jsou ve vzdálenosti menší 50 m od sebe? 

         

30. Může dojít k havárii v důsledku neúmyslné chyby operátora 
/ údržby / obsluhy / ostatních zaměstnanců? 

         

31. Došlo nebo mohlo by dojít k  úmyslnému způsobení 
závažné havárie zaměstnancem podniku? 

   v případě 
úmyslu ano 

32. Jsou v  podniku nebezpečné látky, které by mohly být 
zneužity pro teroristický útok (odcizeny a následně použity 
k teroristickému činu)? 

         

33. Je v podniku nebezpečná látka nebo zařízení, které by se 
mohlo stát terčem teroristického útoku? 

         

34. Jsou v podniku místa, kde lze záměrně způsobit  únik 
nebezpečných látek do okolí a ohrozit okolní občany? 
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Tabulka 22: Hodnocení - Vnější ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Počet kladných odpovědí 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  

  
Tabulka 23: Checklist - Management rizik (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

35. Podporujete kulturu bezpečnosti v celém podniku? 
 

         

36. Jednají všichni zaměstnanci v souladu s podnikovou 
kulturou bezpečnosti, bezpečnými postupy a školením / 
výcvikem? 

   všichni nikdy - 
nemožné 

37. Jsou stanoveny zodpovědnosti a pravomoci jednotlivých 
zaměstnanců v oblasti prevence havárií (Je stanovena 
osoba, která se touto problematikou zabývá)? 

   nový provoz 
fáze zlepšování 

38. Sdílíte informace s ostatními podniky ve Vašem oboru? 
 

   na informační 
úrovni 

39. Informujete zaměstnance a podávají zaměstnanci zpětnou 
vazbu managementu? 

         

40. Usilujete o trvalé zlepšování (např. podle ISO norem)? 
 

         

41. Provádíte kontrolu sledování efektivnosti systému pro 
proces trvalého zlepšování? 

         

42. Máte bezpečnostní listy ke všem nebezpečným látkám? 
 

         

43. Dochází k vyhodnocování havárií a skoronehod? 
 

         

44. Provádíte pravidelné školení zaměstnanců pro oblast 
prevence závažných havárií a celkové kultury 
bezpečnosti? 

         

45. Máte zpracovanou dokumentaci pro manipulaci 
s nebezpečnou látkou? 

         

46. Jsou zaměstnanci s touto dokumentací seznámeni a 
proškoleni? 

         

47. Manipulují s nebezpečnou látkou pouze proškolení 
pracovníci? 

         

48. Provádíte periodické školení osob manipulujících 
s nebezpečnou látkou? 

         

49. Provádějí se zdravotní prohlídky zaměstnanců pracujících 
s nebezpečnou látkou? 

         

50. Máte zpracovány směrnice  a bezpečné postupy pro 
obsluhu zařízení obsahující nebezpečnou látku? 

         

51. Hodnotíte opakovaně rizika závažné havárie?(min 1x za 5 
let) 

   průběžně 

52. Máte zpracované potencionální ohrožení podniku / objektu 
/ zařízení s ohledem na umístění NL? 

         

53. Byly vytyčeny místa se zvýšeným ohrožením? (např. 
vysoké / zvýšené požární nebezpečí) 

   pouze zvýšené 

54. Vyhodnocujete statistiky havárií / skoronehod za delší 
časové období ? (např. stejné zdroje / příčiny) 

         

55. Byla realizována na nápravná opatření? (na základě          
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provedeného hodnocení) 
56. Jsou zavedena režimová opatření na vstupu a výstupu a 

vjezdu a výjezdu? 
         

57. Dochází k vyhodnocování rizika před provedením změn 
v technologii nebo změn množství NL? 

         

58. Vyjadřují se ke změnám v technologiích osoby odpovědné 
za jejich bezpečnost? 

         

59. Máte zpracovaný havarijní plán? 
 

         

60. Provádíte pravidelná cvičení havarijní připravenosti (únik 
látky, požár atd.)? (min. 1x ročně) 

   požární polach 

61. Máte zpracovaný postup pro ohlášení úniku nebezpečné 
látky / havárie / skoronehody (je součásti havarijního 
planu)? 

   havarijní plán,  

62. Máte vytyčený evakuační/shromažďovací prostor pro 
zaměstnance 

         

 

Tabulka 24: Hodnocení - Management rizik (Zdroj: Vlastní) 

Počet ZÁPORNÝCH odpovědí 0- 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  

6.2.3. Závěrečné hodnocení: 

 Na základě kontrolního seznamu vnitřních příčin sice bylo zjištěno vysoké ohrožení, 

ale díky skvěle fungujícímu managementu rizika a nízkému vnějšímu ohrožení bylo toto 

ohrožení minimalizováno téměř na minimum. Celkové hodnocení společnosti Dymos Czech 

Republic s.r.o. je v kategorii 2 (viz tab. 26) což je nízké ohrožení a z toho vyplývá, že nehrozí 

žádné akutní nebezpečí. Pracovník společnosti s hodnocením souhlasí a nemá připomínky ke 

skladbě checklistu. 

Tabulka 25: Celkové hodnocení (Zdroj: Vlastní) 

 

Kontrolní seznam 
Hodnocení (1-5) 

1     2     3    4     5 

Vnitřní příčiny              

Vnější ohrožení              

Management rizik              

  

Celkové hodnocení              
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6.3. PLP 

 Třetí společností je společnost PLP a.s., která se nachází v průmyslové zóně v 

Trmicích. 

6.3.1. Získané informace 

 Průmyslový lihovar Přestanov (na obr. 7) vyrábí bioethanol. Je prvním svého druhu na 

světě. Byl postaven dle licence kontinuální výroby bioetanolu Biostil. Ta má řadu výhod, 

hlavně je velmi šetrná k životnímu prostředí. Lihovar pro výrobu potřebuje asi 800 tun 

pšenice, kukuřice, tritikale, ječmene či žita denně.  

 

 
Obrázek 7: Průmyslový lihovar Trmice [20] 
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6.3.2. Checklisty PLP  

 Checklisty vyplněné pracovníkem PLP a.s. v tabulce 26 – 32. 

Tabulka 26: Checklist - Vnitřní příčiny (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

1. Stala se již závažná havárie, při které došlo k vážnému 
ohrožení, k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, 
životního prostředí nebo k újmě na majetku? (od roku 
2000) 

         

2. Jsou v podniku umístěny toxické látky v množství 
vyšším než 1 000 kg? 

         

3. Jsou v podniku umístěny výbušné látky v množství 
vyšším než 1 000 kg? 

         

4. Jsou v podniku umístěny hořlavé látky v množství 
vyšším než 10 000 kg? 

         

5. Jsou v podniku umístěny látky nebezpečné pro životní 
prostředí v množství vyšším než 10 000 kg? 

         

6. Je v podniku nebezpečné zařízení, které obsahuje menší 
než výše uvedené množství nebezpečné látky a přesto 
ho hodnotíte jako nebezpečné? 

         

7. Máte v podniku další zařízení, které je možné vybrat 
k analýze rizik na základě Vašich zkušeností? 

         

8. Může dojít k nebezpečí nedostatku kyslíku (i jeho 
vytěsnění jiným plynem) ? 

         

9. Dovážíte nebezpečné látky po železnici? 
 

         

10. Dovážíte nebezpečné látky v autocisternách? 
 

         

11. Je v podniku potrubí, ze kterého může za 10 minut 
uniknout větší množství nebezpečné látky a které by tak 
mělo být zváženo jako závažný zdroj rizika? 

         

12. Jsou oxidující látky uskladněny společně s hořlavými 
látkami? 

         

13. Jsou v podniku výbušné prachy? 
 

         

14. Jsou v podniku zařízení pod tlakem (tlakové nádoby, 
tlakové lahve, reaktory)? 

         

15. Může dojít k přetlaku/podtlaku na zařízení, ve kterém se 
látky skladují/zpracovávají ? (např. pára, stlačený 
vzduch) 

         

16. Může dojít k požáru u zásobníku se zkapalněným 
plynem nebo kapalinou pod tlakem? 

         

17. Může dojít k havárii v důsledku výpadku elektrického 
proudu? 

         

 

Tabulka 27: Hodnocení - Vnitřní příčiny (Zdroj: Vlastní) 

Počet kladných odpovědí 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  
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Tabulka 28: Checklist - Vnější ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

18. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
záplavy, povodně, přívalových dešťů nebo přetržení hráze? 

         

19. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
extrémní zimy nebo námrazy? 

         

20. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
extrémního tepla? 

         

21. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
větrů? 

         

22. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
blesku? 

         

23. Může dojít k úniku neb. látky / havárii v důsledku zřícení 
skály, sesuvů půdy nebo katastrofickou erozí? 

         

24. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
zatížení sněhem? (např. zřícení konstrukce zatížení sněhem) 

         

25. Může dojít k úniku nebezpečné látky / havárii v důsledku 
úniku plynů? 

         

26. Přepravují se v okolí podniku (areál jiného podniku / veřejná 
komunikace) nebezpečné látky, které nejsou určeny pro 
podnik a mohlo by při havárii dojít k zasažení podniku? 

         

27. Může nehoda motorového vozidla (kromě cisterny) či 
manipulační techniky způsobit únik nebezpečných látek? 

         

28. Došlo nebo mohlo by dojít k  ohrožení podniku závažnou 
havárií v blízkém podniku?(domino efekt) 

         

29. Jsou v podniku 2 zařízení s výbušnou nebo hořlavou látkou, 
která jsou ve vzdálenosti menší 50 m od sebe? 

         

30. Může dojít k havárii v důsledku neúmyslné chyby operátora 
/ údržby / obsluhy / ostatních zaměstnanců? 

         

31. Došlo nebo mohlo by dojít k  úmyslnému způsobení 
závažné havárie zaměstnancem podniku? 

         

32. Jsou v  podniku nebezpečné látky, které by mohly být 
zneužity pro teroristický útok (odcizeny a následně použity 
k teroristickému činu)? 

         

33. Je v podniku nebezpečná látka nebo zařízení, které by se 
mohlo stát terčem teroristického útoku? 

         

34. Jsou v podniku místa, kde lze záměrně způsobit  únik 
nebezpečných látek do okolí a ohrozit okolní občany? 

         

 

Tabulka 29: Hodnocení - Vnější ohrožení (Zdroj: Vlastní) 

Počet kladných odpovědí 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  
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Tabulka 30: Checklist - Management rizik (Zdroj: Vlastní) 

Otázka Ano Ne Netýká 
se Poznámka 

35. Podporujete kulturu bezpečnosti v celém podniku? 
 

         

36. Jednají všichni zaměstnanci v souladu s podnikovou 
kulturou bezpečnosti, bezpečnými postupy a školením / 
výcvikem? 

         

37. Jsou stanoveny zodpovědnosti a pravomoci 
jednotlivých zaměstnanců v oblasti prevence havárií (Je 
stanovena osoba, která se touto problematikou zabývá)? 

         

38. Sdílíte informace s ostatními podniky ve Vašem oboru? 
 

         

39. Informujete zaměstnance a podávají zaměstnanci 
zpětnou vazbu managementu? 

         

40. Usilujete o trvalé zlepšování (např. podle ISO norem)? 
 

         

41. Provádíte kontrolu sledování efektivnosti systému pro 
proces trvalého zlepšování? 

         

42. Máte bezpečnostní listy ke všem nebezpečným látkám? 
 

         

43. Dochází k vyhodnocování havárií a skoronehod? 
 

         

44. Provádíte pravidelné školení zaměstnanců pro oblast 
prevence závažných havárií a celkové kultury 
bezpečnosti? 

         

45. Máte zpracovanou dokumentaci pro manipulaci 
s nebezpečnou látkou? 

         

46. Jsou zaměstnanci s touto dokumentací seznámeni a 
proškoleni? 

         

47. Manipulují s nebezpečnou látkou pouze proškolení 
pracovníci? 

         

48. Provádíte periodické školení osob manipulujících 
s nebezpečnou látkou? 

         

49. Provádějí se zdravotní prohlídky zaměstnanců 
pracujících s nebezpečnou látkou? 

         

50. Máte zpracovány směrnice  a bezpečné postupy pro 
obsluhu zařízení obsahující nebezpečnou látku? 

         

51. Hodnotíte opakovaně rizika závažné 
havárie?(min 1x za 5 let) 

         

52. Máte zpracované potencionální ohrožení podniku / 
objektu / zařízení s ohledem na umístění NL? 

         

53. Byly vytyčeny místa se zvýšeným ohrožením? (např. 
vysoké / zvýšené požární nebezpečí) 

         

54. Vyhodnocujete statistiky havárií / skoronehod za delší 
časové období ? (např. stejné zdroje / příčiny) 

         

55. Byla realizována na nápravná opatření? (na základě 
provedeného hodnocení) 

         

56. Jsou zavedena režimová opatření na vstupu a výstupu a 
vjezdu a výjezdu? 

         

57. Dochází k vyhodnocování rizika před provedením          
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změn v technologii nebo změn množství NL? 
58. Vyjadřují se ke změnám v technologiích osoby 

odpovědné za jejich bezpečnost? 
         

59. Máte zpracovaný havarijní plán? 
 

         

60. Provádíte pravidelná cvičení havarijní připravenosti 
(únik látky, požár atd.)? (min. 1x ročně) 

         

61. Máte zpracovaný postup pro ohlášení úniku 
nebezpečné látky / havárie / skoronehody (je součásti 
havarijního planu)? 

         

62. Máte vytyčený evakuační/shromažďovací prostor pro 
zaměstnance 

         

 

Tabulka 31: Hodnocení - Management rizik (Zdroj: Vlastní) 

Počet ZÁPORNÝCH odpovědí 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 a více 

Stupeň ohrožení 1  2  3  4  5  

 

6.3.3. Závěrečné hodnocení: 

 Na základě kontrolního seznamu vnitřních příčin bylo zjištěno velmi vysoké ohrožení, 

ale díky skvěle fungujícímu managementu rizika a nízkému vnějšímu ohrožení bylo toto 

ohrožení sníženo a celkové hodnocení společnosti PLP a.s. je v kategorii 3 (viz tab. 33) což je 

střední ohrožení. Podnik je v této kategorii, protože u něj dochází k souhře mnoha rizikových 

faktorů. Management rizik je ale na vynikající úrovni, takže nejsou žádná další doporučení. 

Pracovník společnosti s hodnocením souhlasí a nemá připomínky ke skladbě checklistu. 

Tabulka 32: Celkové hodnocení (Zdroj: Vlastní) 

 

 

  

Kontrolní seznam 
Hodnocení (1-5) 

1     2     3    4     5 

Vnitřní příčiny              

Vnější ohrožení              

Management rizik              

  

Celkové hodnocení              
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6.4. Přezkoumání checklistů  

 Checklisty byly prověřeny na 3 podnicích. Při prvním prověřování byl vznesen 

požadavek na přidání sloupce netýká se, a tak byl tento sloupec přidán. Dále pak bylo 

doporučeno v checklistu změnit všechna označení areál na podnik. Rovněž tato změna byla 

vykonána. Žádné další připomínky nebyly vzneseny a ani žádné další nedostatky nebyly 

zjištěny. V checklistech obsažených v této v práci jsou již všechny změny provedeny.  
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7. Diskuse výsledku 

 Jak je patrné z vložených checklistů, vždy je třeba prostudovat management rizika a 

zjistit, jak funguje, protože i firma s vysokým či velmi vysokým stupněm ohrožení ve 

vnitřních příčinách může snížit svůj vysoký či velmi vysoký stupeň ohrožení skvěle 

zvládnutým managementem rizika, jak předvedly firmy  Dymos Czech Republic s.r.o. a PLP 

a.s. 

 Na firmě Mobis Automotive Czech s.r.o můžeme pozorovat, že i firma, která nemá 

větší než prahové množství nebezpečných toxických, výbušných nebo hořlavých látek a nemá 

ani větší než prahové množství látek nebezpečných pro životní prostředí, a nezařazuje se tím 

tak k střednímu či vyššímu stupni ohrožení může být ve vnitřních příčinách správně 

hodnocena jako firma se středním ohrožením, protože u ní může dojít k úniku většího 

množství nebezpečné látky ze zařízení. 

 Podniky i autor s dosaženými výsledky souhlasí a proto můžeme říci, že dosažené 

výsledky jsou správné a checklisty jsou funkční. 
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8. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo vytvořit metodiku pro stanovení bezpečnosti podniku 

s podlimitním množstvím nebezpečné látky v průmyslové zóně. Jednoduchý a srozumitelný 

způsob, jakým určit, zda podnik představuje zvýšené riziko pro sebe a své okolí či nikoliv. 

Pro tento účel byla jako nejvhodnější metoda vybrána metoda kontrolních seznamů - 

checklistů, protože je srozumitelná a lze pomocí ní poměrně lehce odhalit odchylky od 

žádoucího stavu. 

 V práci byly identifikovány zdroje rizika na území průmyslových zón a na jejich 

základě byly navrženy checklisty pro hodnocení rizik. Checklisty byly rozděleny do třech 

oblastí na vnitřní příčiny, vnější ohrožení a management rizik. Pro tyto oblasti byl navržen 

systém hodnocení podle stupně ohrožení od zanedbatelného ohrožení, přes nízké, střední a 

vysoké ohrožení, až po velmi vysoké ohrožení. Na základě těchto stupňů ohrožení bylo 

získáno výsledné honocení pro které byly doporučeny další kroky. 

 Checklisty byly rovněž prověřeny na případových studiích na 3 podnicích. Při 

prověření byly shledány pouze dvě drobné připomínky, které již byly zapracovány. 

Výsledkem tedy je soubor checklistů prověřených na průmyslových zónách. 

 Tyto checklisty budou rovněž použity jako součást projektu, pro nějž byla tato 

metodika určena - „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, 

krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, 

radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek“ VD20062010A06. 
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