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Anotace 

 

PUČEK, Jan. Lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti. Ostrava, 2010. 50 s. Bakalářská práce. 

VŠB - TU Ostrava. 

 Bakalářská práce řeší problematiku vlivu lidského činitele na bezpečnost v pracovním 

systému. Cílem je analýza role lidského činitele při práci na dobývacím a razícím stroji. 

Pro provedení analýzy bylo pouţito materiálů Dolu ČSM, jednoho z aktivních dolů 

společnosti OKD. Práce se zpočátku věnuje základním systémům řízení bezpečnosti 

a bezpečnostní politice OKD. Následuje obecný postup identifikace a hodnocení rizik včetně 

uvedení základních metod. Další kapitola hodnotí vývoj pracovních úrazů a mimořádných 

událostí v letech 2006 – 2009. Práce dále pojednává o problematice spolehlivosti lidského 

činitele, systému člověk – stroj a lidské chyby. Poslední část práce je věnována analýzám 

a zhodnocení jejich výsledků.        
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PUČEK, Jan. A Human Factor in Relation to Safety. Ostrava, 2010. 50 p. The bachelor thesis. 

VŠB - TU Ostrava. 

Bachelor thesis deals with the problems of human factor influence on safety in the 

working system. The aim is to analyze the role of human factors during the work with mining 

and driving machines. To make the analysis were used data from Mine ČSM which is one of 

the active mines owned by the company OKD. At first the thesis deals with the basic systems 

of safety controlling and safety policy of OKD. Followed by a general procedure for the 

identification and assessment of the risks, including basic methods. Another chapter assesses 

the development of work injures and emergency accidents in the years 2006 – 2009. Next the 

thesis discusses the problems of human factor reliability, man – machine system and human 

errors. The last part is devoted to analysis and evaluation of their results.  
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1 Úvod 

 

V poslední době jsme svědky výrazného rozvoje ve všech odvětvích, který se dotýká 

zejména průmyslové bezpečnosti. S vývojem nových technologií, techniky, a tedy i zvýšení 

automatizace dochází k oslabování manuální práce. Tento fakt vede k mnohem větším 

nárokům na samotnou obsluhu stroje, dochází k chybování. Selhání člověka způsobuje více 

neţ 80 % všech nestandardních, neţádoucích situací a je jednou z nejčastějších příčin vzniku 

mimořádných událostí ve výrobních procesech. A to od drobných provozních závad aţ 

po závaţné havárie. Proto by mělo být pro managery společností důleţité se tímto aspektem 

váţně zabývat.  

Je třeba brát v úvahu, ţe neexistuje jediný pracovní systém, který by byl zcela 

spolehlivý. V kaţdém systému vzniká riziko moţného nebezpečí. Riziko jako takové nelze 

nikdy odstranit beze zbytku. Cílem a zároveň povinností kaţdého vedoucího je toto riziko 

minimalizovat. Dostat ho na takovou úroveň, aby nebylo ohroţeno zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců, ale i ostatních osob pohybujících se na pracovištích.  

Cílem bakalářské práce je analýza role lidského činitele při práci na dobývacím 

a razícím stroji. Analýza byla prováděna ve spolupráci se společností OKD, a.s., konkrétně 

s organizační jednotkou Důl ČSM. Pro společnost je bezpečnost havířů na prvním místě. 

Vedení OKD se soustřeďuje na modernizaci důlní technologie i ochranných pracovních 

prostředků. O tom svědčí nejen osm miliard korun investovaných v průběhu dvou let v rámci 

programu POP 2010 do nejmodernějších dobývacích a razících technologií, ale další 

půlmiliarda na nákup nových ochranných pracovních prostředků pro horníky.  
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1.1 Důl ČSM Stonava 

 

 Důl ČSM je jedním z 5 dolů, ve kterém společnost OKD, a.s. aktivně těţí. OKD je 

jediným producentem černého uhlí v České republice. Těţí jej v hlubinných dolech v jiţní 

části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. OKD je největší 

zaměstnavatel v regionu a druhý největší soukromý zaměstnavatel v České republice. 

V současné době v OKD pracuje více neţ 15 000 zaměstnanců, v činnosti má 5 dolů a mimo 

provoz 1 důl.  OKD vyhledává, těţí, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým 

obsahem síry a dalších příměsí, přičemţ jeho roční produkce převyšuje 12,8 milionů tun. 

Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho vyuţít pro koksování, chemický průmysl a v dalších 

odvětvích. Ostravské černé uhlí vyuţívali lidé uţ v pravěku, organizovaná těţba však má 

poměrně krátkou historii trvající přibliţně 200 let. Zárodek pozdějšího OKD vznikl po druhé 

světové válce, kdy bylo tehdejších šest těţařských společností postaveno pod národní správu. 

Podniky v jejich vlastnictví, tedy celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, 

ţelezárny v Třinci a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků, byly začleněny 

do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava. Roku 1952 byl se 

zpětnou platností zrušen a vytvořen Kombinát OKD (později státní podnik OKD). [30,34] 

Důl ČSM má poměrně krátkou historii, která začíná aţ po druhé světové válce. 

V 50. letech proběhly v okolí obce Stonava průzkumné vrty, na jejichţ základě bylo 

rozhodnuto o vzniku dolu se dvěma závody. Výstavba prohlášená za Stavbu mládeţe začala 

16. června 1959. Kvůli komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům bylo 

moţné zahájit těţbu aţ koncem roku 1968. Rozsáhlá investiční výstavba pokračovala 

i v 90. letech a po roce 2000. [30]  

Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. Územně je členěn 

do dvou oblastí sever a jih. Organizačně je členěn na dva těţební závody, důlní závod Sever 

a důlní závod Jih. Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí Stonava, Karviná, 

Albrechtice a Chotěbuz. Díky rozsáhlé investiční výstavbě v 90. letech a po roce 2000 se 

předpokládá ţivotnost dolu nejméně do roku 2028. Technologie dobývání uhlí je vzhledem 

k dobývaným mocnostem a geologickým podmínkám orientována na vysoký stupeň 

mechanizace. Vyuţívány jsou dobývací, razící kombajny a mechanizované výztuţe. [30,34]  
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1.2 Rešerše 

 

 Pro představu, jak by měla bakalářská práce vypadat po formální i obsahové stránce, 

jsem si vyhledal práce z minulých let. Na digitální repozitáři DSpace VŠB – TUO jsem shlédl 

práce na obdobné téma (viz. bakalářské práce uvedené níţe), prostudoval si je a následně 

vytvořil osnovu, kam by měla má práce směřovat. Ta byla dále konzultována přímo 

s vedoucím práce Ing. Liborem Foldynou a také pracovníkem v oboru bezpečnosti na Dole 

ČSM Ing. Kamilem Kaufmanem. Následně jsem vyhledal zdroje, ze kterých budu čerpat. 

 

 

Bakalářské práce 

JARŢEMBOVSKÝ, Štefan. Vliv spolehlivosti lidského činitele na vznik pracovního úrazu. 

Ostrava, 2008. 34 s. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava. 

 Autor zde analyzuje lidskou chybu a popisuje metody spolehlivosti lidského činitele 

včetně metody TESEO. Dále hodnotí vliv lidského činitele na vznik pracovních úrazů 

a navrhuje opatření ke sníţení počtu pracovních úrazů vlivem nespolehlivosti lidského 

činitele. 

 

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

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

Ostrava. 

 Práce pojednává o politice bezpečnosti osob a zdraví při práci, o faktorech 

ovlivňujících spolehlivost lidského činitele, o lidských chybách a jejich posuzování. Práce 

rovněţ obsahuje analýzu úrazovosti. 

 

TRPIŠ, Jakub. Analýza přístupů a metod použitelných pro pravděpodobnostní hodnocení 

spolehlivosti lidského činitele v procesním průmyslu. Ostrava, 2009. 69 s. Bakalářská práce. 

VŠB - TU Ostrava. 

 Autor se v práci zabývá problematikou lidského činitele, systémem člověk – stroj, 

selháním lidského činitele a lidskými chybami. Posléze poukazuje na faktory ovlivňující 

výkon lidského činitele a také udává výčet metod pravděpodobnostního hodnocení lidské 

spolehlivosti.  
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Legislativní zdroje 

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon ukládá povinnost zpracovávat analýzu hodnocení rizik závaţné havárie a udává 

kritéria, které analýzy musí splňovat. Způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závaţné 

havárie podrobněji stanoví prováděcím právním předpisem MŢP. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákoník práce stanovuje zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnavateli. 

Jeho činnost musí vést k předcházení nebo omezování rizik, kterým jsou vystaveny všechny 

osoby pohybující se na jeho pracovištích. Dále určuje základní preventivní principy a ukládá 

povinnosti zaměstnavateli.    

 

Literární zdroje 

BARTLOVÁ, I.; BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. 2. 

vydání. Ostrava : SPBI, 2007. 191 s. ISBN 978-80-7385-005-0. 

 Kniha poukazuje na parametry a vlastnosti, které potřebujeme znát pro posouzení 

nebezpečí a hodnocení rizik technologických procesů. Pozornost je věnována moţným 

poruchám zařízení, odchylkám od technologického procesu i chybám obsluhy. V publikaci je 

také vysvětlen postup při analýze rizika včetně uvedení základních metod identifikace 

a hodnocení nebezpečí.    

 

PROCHÁZKOVÁ, D.; ŘÍHA, J. Krizové řízení. 1. vydání. Praha : MV - generální ředitelství 

HZS České republiky, 2004. 225 s. ISBN 80-86640-30-2. 

 Publikace shrnuje odborné poznatky, moţné přístupy k problematice krizového řízení 

a zkušenosti z jejich aplikace v praxi z celého světa. Jsou zde popsány metody analýzy rizik, 

dále řízení rizika, bezpečnost při řešení krizových situací a součástí knihy je také vymezení 

základních pojmů z této oblasti. 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V. Základy krizového managementu. 2. vydání. Ostrava : SPBI, 

2004. 102 s. ISBN 80-86634-44-2. 

 Kniha se zabývá základy krizového řízení, její snahou je příprava lidí s řízením 

a především rozhodováním při řešení mimořádných situací. V závěru jsou uvedeny 

nejdůleţitější pojmy k dané problematice. 
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Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika : Metodická příručka č.1. Praha : Projekt 

ČBÚ, 2001. 160 s.  

Příručka odborně zpracovává téma hodnocení rizik práce v hornictví. Je to metodický 

pokyn poskytující jednoduchý a účelný postup pro hodnocení rizika na pracovišti a jeho 

řízení. Příručka shrnuje základní principy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

popisuje postupy a konkrétní metodiky hodnocení rizika.  

 

Elektronické zdroje 

Bezpečný podnik : Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [online]. Opava : 

Státní úřad inspekce práce, 2009 [cit. 2010-04-19]. Dostupné z WWW: <http://www.suip.cz/ 

default/drvisapi.dll?MIval=/www/rubrika.html&v_prb_id=9&v_id_name=doc1&v_wdt=2>. 

Jeden z běţně pouţívaných systémů managementu bezpečnosti v České republice. 

Tento dokument udává postup, pomocí kterého má u právnických osob (dále jen PO) 

a podnikajících fyzických osob (dále jen FO) dojít ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

  

SKŘEHOT, Petr. Spolehlivost člověka v pracovním systému. Časopis JOSRA [online]. 

30.4.2008, JOSRA 1 - 2008, [cit. 2010-04-16]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/ 

josra/josra-01-2008/spolehlivost_cloveka_skrehot.html>. 

Jeden z článků časopisu JOSRA pojednávající o současných přístupech uţívaných pro 

hodnocení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému. Popisuje systém člověk – 

stroj, přičemţ poukazuje na přednosti člověka a stroje. V článku je obsaţena také analýza 

spolehlivosti lidského činitele, moţné lidské chyby a základní preventivní opatření ke zvýšení 

spolehlivosti člověka.  

 

 

Po nastudování dokumentů a četných konzultací s Ing. Kamilem Kaufmanem jsem 

dospěl k tomu, ţe cíl bakalářské práce bude řešen pomocí tří analýz. Kontrolním seznamem 

pro ověření podmínek panujících na pracovištích, technikou FMEA k analýze poruch strojů 

a metodou TESEO k analýze spolehlivosti obsluhy stroje. Výsledkem práce by mělo být 

zjištění moţných nebezpečí spojených s obsluhou razícího a dobývacího stroje a na základě 

provedených analýz navrhnout řešení minimalizace tohoto nebezpečí.   
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2 Bezpečnost 

 

Bezpečnost je pojem, který se vyskytuje v mnoha oborech lidské činnosti. Můţe se 

jednat například o bezpečnost mezinárodní, jadernou bezpečnost, bezpečnost při práci, 

poţární bezpečnost a mnoho dalších. Ovšem z pohledu problematiky nás zajímající, tj. oblast 

technologií a pracovních procesů, se v odborné literatuře nejčastěji pouţívá definice 

„bezpečnost je stav, při kterém je přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na chráněných 

zájmech“. [14] 

Bezpečnost je tedy jakýmsi určitým procesem, který je zajišťován za pomoci 

technických, organizačních, právních, vzdělávacích, finančních a jiných ochranných opatření. 

Pouţívaná opatření jsou dvojího druhu a to aktivní či pasivní. Mezi pasivní opatření se řadí 

vytváření bariér. Naproti tomu aktivním opatřením se rozumí vytváření systémů, které 

zabraňují vzniku úrazů, mimořádných událostí nebo jiných neţádoucích jevů. [10,14] 

V kaţdé technologii i v kaţdém systému vytvořeném člověkem hraje důleţitou roli 

tzv. trojúhelník vztahů v ţivotním prostředí (viz Obrázek 1). Tento trojúhelník představuje 

vztahy mezi technologií, člověkem, organizací a jejím řízením. Důleţitou roli zde hraje také 

příroda, která uvedené poloţky neustále ovlivňuje. [14] 

 

 

 

Obrázek 1: Trojúhelník vztahů v životním prostředí, zdroj: [13] 

 

 

2.1 Systémy řízení BOZP 

 

Zaměstnavatel má zodpovědnost a povinnost organizovat bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci (dále jen BOZP). Jednu z cest pro naplnění těchto povinností představují systémy 

řízení BOZP. [2]  
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Jsou to metodické návody, které by měly přispět k ochraně pracovníků 

před nebezpečím a eliminovat úrazy spojené s prací, onemocnění, nemoci z povolání, 

incidenty a případy smrti. Záměrem těchto systémů je motivovat všechny členy organizace, 

obzvlášť zaměstnavatele, vlastníky, řídící pracovníky, pracovníky a jejich zástupce, aby 

vhodně aplikovali zásady a metody řízení BOZP v zájmu neustálého zlepšování výkonnosti 

systému BOZP. [12] 

OHSAS 18001, ILO-OSH 2001, Bezpečný podnik, Systém vnitřního řízení 

bezpečnosti v podniku - to jsou jen některé z běţně pouţívaných systémů managementu 

bezpečnosti v České republice. Kaţdý z těchto přístupů řízení BOZP ve své podstatě řeší 

stejný problém. Všechny přístupy více či méně vybízejí k integraci systému řízení BOZP     

do celkové politiky řízení a zdůrazňují dále, ţe na úrovni strategického řízení musí za BOZP 

nést odpovědnost manaţeři. [5,24] 

 

Systémy řízení BOZP v organizaci mají pět hlavních oblastí, které jsou sestaveny 

podle známého a uznávaného Demmingova cyklu "plánuj, organizuj, zkontroluj, zaveď 

(udělej)". Tento cyklus se stále opakuje za účelem nestálého zlepšování. Systém řízení BOZP 

zavedený organizací by měl obsahovat těchto 5 klíčových prvků: 

1. Politika BOZP 

2. Plánování a organizování 

3. Implementace (zavedení) a provoz 

4. Měření a hodnocení 

5. Přezkoumání a zlepšování. [5,12,13,24] 

 

Politika BOZP – efektivní politika BOZP musí jasně stanovit směr, kterým se chce 

organizace vydat. Měla by zahrnovat ochranu bezpečnosti a zdraví prostřednictvím prevence 

a dosahovat soulad s platnými předpisy v oblasti BOZP. Závazek neustálého zlepšování, 

tj. zvyšování úrovně BOZP a úrovně kultury práce.  

Plánování a organizování – pro naplnění politiky by měla být přijata efektivní struktura 

řízení a opatření. Pro všechny vedoucí pracovníky a zaměstnance by měly být po počátečním 

přezkoumání stávajícího stavu stanoveny úkoly a cíle v oblasti BOZP.  

Implementace a provoz – po zajištění politiky, úkolů a cílů v oblasti BOZP, by měla 

organizace připravit opatření pro jejich efektivní zavedení. Opatření by měla podporovat 

efektivní účast a součinnost zaměstnanců. Komunikace mezi zaměstnanci na různých 

úrovních.  
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Měření a hodnocení – organizace by měla provádět měření výkonu, monitorovat a hodnotit 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví. Cílem monitorování je stanovit příčiny 

nevyhovujících opatření, například příčiny pracovních úrazů či jiných nehod. Hodnocení by 

mělo být periodické.  

Přezkoumání a zlepšování – organizace by měla za účelem neustálého zlepšování BOZP 

přezkoumávat a zdokonalovat svůj systém bezpečnosti a ochrany zdraví. Přezkoumávání 

bezpečnosti a ochrany zdraví by mělo probíhat na základě informací zaloţených 

na monitorování a provádění nezávislých auditů. [5,12,13,24]  

 

 

2.2 Řízení bezpečnosti práce a provozu na Dole ČSM 

 

Systém řízení bezpečnosti na Dole ČSM je svým způsobem specifický. Pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je kaţdoročně zpracována a vydávána Směrnice č. 1 

ředitele, která je dle potřeby upřesňována a doplňována. V této směrnici jsou podrobně 

rozpracovány povinnosti jednotlivých zaměstnanců vyplývající z bezpečnostních 

a hygienických předpisů a nařízení. Jedná se mimo jiné o seznamování zaměstnanců 

s bezpečnostními předpisy, cílové hodnoty, lhůty seznamování, proškolování, lhůty zkoušek, 

pracovní prostředí, způsob vedení předepsané dokumentace, místo a dobu její uloţení. Tato 

směrnice také řeší otázky vstupního zaškolování a stanovuje pravidla pro dodavatelské 

tuzemské i zahraniční organizace provádějící hornickou činnost na Dole ČSM. [18,19] 

 

Za účelem sníţení úrazovosti a pro zvýšení úrovně BOZP a hygieny práce jsou na 

Dole ČSM vydávány další směrnice a příkazy ředitele. Jako příklad bych uvedl tyto:  

- Směrnice č.1/2009 ředitele „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci“,  

- Směrnice č. 8/2009 ředitele „Zásady závodní preventivní péče“, 

- Příkaz č.10/2009 ředitele „Vydání Organizačního řádu Dolu ČSM, Stonava“, 

- Příkaz č. 18/2009 ředitele „Veřejná prověrka bezpečnosti práce, hygieny práce a pracovního 

prostředí“. [18,19] 
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2.3 Politika OKD v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Bezpečnost a zdraví zaměstnanců jsou pro společnost OKD na prvním místě. Řízení 

bezpečnosti je v rámci firmy zaloţeno na zásadách nulové tolerance, coţ vyţaduje trvalé 

dodrţování standardů bezpečnosti práce. Důraz je tedy kladen na netolerování jakéhokoliv 

nebezpečného jednání nebo podmínek. [33] 

Vývoj sledovaných klíčových ukazatelů bezpečnosti a úrazovosti v OKD vykazuje 

od roku 2006 příznivé hodnoty. Dochází k výraznému poklesu počtu registrovaných 

pracovních úrazů, a to meziročně aţ o 20 %. U příčin pracovních úrazů převaţuje špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko, porušování pracovní kázně postiţeným, nepředvídatelné riziko 

práce nebo selhání lidského činitele. [23]  

V letech 2008 a 2009 proběhla takzvaná vitaminizace u vybraných důlních profesí. 

Výsledkem bylo sníţení absence z důvodu nemoci. Na Dole ČSM se dokončuje výstavba 

povrchové centrální klimatizace pro zlepšení mikroklimatických podmínek na důlních 

pracovištích. Jednotlivé důlní organizační jednotky si v oblasti bezpečnosti práce a provozu 

stanovily konkrétní cíle pro sníţení úrazovosti i mimořádných událostí. Byla zavedena 

například pravidelná denní desetiminutová školení zaměstnanců na začátku směny, jsou 

vyhlašována bezpečnostní „hesla týdne“, pořádány soutěţe o bezpečné pracoviště a další 

aktivity k vyšší zainteresovanosti všech zaměstnanců na plnění stanovených cílů. [30] 

Důleţitá je informovanost zaměstnanců na všech pracovištích OKD o vývoji 

a zásadách bezpečnosti práce v celé společnosti. Dále také otevřená komunikace zaloţena na 

ověřeném podávání potřebných informací, které se problematiky bezpečnosti a hygieny práce 

týkají, stejně jako informovanost o příčinách vzniku závaţných událostí. Tím chce společnost 

zajistit vyšší úroveň povědomí o principech ochrany zdraví u kaţdého jednotlivce. Díky tomu 

se má sníţit počet absenčních i neabsenčních pracovních úrazů, mimořádných událostí, 

a zlepší se mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích. [34] 

 

Programy „Safety 2010“ a „POP 2010“. 

Společnost schválila záměr investic do bezpečnosti a uvedla do ţivota rozsáhlé 

programy „Safety 2010“ a „POP 2010“. Tyto programy mají za úkol zejména postupné 

nasazování nových technologií světových parametrů do podzemí, moderních osobních 

ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) a měřící techniky. Programy se dále 

týkají modernizace stávajících pouţívaných ochranných prostředků, systému neustálého 

vzdělávání, přímého informování a ověřování znalostí z oblasti bezpečnosti a hygieny práce. 
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Součástí programů jsou mimo jiné pravidelné měsíční porady připravované ve spolupráci 

s odborovými orgány, kterých se zúčastňují také členové vrcholového vedení společnosti. 

Pro zkvalitnění vzdělávání zaměstnanců bylo v rámci programu „Safety 2010“ zřízeno nové 

moderní Centrální vzdělávací středisko OKD, které bude fungovat pro všechny doly 

na Karvinsku a rovněţ pro zaměstnance dodavatelských organizací pracujících pro OKD. 

[33,34] 

 

Zásady bezpečnosti v OKD, a. s.  

 Dodrţovat všechny zákony, vyhlášky, nařízení a další ustanovení, jeţ souvisejí 

s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci. 

 Vyhledávat, vyhodnocovat a eliminovat potencionální nebezpečí s ohledem na rizika 

ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců. 

 Systematicky monitorovat řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Pořizovat nové technologie především s ohledem na zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců a sniţování míry rizika při práci. 

 Zvyšovat vnímavost všech zaměstnanců na rizika včetně odpovědnosti za svou vlastní 

bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků. 

 Důsledně kontrolovat stroje, technická zařízení a stav OOPP. 

 Spolupracovat s odborovými orgány při zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti 

a BOZP, zároveň společně usilovat o dodrţování povinností zaměstnanců 

vyplývajících ze zákoníku práce, kolektivní smlouvy a bezpečnostních předpisů. 

 Na základě výsledků plnění politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hledat další 

moţná zlepšení. [30] 
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3 Analýza rizik 

 

 Analýza rizik je prvním a zcela zásadním krokem v komplexním zabezpečení 

prevence mimořádných událostí a schopnosti zmírnit neţádoucí jevy. Uţití této analýzy má 

význam pro identifikaci a hodnocení nebezpečí. Tedy zjištění příčin vzniku mimořádné 

události s následným vyhodnocením moţných dopadů. [8]    

 

 

3.1 Identifikace a hodnocení rizik 

 

 Kaţdý zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP s ohledem na rizika moţného ohroţení 

jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce. Základním krokem je jejich identifikace 

pomocí odborně způsobilé osoby. Zaměstnavatel je rovněţ povinen vytvářet podmínky 

pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohroţující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP 

a přijímáním opatření k prevenci rizik. [2]  

Prevenci rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, které mají za cíl rizikům předcházet, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je 

povinen rizika vyhledávat, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich 

odstranění. Nelze-li rizika odstranit, musí je zaměstnavatel vyhodnotit a přijmout opatření 

k omezení jejich působení tak, aby ohroţení zaměstnanců bylo minimalizováno. [2,13] 

 

Obecně lze říci, ţe identifikace rizik je základním krokem pro další práci na úseku 

bezpečnosti práce. Je výchozím krokem pro zpracování Směrnice pro přidělování OOPP, 

Směrnice pro řízení BOZP v podniku atd. Identifikace a hodnocení rizik probíhá tímto 

způsobem: 

1. Identifikace nebezpečí. 

2. Hodnocení rizik. 

3. Omezování rizik. 

4. Vyhodnocení. [9,13] 
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Identifikace nebezpečí – ke kaţdému pracovnímu místu, případně pracovní činnosti, 

vyhledáváme nebezpečí, které můţe nastat. Poté se posuzuje, kdo můţe být ohroţen a jakým 

způsobem k tomu můţe dojít. V úvahu je nutné brát události, případně kombinaci okolností, 

které by mohly být příčinou úrazu nebo onemocnění. Vychází se také z nehod a úrazů 

dřívějších. Pozornost věnujeme rovněţ uspořádání pracovišť, materiálů, strojů a zařízení 

a další potenciální nebezpečí. Příklady nebezpečí znázorňuje Tabulka 1. [13,14]    

   

Tabulka 1: Příklady možných nebezpečí, zdroj vlastní      

Příklady nebezpečí vztahující se na určité pracovní činnosti a situace 

Pracovní zařízení 

- nedostatečná ochrana pohyblivých částí 

- volný pohyb částí nebo materiálu 

- pohyb strojů a dopravních prostředků 

- zachycení, vtáhnutí, bodnutí… 

Pouţívání elektřiny 
- elektrické vypínače strojů 

- el. energie, která můţe způsobit poţár… 

Uspořádání pracoviště 
- práce ve výškách 

- práce v omezeném prostoru… 

Expozice fyzikálními faktory 
- vibrace, hluk 

- horké látky a prostředí… 

Faktory prostředí a mikroklima 
- nevhodné osvětlení 

- nevhodná teplota, vlhkost… 

Psychologické faktory 
- pracovní zátěţ (intenzita) 

- osamělost na pracovišti… 

Vztah pracovního místa a lidského 

faktoru 

- vhodnost OOPP 

- ergonomické faktory… 

 

 

Hodnocení rizik – je důleţité, aby hodnocení rizik při práci prováděla osoba s příslušnou 

kvalifikací a znalostmi. Je nutno zhodnotit všechna rizika, která jsou spojena s kaţdým 

identifikovaným nebezpečím. Pro hodnocení rizik existuje řada metod, které lze vyuţít. 

Podstata v hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko přijmout můţeme a pokud ne, 

jaká opatření musíme realizovat k jeho odstranění nebo alespoň omezení na přijatelnou míru. 

Omezování rizik – stanovení opatření k prevenci rizik je výsledkem všech předchozích 

kroků. Cílem opatření je zajistit podmínky, které rizika vyloučí, případně odstraní rizika 

u zdroje jejich původu nebo omezí jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno.  

Vyhodnocení – vyhodnocení rizik by mělo být provedeno tak, aby účinně pomáhalo 

zaměstnavateli a zvláště vedoucím zaměstnancům dostatečně identifikovat existující rizika 

na pracovištích. Díky tomuto hodnocení konkrétních rizik se pak mohou zvolit ty 
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nejvhodnější pracovní prostředky, nejvhodnější organizace práce, lepší pracovní postupy, 

lepší materiály, vhodnější vybavení pracovišť, vhodnější výběr zaměstnanců apod. [13,14]     

Výsledky vyhodnocení rizik a přijetí opatření ke sníţení jejich působení je důleţité 

konzultovat také se zaměstnanci. Vyslechnutí jejich připomínek a návrhů můţe rovněţ přinést 

důleţité poznatky pro prevenci rizik. [14]       

 

 

3.2 Metody identifikace zdrojů rizika 

 

 K identifikaci zdrojů rizik lze poţít řadu metod. Výběr vhodné metody pro řešený 

problém je jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují danou studii. Pro správné zvolení 

metody hraje tedy důleţitou roli její znalost a samotná aplikace. Proto jsem se pokusil 

v následujícím textu naznačit, jak základní metody fungují. Tabulka 2 podává přehled 

nejznámějších a nejuznávanějších metod, které se v praxi dají také různě kombinovat. [8]     

  

Tabulka 2: Přehled vybraných metod, zdroj [8]         

Přehled nejužívanějších metod 

Český název Anglický název Zkratka 

1 Bezpečnostní audit Safety Audit SA 

2 Analýzy pomocí kontrolního seznamu Check List Analysis CL 

3 Co se stane, kdyţ… What – if Analysis WI 

4 Relativní hodnocení Relative Ranking RR 

5 Předběţná analýza ohroţení Preliminary Hazard Analysis PHA 

6 
Analýza nebezpečnosti a 

provozuschopnosti 
Hazard Operation Process HAZOP 

7 Analýza poruch a jejich následků 
Failure Modes and Effects 

Analysis 
FMEA 

8 Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

9 Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

10 Analýza příčin a následků Cause Consequence Analysis CCA 

11 Analýza lidské spolehlivosti Human Reliability Analysis HRA 

 

 

 Šedě jsou v tabulce vyznačeny a následně také popsány metody „Kontrolní seznam“, 

„Analýza poruch a jejich následků“ a „Analýza lidského faktoru“, které jsem uţil 

v bakalářské práci pro analýzu role lidského činitele při práci na razícím a dobývacím stroji.     
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3.2.1 Kontrolní seznam 

 

 Analýza pomocí jiţ existujícího kontrolního seznamu je jednoduchá metoda, která 

podává otázky na nedostatky daného provozu. To umoţňuje navrhnout bezpečnostní zlepšení. 

Klasické kontrolní seznamy slouţí především ke srovnání provozu se standardní praxí. 

V některých případech jsou kontrolní seznamy často kombinovány s jinou technikou 

identifikace zdrojů rizik, aby nedošlo k opomenutí některého z nich. Kompletní kontrolní 

seznam obsahuje údaje „ano“, „ne“, „není vhodné“ a „potřeba více informací“. Jejich 

sestavování odpovídá zkušenostem autora. Proto by měly být tvořeny lidmi zkušenými, kteří 

se v daném oboru vyznají. Seznam vytvořený zkušeným týmem zajišťuje jeho lepší kvalitu. 

[8,14]     

 

3.2.2 Analýza poruch a jejich následků 

 

 Analýza FMEA hodnotí moţné poruchy zařízení a jejich vlivy na technologický 

proces, k nimţ můţe dojít. Pouţívá se k identifikaci moţností poruch jednotlivých zařízení 

a systémů, přičemţ můţe být rozšířena o jejich četnost a pravděpodobnost. Postup je zaloţený 

na tabulkovém rozboru způsobů poruch a jejich důsledků, který umoţňuje hledání dopadů 

a příčin vymezených poruch zařízení. Analýza můţe být prováděna jen jedním analytikem, 

ale pro zajištění její úplnosti by měla být dále kontrolována dalšími odborníky. Úspěch této 

metody tedy spočívá na dobré koncepci odhadu, jaké poruchy se mohou přihodit v daném 

výrobním procesu, na výrobním zařízení a jaké příčiny je způsobují. FMEA vytváří 

doporučení pro zvýšení spolehlivosti zařízení a tím i pro zlepšení bezpečnosti procesu. [8,14]     

 

Postup při FMEA: 

1. Prvním krokem je vyhledání moţných poruch zařízení a určit: 

 následky těchto poruch a tyto ohodnotit podle závaţnosti,  

 určit příčiny těchto poruch a tyto ohodnotit podle častosti výskytu,  

 opatření, kterými je moţno poruchám zabránit.  

2. Následuje ohodnocení významu, výskytu a odhalení těchto poruch (koeficient 1 – 10, kde 

10 je nejhorší). Vzájemným násobením se vypočítá tzv. rizikové prioritní číslo RPN, jenţ nám 

po seřazení určí ty poruchy, na které je potřeba se zaměřit. 

3. Pro poruchy s největším koeficientem RPN vyhledáváme další opatření, kterými by se dalo 

nebezpečí předejít. [6]     
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4 Pracovní úrazy a mimořádné události 

 

Pracovním úrazem pro účely zákoníku práce je poškození zdraví zaměstnance, 

k němuţ došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních 

vlivů nebo působením vlastní tělesné síly a hmotnosti. [2]     

Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, úrazy 

evidovat a vyhotovovat záznamy o úrazech. Podrobněji se tímto zabývá zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce a hlavně nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. [3]     

 

Mimořádná událost je definována jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

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

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

Mimořádná událost je tedy charakterizována druhem škodlivého působení, který ji 

způsobil a jejím rozsahem. Tyto negativní jevy mohou být vyvolány přírodními nebo 

civilizačními vlivy různého charakteru. [15]     

 

Při zpracování analýzy pracovních úrazů a mimořádných události na Dole ČSM jsem 

vycházel ze zpráv o vývoji úrazovosti a stavu bezpečnosti na Dole ČSM. Pro větší přehled 

a porovnání stavu bezpečnosti jsem pracoval se statistikami za čtyřleté období od roku 2006 

do roku 2009.   

 

 

4.1 Vývoj pracovní úrazovosti na Dole ČSM 

 

 Posuzování pracovní úrazovosti jsem prováděl s ohledem na tyto 4 kritéria: 

1. Celkový počet registrovaných úrazů 

2. Počet úrazů s dobou hospitalizace nad 5 pracovních dnů 

3. Počet závaţných úrazů 

4. Počet smrtelných úrazů. 
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Jednotlivé statistické údaje jsem zpracoval do grafu (viz Obrázek 2), ze kterého je 

patrné kaţdoroční sniţování ukazatele počtu registrovaných úrazů. Tohle je zapříčiněno 

zejména zlepšením kontrolní činnosti na pracovištích a to ze strany vedoucích závodů 

a zaměstnanců pracujících v oblasti bezpečnosti práce. Naopak velkým negativem je smrtelný 

úraz v roce 2007 a pět závaţných úrazů v roce 2008. K smrtelnému úrazu došlo hrubým 

porušením bezpečnostních předpisů ze strany postiţeného, kdy manipuloval s břemenem 

o nadměrné hmotnosti. V rámci opatření přijatých po této události, byla vydána nová 

směrnice ředitele k zajištění BOZP. Závaţně úrazy v roce 2008 byly zapříčiněny především 

mimořádnými událostmi. Tři pracovníci byli popáleni při vyhoření metanovzdušné směsi, 

jeden pracovník byl zasaţen elektrickým proudem a poslední byl zraněn pádem břemena 

při překládání. Rok 2009 byl z těchto hledisek hodnocen jako zatím nejzdařilejší. Nebyl 

zaznamenán ţádný případ smrtelného ani závaţného úrazu. [20-23]      

 

 

 

Obrázek 2: Graf vývoje úrazovosti na Dole ČSM v letech 2006 – 2009, zdroj vlastní     

 

 

4.2 Pracovní úrazovost na Dole ČSM dle zdrojů úrazů 

 

 Za zdroj úrazu se povaţuje předmět, látka nebo energie, popřípadě člověk, zvíře nebo 

přírodní ţivel, které svým působením přivodily úraz. [3]     

Pro určení zdrojů úrazů bylo vycházeno z přílohy k nařízení vlády č. 494/2001 Sb., 

které jsem si pro lepší přehled obohatil navíc o skupinu „kombinace více zdrojů současně“. 
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Tato skupina zahrnuje pracovní úrazy, které se staly působením dvou či více zdrojů současně. 

Například pád na rovině a následný kontakt se strojním zařízením. Přehled všech zdrojů 

pracovních úrazů a jejich četnost v jednotlivých letech je vidět v Tabulce 3. Pro lepší 

znázornění nejčastějších zdrojů pracovních úrazů jsem zhotovil také graf (viz Obrázek 3). 

 

Tabulka 3: Přehled pracovních úrazů na Dole ČSM dle zdrojů, zdroj [20-23]          

Přehled pracovních úrazů dle zdrojů 

Zdroj 2006 2007 2008 2009 Celkem 

Pád materiálu, předmětu nebo břemene 82 74 59 52 267 

Pád osob na rovině, z výšky nebo propadnutí 24 22 21 24 91 

Kontakt se strojním zařízením 5 4 2 4 15 

Dopravní prostředek   3 1 4 

Nástroj, přístroj, nářadí 4 2 1  7 

Horké látky a předměty, oheň, výbušniny   3  3 

Průmyslové škodliviny, chem. látky, biolog. činitelé      

Stroje hnací, pomocné, pracovní  1 1  2 

Lidé, zvířata nebo přírodní ţivly      

Jiný blíţe nespecifikovaný zdroj 3 2 5 1 11 

Kombinace více zdrojů současně 7 9 4 5 25 

 

   

 

Obrázek 3: Graf pracovních úrazů na Dole ČSM dle zdrojů, zdroj vlastní 
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Při pouhém pohledu na graf jde jasně stanovit, ţe nejčastějším zdrojem úrazů v dole je 

zřejmě i logicky pád materiálu, předmětu nebo břemene, který představuje 63% z celkového 

počtu úrazů. Poté následuje pád osob na rovině, z výšky nebo propadnutí s 21%. Ostatní 

zdroje jsou poměrně vyrovnané.  

 

 

4.3 Pracovní úrazovost na Dole ČSM dle příčin úrazů 

 

Příčiny pracovních úrazů jsou charakterizovány například nevyhovujícím stavem 

zdroje, nesprávnou manipulací, nevhodnými pracovními postupy či nedostatečným 

zaškolením obsluhy. [3]      

Pro určení příčin úrazů bylo vycházeno rovněţ z přílohy k nařízení vlády č. 494/2001 

Sb., které jsem si opět doplnil o skupinu „kombinace více příčin současně“. Pro názornost 

jsem v tabulce 4 uvedl souhrn všech příčin i s četností, z které jsem sestavil následně i graf 

(viz Obrázek 4). 

 

Tabulka 4: Přehled pracovních úrazů na Dole ČSM dle příčin, zdroj [20-23]      

Přehled pracovních úrazů dle příčin 

Příčina 2006 2007 2008 2009 Celkem 

Špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko 54 50 30 34 168 

Porucha nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu  2 3 1 6 

Závada na pracovišti 3 1 1 3 8 

Nedostatečné osobní zajištění včetně osobních 

pracovních prostředků 
1    1 

Porušení pracovní kázně postiţeným 3 2 3  8 

Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského 

činitele 
51 43 42 42 178 

Jiný blíţe nespecifikovaný důvod 3 4 11 1 19 

Kombinace více příčin současně 10 12 9 6 37 
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Obrázek 4: Graf pracovních úrazů na Dole ČSM dle příčin, zdroj vlastní    

 

 

Graf ukazuje, ţe podstatnou část všech pracovních úrazů zaujímají dvě poloţky příčin. 

Vůbec nejčastější příčinou pracovních úrazů v letech 2006 aţ 2009 je nepředvídatelné riziko 

práce nebo selhání lidského činitele, které zaujímá 42% koláče. Druhou je špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko práce s 40%. Toto vedlo vedení OKD, a.s. k zakoupení 

multilicence na program „RIZIKA PC“. Do programu jsou vytipovány, zpracovány 

a postupně zadány nejčastější rizika při hornické činnosti. Cílem tohoto programu, který je 

postupně zaváděn, je předem seznámit všechny řídící zaměstnance s moţnými riziky, a tím 

zabránit vzniku pracovního úrazu. [23]     

 

 

4.4 Mimořádné události na Dole ČSM 

 

 Tabulka 5 udává přehled o mimořádných událostech, které se v dolech v posledních 

letech vyskytovaly. V roce 2006 se v dole vyskytly dva případy zvýšeného oxidu uhelnatého 

(dále jen CO) a jeden důlní otřes. V roce 2007 byla celkem pětkrát naměřena zvýšená 



25 

 

koncentrace CO. Tento stav vedl k tomu, ţe byl vydán příkaz ředitele - opatření ke kontrole 

přenosných metanoměrů. Rok 2008 byl z pohledu mimořádných událostí za poslední roky 

vůbec nejhorším. Kromě třech výskytů zvýšeného CO došlo k zapálení metanovzdušné směsi 

a k úrazu elektrickým proudem. Následkem těchto událostí byly čtyři závaţné pracovní úrazy. 

Naopak rok 2009 přinesl výrazné zlepšení. Došlo pouze k jednomu výskytu CO. [20-23]       

 

Tabulka 5: Přehled mimořádných událostí na Dole ČSM, zdroj vlastní 

Mimořádné události 

Událost 2006 2007 2008 2009 Celkem 

Výskyt CO 2 5 3 1 11 

Otevřený oheň v dole      

Poţár v dole – elektrozařízení      

Zapálení metanovzdušné směsi   1  1 

Důlní otřesy 1    1 

Zaplynování metanem      

Úrazy elektrickým proudem   1  1 

Úmrtí v organizaci      

Hledání pohřešované osoby      

Trhací práce      

Zával (déle neţ 24 hodin)      

Celkem 3 5 5 1  
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5 Spolehlivost lidského činitele 

 

 Lidský činitel je pojem, se kterým se v poslední době můţeme setkávat stále častěji. 

Přes tuto skutečnost však nebyl doposud spolehlivě a jednoznačně definován. Ačkoli různé 

prameny jej definují různě, u nás se ustálila definice, ţe se jedná o „soubor vlastností 

a schopností člověka, posuzovaných především z hledisek psychologických a fyziologických, 

které vždy nějakým způsobem v dané situaci ovlivňují výkonnost, efektivnost a spolehlivost 

pracovního systému“. [32]  

 Termín „spolehlivost lidského činitele“ se v literárních zdrojích objevuje nejčastěji 

jako „způsobilost lidí v pracovním systému, přinášet do pracovního procesu vhodnou 

kvalifikaci a odpovídající fyzické a psychické výkonové předpoklady a tyto nechat účinně 

působit tak, aby dané sestavy úloh ve specifických podmínkách a v daném časovém prostoru 

mohly být provedeny v souladu s technickými, hospodářskými, humánními a ekologickými 

kritérii“. Jak na technický systém, tak i na člověka působí skupina faktorů, které ovlivňují 

výkon a schopnost vykonávat poţadovanou činnost (viz Obrázek 5). [26] 

 Zabývat se spolehlivostí lidského činitele je pro všechny podniky nezbytné. Člověk, 

jako jedna z částí pracovního systému, je z pohledu bezpečnosti tím nejslabším článkem. 

Statistiky uvádějí, ţe za více neţ 80% všech neţádoucích situací můţe právě lidský činitel. 

Tuto skutečnost potvrzuje také analýza pracovní úrazovosti na Dole ČSM, kterou jsem 

vypracoval v bodě 4.3 bakalářské práce. Selhání lidského činitele zde jako příčina pracovního 

úrazu představuje největší procento všech úrazů.         

 

 

Obrázek 5: Faktory ovlivňující lidskou spolehlivost, zdroj [26]   
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5.1 Analýza spolehlivosti lidského činitele 

 

Člověk je z hlediska spolehlivosti právem povaţován za nejslabší článek v systému. 

Z tohoto důvodu je velmi ţádoucí analyzovat chování člověka v systémech člověk - stroj 

a detekovat vlivy, které sniţují jeho schopnosti plnit bezchybně poţadované činnosti. Vliv 

lidského činitele na bezpečnost a spolehlivost pracovního systému se posuzuje v souvislosti 

s událostmi a procesy, které mohou vést ke vzniku a rozvoji neţádoucí situace či havárie. 

V procesním průmyslu se jedná o moţné iniciační události, přechodové stavy a řízené 

procesy, do kterých můţe lidský činitel přímo anebo nepřímo vstupovat, a to prostřednictvím 

výkonu kontroly nebo řízení objektů nebo zařízení. Cílem hodnocení spolehlivosti lidského 

činitele je zejména dosaţení vysokého stupně bezpečnosti v systémech člověk - stroj, 

sniţování rizika havárií, odhalování moţných selhání lidí a tím pádem i ochrana zdraví 

a ţivota. [26,31] 

Provádění analýz spolehlivosti lidského činitele v rámci pracovního systému není 

jednoduchá záleţitost a rozhodně ji nelze provádět bez potřebné kvalifikace a zkušeností. Aby 

bylo dosaţeno trvalého sniţování chyb, je nutné provádět detailní analýzy co moţná 

největšího mnoţství komponent systému člověk – stroj, pracovního prostředí, osobnostních 

determinant pracovníků aj.  Výsledky, které však kvalitně zpracovaná analýza přináší, mohou 

být pro firmu velmi cenné, neboť umoţňují nalézat slabá místa pracovního systému 

a předkládají také nejvhodnější nápravná opatření, jejichţ aplikace umoţní zvýšit systémovou 

spolehlivost a bezpečnost. [32]   

 

Pro zavádění poţadavků vyplývajících pro provozovatele objektů nebo zařízení 

s identifikovaným rizikem podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií 

(tzv. direktiva SEVESO), které zahrnují také poţadavek na zpracování dokumentu 

„Posouzení vlivu lidského činitele“, vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen MŢP) 

v roce 2007 samostatný metodický pokyn. Ten odkazuje na vyhlášku č. 256/2006 Sb., 

o podrobnostech systému prevence závaţných havárií. Metodický pokyn obsaţený 

ve Věstníku MŢP můţe být dobrou pomůckou také pro podniky, které nespadají pod dikci 

zákona o prevenci závaţných havárií. Výhodou metodického pokynu je to, ţe v sobě integruje 

několik obecně uznávaných přístupů pouţívaných pro posuzování spolehlivosti a chybování 

člověka v pracovních systémech. Velmi důleţité jsou články 2 a 3 zmiňovaného metodického 

pokynu. V článku 2 jsou vymezeny základní tematické okruhy, které je pro správné provedení 

posouzení vlivu lidského činitele na daný objekt, zařízení nebo činnosti nutno pochopit. 
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Článek 3 je věnován rozsahu navrhování a způsobu provádění preventivních opatření 

směřujících ke zvýšení spolehlivosti lidského činitele. [7,32]   

 

Základním preventivním opatřením ke zvýšení spolehlivosti lidského činitele musí být 

stanovení minimálních poţadavků a nároků na: 

 člověka (schopnosti, znalosti, výkonnost, zdravotní stav, osobnostní faktory apod.),  

 pracovní prostředí (nároky na jednotlivé faktory a jejich komplexní působení, 

optimalizace limitů jednotlivých faktorů apod.),  

 pracovní podmínky (reţim práce a odpočinku, směnnost, motivace, řízení, kontrola),  

 sledování sociálních a mimopracovních faktorů,  

 řešení problémů v souvislosti s výsledky subjektivního hodnocení pracovníky,  

 vyšetřování havárií a nehod (i bez následků) s ohledem na vliv lidského činitele 

a jejich promítnutí do bezpečnostních systémů a preventivních opatření,  

 optimalizaci technických a ergonomických parametrů softwaru a hardwaru. [32]   

 

Preventivní opatření, která by měla vyplývat z provedených analýz úkolů a činností, 

by měla především řešit problémy vyplývající z obsahové stránky provozních dokumentů 

při současném posouzení reálného stavu. Jedná se tedy o opatření, mezi které patří: 

 změny v pracovních postupech (odstranění zjištěných nejasností, odporujících si se 

skutečností, nesrozumitelných příkazů apod.),  

 změny v organizaci práce (úprava organizačních schémat, personálního zajištění, 

koordinace mezi pracovníky, zodpovědnosti, rychlost provádění dílčích úkolů apod.),  

 změny v materiálně - technickém zajištění (zajištění technických doplňků, chybějících 

částí zařízení, komunikačních prostředků, osvětlení, krytů apod.),  

 změny v ovládání (nahrazení zásahů člověka vhodnou automatizací apod.), 

 zabezpečení potřebných lidských zdrojů apod. [32]    

 

 

V současné době jsou analýzy a hodnocení spolehlivost lidského činitele HRA 

v systémech člověk – stroj postaveny na detailním rozvrţení funkcí, úkolů a zdrojů mezi 

člověkem a strojem. Existuje řada metod spolehlivosti lidského činitele, které se od sebe liší 

svými specifickými vlastnostmi. [27]    
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Mezi nejznámější patří:  THERP,   TESEO, 

     SLIM,   ATHENA, 

     ESAT,   HRA, 

     ASEP,   HRC aj. [27]    

 

 V bakalářské práci jsem pouţil pro analýzu obsluhy razicího a dobývacího stroje 

metodu TESEO (Tecnica Empirica Stima Errori Operatori) - empirická metoda pro odhad 

chyb operátorů. Její princip je uveden v bodě 5.4 bakalářské práce.  

 

 

5.2 Systém člověk - stroj 

  

Člověk přichází kaţdodenně, a to jak v pracovním procesu, tak i v soukromém ţivotě 

do styku s rozmanitými typy přístrojů a technických zařízení. Přitom si jejich přítomnost nebo 

ovládání mnohdy ani neuvědomuje. Technické prostředky se dnes staly nutnou součástí 

lidského ţivota a naprostou samozřejmostí. Z technického pohledu lze označit člověka a stroj 

jako dvě komponenty jednoho celku. Odborný termín pouţívaný v literatuře je „systém 

člověk – stroj“ (Man – Machine Systém, MMS). [25] 

Systém člověk - stroj z ergonomického hlediska představuje část pracovního systému, 

který je ovlivňován řadou vnějších vlivů. Některé působí pouze na člověka a jiné pouze 

na stroj. Je to tedy soustava, kterou tvoří pracovník nebo pracovní skupina a pracovní 

prostředky a předměty (stroje, technická zařízení). Typickým příkladem tohoto systému je 

řízení auta. [25,32] 

 

Člověk ve většině systémů člověk - stroj zaujímá vedoucí nebo přímo řídící roli, a tím 

určuje úroveň bezpečnosti systému. Z tohoto důvodu je velmi ţádoucí analyzovat chování 

člověka v těchto systémech a detekovat vlivy, které sniţují jeho schopnosti plnit bezchybně 

poţadované činnosti. Člověk potřebuje pro úspěšné ovládání, manipulaci nebo řízení 

technických systémů znát základní pravidla komunikace, jakousi formu návodu k obsluze, bez 

které není schopen se s daným technickým zařízením dorozumět. Velmi důleţité je, aby 

výměna informací v systémech byla oboustranná. [25, 26] 

Problémem je, ţe do popředí u řady společností se dostávají hlavně technické 

parametry zařízení a strojů, ekonomická hlediska, obchodní i politické strategie. Naopak 

v pozadí zůstává hledisko vzájemného působení člověka a stroje. Všeobecně platí, pokud je 
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konstrukční provedení správně navrţeno a realizováno a jejich provoz bezporuchový, tak 

neohroţují člověka ani okolní prostředí. V případě výskytu závady či chybné funkce v jejich 

činnosti se tyto systémy stávají velmi váţným nebezpečím. [25] 

 

Je třeba připomenout tzv. paradox automatizace, kdy v důsledku zavedení 

automatizační techniky se mění charakter poruch zařízení. Zvýšením zátěţe obsluhy 

a zhoršením schopnosti vyuţít dostupné informace, se mění také charakter a četnost výskytu 

lidských chyb. Při nadměrném nebo nesprávném vyuţívání automatizační techniky lze 

očekávat růst pravděpodobnosti selhání obsluhy. [28]  

Automatizace by měla být zaváděna všude tam, kde je to moţné, a to za účelem 

sníţení lidské námahy. Podmínkou ovšem je, aby to bylo ekonomické a zároveň docházelo ke 

sniţování lidského chybování. Vţdy by mělo být pamatováno na to, ţe stupeň automatizace 

by měl být upraven podle změn v provádění úkolů, nových nastalých situací a podle potřeb 

operátorů. [32] 

 

Tabulka 6: Přednosti jednotlivých komponent systému člověk – stroj, zdroj vlastní 

Přednosti člověka a stroje 

Člověk je lepší Stroj je lepší 

V registraci slabých vizuálních, 

akustických a chemických podnětů 

V rychlosti odpovědi, reakci na řídící 

signály 

V chápání a rozpoznávání vzorů V přesném vyuţívání velkých sil 

V improvizování a ve změně strategie V predikci následných akcí 

V ukládání informací po dlouhá časová 

období a připomínání aktuálně potřebných 

V ukládání stručných informací a totálním 

vynulování 

Ve vyvozování úvah a osvojování názorů V přesném opakování stejných operací 

 

 

Obecně se dá říci, ţe lidé jsou méně spolehliví ve vykonávání obvyklých, opakujících 

se úkolů neţ stroje. Proto je zřejmé, ţe projektanti technologií musejí jednotlivá zařízení 

navrhovat tak, aby lidem byly přiřazeny takové úkoly, které jsou schopni efektivně zvládat, 

a pro jejichţ splnění disponují příslušnými výkonovými vlastnostmi. Naproti tomu stroje by 

měly co nejvíce vykonávat „potenciálně nudné“ a jednotvárné úkoly, u kterých je riziko 

lidského selhání nejvyšší (viz Tabulka 6). Vykoná-li stroj chybnou operaci, je to vţdy 

podmíněno buďto chybným algoritmem zadání, anebo chybnou obsluhou, tedy pochybením 

na straně člověka. Výjimku tvoří neovlivnitelné vnější vlivy a materiálová opotřebení. [32] 
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5.3 Lidská chyba 

 

 Obvykle se jako chyba lidského činitele označují všechny jevy a události, při nichţ 

plánovaná sekvence duševních nebo fyzických činností nemá zamýšlený efekt a kdy výsledné 

selhání nelze přičíst působení nějakého náhodného činitele. [28] 

 Na základě Kletzovy taxonomie je pouţívána následující uţší definice chyby obsluhy: 

Chyba obsluhy je chyba v jednání zaměstnance, který neúmyslně, omylem nebo opomenutím 

přivede zařízení do abnormálního stavu. Jde o definici, která mnohem přesněji vymezuje, co 

lze povaţovat za chybu lidského činitele, a co nikoliv. [28] 

 

Je třeba odlišovat různé druhy chyb známé jako kiks, opomenutí, omyl a vědomé 

porušení pravidel.   

„Kiks“ (slip) – nastane v případě, kdy člověk chce provést správnou akci, ale udělá ji 

nesprávně. Chyby jsou obvykle spojeny s chybami pozornosti. Jako příklad lze uvést 

automechanika, který díky chvilkové nepozornosti vymění brzdu na pravém předním kole 

místo brzdy u levého předního kola.    

Opomenutí (lapse) – jde o vynechání nějaké činnosti, obvykle to jsou výpadky paměti. 

Příkladem této chyby je rovněţ automechanik, který ovšem vymění brzdu správně, ale 

při nasazování pneumatiky zapomene poté dotáhnut šrouby nasazovaného kola.  

Omyl (mistake) – člověk provede nesprávnou akci. Akce můţe být provedena bez jediné 

chyby, ovšem nejedná se o akci, která měla být provedena. Jako příklad lze uvést znovu 

automechanika, který vyměnil brzdu správně, ovšem byla to brzda na jiný typ auta, která je 

pro toto auto nefunkční.  

Vědomá porušení – nesprávné akce, které člověk vykonává záměrně. Vědomé porušení 

pravidel, přičemţ pracovníci nepřemýšlejí nad moţnými následky. Účelem tohoto jednání je 

zvýšení produktivity, nebo dokončení úkolu. Jako příklad lze uvést snahu o ulehčení práce. 

Místo aby automechanik rozebral celou brzdu, opraví jen její část, aby brzda fungovala a on 

ušetřil čas a náklady. [17]   

 

 Pro potřebu omezení četnosti a závaţnosti chyb obsluhy existují 3 cesty, které se 

v praxi různě prolínají a kombinují: 

 Eliminace 

 Prevence 

 Represe. 
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Eliminace rizikové činnosti lze dosáhnout tím, ţe daná činnost vykonávána nebude nebo se 

pouţije jiný princip. Jít cestou eliminace je nejúčinnější.  

Prevence chyb znamená vytvořit technická a organizační opatření, která zabrání nebo zmenší 

pravděpodobnost vzniku chyb a tím zvýší spolehlivost lidského činitele 

Represe je omezení následků selhání lidského činitele. K represi neboli také k „trestu“ je 

nutné sáhnout tehdy, není-li dostatečně účinná prevence. Represi se zabrání v pokračování 

určitého jednání nebo chování do vyřešení problému. [28] 

 

Na co se v praxi zejména soustředit při předcházení chybám lidského činitele 

znázorňuje Tabulka 7. 

 

Tabulka 7: Na co se soustředit při předcházení chybám lidského činitele, zdroj vlastní 

Správná komunikace  

Pozor na pouţívání slangových výrazů srozumitelných 

jen úzké skupince lidí, chybám lze předcházet 

opakováním instrukcí a zavedením zpětné vazby.   

Přijímat správné pracovníky Například pouţití testů při jejich výběru. 

Správné řízení 
Zde můţe jít o nedodrţování provozních předpisů, 

pouţití provizorních a rychlých řešení. 

Důsledné plánování 

Chyby v důsledku neuváţených rozhodnutí vedoucích 

pracovníků, kteří podcení moţnost času, prostředků a 

práce potřebné k řádnému vykonání dané činnosti.  

Nepřetěţovat pracovníky 

Pravděpodobnost výskytu chyby je daleko větší při práci 

v noci neţ při práci ve dne, chyby jsou také častější po 

přestávkách na jídlo a po střídání směn. Zdaleka nejniţší 

je spolehlivost při práci přesčas. 

Bránit vzniku stresu 

Jestliţe pracovník ví, ţe jeho činnost je velmi důleţitá a 

její nesprávné vykonání můţe způsobit významné 

škody, pravděpodobnost jeho selhání roste. 

Zlepšit rozhraní člověk - stroj 

Nedostatečná nebo nesprávná informace, tj. štítky 

s nesprávnými údaji, nestandardní signalizace, 

nesprávná stupnice měřicího přístroje atd. 

Udrţovat písemnou 

dokumentaci 

Chyby v pracovní dokumentaci jsou jednou z nejčastěji 

uváděných kořenových příčin zodpovědných za 

problémy s lidským faktorem.  

Eliminovat vlivy prostředí 
Spolehlivost obsluhy poklesne při zhoršení osvětlení, 

nárůstu nebo poklesu teploty a vlhkosti apod. 

Míra vyuţití automatizace 

Při nadměrné automatizaci se projeví tzv. paradox 

automatizace, tj. narůst četnosti chyb obsluhy (zahlcení 

informacemi a ztráta soustředění). 

Správně motivovat  
Pracovníci musí mít pocit, ţe jsou za svou práci dobře 

odměněni. 

Počet pracovníků sniţovat 

obezřetně 

V současné době zaměřené na zvyšování aktivity a 

sniţování nákladů, někdy dochází k poddimenzování 

počtu pracovníků obsluhy.  
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5.4 Metoda TESEO 

 

Metoda TESEO (Tecnica Empirica Stima Errori Operatori) je empirická metoda 

pro odhad chyb operátorů. Jedna z mnoha metod, které slouţí ke kvantitativnímu hodnocení 

pravděpodobnosti selhání lidského činitele. Tato metoda patří k těm nejjednodušším 

a vyţaduje nejmenší kapacitní a materiální zdroje. Odhaluje spolehlivost lidského činitele 

pomocí pěti základních faktorů, které byly oceněny jako nejdůleţitější a slouţí k odhalení 

lidských chyb (viz Tabulka 8). [29] 

 

Tabulka 8: Faktory osobnosti, zdroj vlastní 

Označení Typ faktoru Bližší popis 

K1 Typ činnosti Aktivita, která je prováděna  

K2 Časový a stresový  Normální podmínky, mimořádné podmínky 

K3 Osobní kvality Charakteristika personálu 

K4 Úzkost, únava, stres Psychický stav personálu 

K5 Ergonomický  Místní pracovní podmínky 

 

 

Princip metody spočívá ve výpočtu pravděpodobnosti lidské chyby na základě 

stanoveného vzorce:  

P (HEP) = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 

 

P (HEP)… pravděpodobnost lidské chyby  

 

V Tabulce 9 jsou uvedeny výsledky selhání lidského faktoru a jejich vliv na vznik 

mimořádných událostí či jiných neţádoucích jevů. 

 

Tabulka 9: Výsledky selhání lidské faktoru, zdroj vlastní 

P (HEP) Situace 

0 ≤ P (HEP) ≤ 0,6 Nehrozí pravděpodobnost vzniku havárie 

0,7 ≤ P (HEP) ≤ 0,9 Existence pravděpodobnosti vzniku havárie  

P (HEP) ≥ 1 Nastane selhání systému – havárie mimořádná událost 
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Hodnoty jednotlivých faktorů K1 aţ K5 pro vybrané případy pracovní činnosti jsou 

uvedeny v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Pravděpodobnostní parametry selhání operátora dle TESEO, zdroj [29] 

K1 Typ činnosti K3 Osobní kvality (operátor) 

0,001 Jednoduchá, rutinní 0,5 Expert, dobře školený a zvolený  

0,01 Vyţadující pozornost, rutinní 1 Průměrné znalosti a školení 

0,1 Neobvyklá 3 Malé znalostí, chabé školení 

K2 Běžné činnosti  K4 Úzkost, únava, stres 

Doba pohotovosti (sek) 3 Váţný nepředvídaný případ 

10 2 2 Potenciálně nepředvídavý případ  

1 10 1 Normální stav 

0,5 20   

K2 Mimořádné činnosti K5 Ergonomický faktor 

Doba pohotovosti (sek) 0,7 
Vznikající mikroklima (dále MK) a 

koordinovanost (dále KD) s provozem 

10 3 1 Dobré MK a KD s provozem 

1 30 3 Rušené MK a KD s provozem 

0,3 45 7 Rušené MK a chabá KD s provozem 

0,1 60 10 Špatné MK a chabá KD s provozem 

 

  

 Velkou výhodou metody je její rychlé a poměrně snadné pouţití. Technika je vhodná 

například pro srovnání podmínek na různých řídících pracovištích. Nevýhodou je 

nedostatečné teoretické ověření numerických hodnot jednotlivých faktorů i jejich vlastního 

výběru pro některé specifické případy. Nedostatek také spočívá v tom, ţe metoda bere v potaz 

pouhých pět vybraných faktorů (K1 aţ K5) z mnoha, které ovlivňují spolehlivost lidského 

činitele. [29] 
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6 Analýza role LČ při práci na dobývacím a razícím stroji 

 

 Obsluha dobývacích a razících strojů, tedy profese předák, kombajnér, je práce 

vykonávaná při hornické činnosti, která představuje zcela specifické prostředí. Proto je 

před provedením samotných analýz důleţité seznámit se s faktory, které na osoby pracující 

v dole působí. Tuto problematiku řeší bod 6.1 bakalářské práce. 

 Pro naplnění cíle bakalářské práce je pouţito analýzy pomocí kontrolního seznamu, 

která podává základní informace o nedostatcích a podmínkách panujících na pracovištích 

v dole. Další provedenou analýzou je FMEA, která poukazuje na poruchy strojů a jejich 

následky. Posledním krokem je analýza spolehlivosti lidského činitele metodou TESEO, 

řešící pravděpodobnost chyby obsluhy stroje.        

 

 

6.1 Faktory ovlivňující osoby při řešení provozních situací v dole  

 

 Pracovníci v dole jsou vystaveni působení hned několika nepříznivých činitelů. 

Člověka negativně ovlivňuje například prašnost, kterou se sniţuje postupným nasazováním 

moderních kombajnů nebo zvyšováním účinnosti sacího větrání. Dále škodlivé působení 

hluku či vibrací, kdy ochrana spočívá v co největším omezováním těchto škodlivin, případně 

i odstraňováním zdrojů hluku a vibrací z pracovišť a nahrazování méně hlučným nebo 

škodlivým zařízením. Všichni zaměstnanci fárající do dolu jsou rovněţ povinně vybaveni 

OOPP. 

Velkou roli představuje i fakt, ţe práce v dole je konána v omezeném, uzavřeném 

prostoru a to za teplotně nestandardního a vlhkého prostředí. To při celkové fyzické zátěţi 

s převahou statické práce představuje moţné riziko úrazu.  

Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují osoby rozhodující při řešení provozních 

situací v dole, jsou klimatické poměry a stres. 

 

Klimatické poměry – parametry důlního ovzduší, jako jsou teplota a vlhkost, významně 

ovlivňují mikroklimatické poměry a tím i pracovní podmínky v dole. Teplota v dole je 

ovlivňována zejména teplotou okolních hornin, oxidačními procesy, prací strojů apod. Také 

lidské tělo je zdrojem tepla. Teplo vznikající v organizmu musí být odvedeno do okolního 

prostředí. V opačném případě neodvedené teplo zahřívá organizmus, coţ vede ke zvýšení 
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teploty tělesného jádra a následně k přehřátí organizmu. Při teplotách vyšších, neţ je tělesná 

teplota, zůstává organizmu jako jediný prostředek chlazení pouze pocení.  

Obecně platí, ţe schopnost adaptace na teplo a tepelná snášenlivost s věkem klesá, a to 

rychleji neţ fyzická zdatnost. Tepelnou snášenlivost zejména ovlivňují nemoc nebo 

nedostatečné zotavení po nemoci, zvýšená tělesná teplota, tělesná únava či dehydratace.  

V nepříznivých mikroklimatických podmínkách musí být proto pracovní doba 

přiměřeně zkracována, a to v závislosti na jednotlivých hodnotách klimatu a velikosti tělem 

konané práce. Pro takové stavy musí být organizmus chráněn buď chlazením, nebo nesmí být 

zahřívání vystaven nebezpečně dlouho. Na dole ČSM se pro tyto účely řídí Směrnici 

zdravotnictví č. 46/1078, která ve své příloze stanovuje nepřekročitelné meze tepelné 

expozice. 

 

Stres – kaţdá lidská činnost vyţaduje určité napětí, které umoţňuje člověku vyřešit dané 

úlohy. Čím více se člověk blíţí ke kritickému bodu té které činnosti, tím je výraznější napětí, 

které můţe vést aţ na hranici snesitelnosti, ba dokonce aţ k bolestným stavům. Stresová 

reakce organizmu není ničím jiným neţ normální funkcí našeho organizmu slouţící na jeho 

ochranu. Stres se stává nebezpečným pro zdraví v době, kdy člověk ţije v trvalém napětí 

a nemá moţnost se uvolnit. 

Stresorem můţe být shon, nepřetrţité konflikty, strach, rozhodování při nedostatku 

času a mnoho dalších negativně působících činitelů. Pro důlní činnost je to zejména nadměrná 

fyzická námaha, nevhodné pracovní prostředí nebo také neznalost terénu a prostředí.  

Neustálé proţívání stresových situací můţe vést aţ k totálnímu vyčerpání organizmu. 

Tomuto stavu předchází celá řada psychických i fyziologických projevů, které signalizují 

blíţící se stav vyčerpání. Patří mezi ně:  

1. Zhroucení (fyzické či duševní).  

2. Únava – mění se motivace k vykonávané činnosti, sociální chování a změny  

 jsou patrné i ve fyzickém a duševním stavu.  
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6.2 Analýza pomocí kontrolního seznamu 

 

 Vytvořil jsem si kontrolní seznam obsahující zpočátku otázky, na které bylo 

odpovídáno bodovým hodnocením. Ty jsou rozděleny do následujících oblastí.  

Oblast 1 Sociální kompetence 

Oblast 2 Kontaktní schopnost 

Oblast 3 Schopnost komunikace 

Oblast 4 Schopnost integrace 

Oblast 5 Schopnost sebekontroly 

Druhou část tvoří otázky na jednoznačné odpovědi „Ano“ „Ne“ zaměřující se na týmovou 

organizaci a týmovou spolupráci. Takto provedené kontrolní seznamy byly poloţeny 

vedoucím zaměstnancům na celkem čtyřech pracovištích Dolu ČSM (viz Příloha 2). 

 

 Výsledkem metody, kterou jsem pouţil jako úvodní analýzu k ověření předpokladů 

pro úspěšný výkon práce, je především upozornění na moţné nedostatky. Na zkoumaných 

pracovištích se jedná zejména o tyto okolnosti: 

 pracovní týmy nemají vytvořeny podmínky pro dostatečnou údrţbu svěřených 

zařízení, 

 týmy nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků pro naplnění svěřených 

úkolů, 

 stroje a zařízení na pracovištích nebývají v bezvadném stavu, 

 kolektivy většinou nemají moţnost pravidelných schůzek bez velkých nároků 

na koordinaci, 

 někteří členové kolektivu nemývají většinou představu o své roli a svých 

úkolech v rámci kolektivu.   

 

 

6.3 Analýza FMEA 

 

      Na základě poţadavku Dolu ČSM – Ing.Kaufmana Kamila, Projekt Managera NT – 

porovnat četnost a závaţnost poruch v určitém stanoveném termínu mezi technologií     

„starou“ a technologií dodanou v rámci programu POP 2010 (program optimalizace produkce 

2010), jsem zvolil jako nejoptimálnější analýzu – metodu FMEA. Postup tvorby a základní 

poznatky o této metodě jsou uvedeny v bodě 3.2.2 bakalářské práce.  
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 Od výše jmenovaného jsem obdrţel přehled poruch a prostojů v období od 1.1. 2009 

do 20.5.2009, kdy poruby (pracoviště) s těmito technologiemi byly v provozu a v podobných 

důlních podmínkách. Jednotlivé poruchy jsme analyzovali a zařadili dle jejich závaţnosti 

do jednotlivých kategorií.  Výsledkem této analýzy mělo být potvrzení správnosti investice 

do nových dobývacích technologií. Současně měla tato analýza ukázat na nejčastější 

a nejzávaţnější poruchy jak v rámci technologií nových, tak technologií starých a navrhnout 

potřebná opatření k jejich eliminaci.    

  

 Provedené analýzy jsem uvedl v příloze 3 bakalářské práce. Výsledky FMEA 

pro moderní technologii dodanou v rámci programu POP 2010, konkrétně kombajn Eickhoff 

SL 300 (viz Příloha 4), shrnuje Tabulka 11 a následný graf (viz Obrázek 6).    

 

Tabulka 11: Výsledky analýzy FMEA – kombajn Eickhoff SL 300, zdroj vlastní  

Válcový kombajn Eickhoff SL 300  

Poruchy Četnost Rizikové číslo RPN Procentní vyjádření [%] 

Porucha synchronizace 1 80 28 

Porucha ovládání 2 48 17 

Porucha kabelů 2 90 32 

Prasklá střiţná hřídel 1 18 6 

Vypadlé šrouby u pojezdu 1 48 17 

Celkem 7 284 100 

 

 

Obrázek 6: Graf výsledků analýzy FMEA – kombajn Eickhoff SL 300, zdroj vlastní  
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 Výsledky FMEA „staré“ technologie, stále často pouţívaný kombajn KSW 460 NE, 

jsem zahrnul do Tabulky 12 a následného grafu (viz. Obrázek 7).    

 

Tabulka 12: Výsledky analýzy FMEA – kombajn KSW 460 NE, zdroj vlastní 

Kombajn KSW 460 NE 

Poruchy Četnost Rizikové číslo RPN Procentní vyjádření [%] 

Porucha chlazení  3 48 14 

Poškození hadice 1 36 10 

Porucha kabelů 8 126 36 

Prasklá střiţná hřídel 6 48 14 

Závada na pojezdu 1 40 11 

Porucha ramene  2 54 15 

Celkem 21 352 100 

 

 

Obrázek 7: Graf výsledků analýzy FMEA – kombajn KSW 460 NE, zdroj vlastní  

 

 

      Z výše uvedených výsledků analýzy vyplývá, ţe nová technologie je přínosem jak 

po stránce ekonomické (nízká četnost poruch oproti technologii „staré“ a tím i lepší 

hospodářské výsledky), tak i po stránce bezpečnostní (četnost nejzávaţnější poruchy, tedy 

poruchy s největším RPN – porucha kabelů je čtyřikrát niţší). Zde musím konstatovat, ţe 

současně s dodávkou nové technologie bylo provedeno a stále je prováděno školení 

údrţbářských specialistů těchto nových zařízení. Tato školení jsou prováděna pravidelně 

pro jednotlivé specialisty jak elektro, tak strojního zaměření. Z tohoto také vyplývá daleko 
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niţší četnost i ostatních výše uvedených poruch.  Ve školeních je ovšem potřeba dále 

pokračovat, protoţe je nutné, aby jednotlivé postupy byly specialisty plně zaţity a byly 

dodrţovány výrobcem dané lhůty pravidelných kontrol.  

V čem vidím nedostatek, je provádění pravidelných školení obsluh technologických 

zařízení. U obsluhy se jedná v převáţné většině o pravidelně se opakující činnosti, u kterých 

nejčastěji dochází k podcenění nebo opomenutí. Tyto stereotypní návyky mohou vést k velice 

váţným poruchám strojů a k nebezpečným situacím – viz poruchy kabelů, nesprávný způsob 

jízdy kombajnem apod. Proto je velice důleţité zaměřit se na oblast pravidelného školení také 

těchto pracovníků. Na všech šachtách společnosti OKD jsou sice vyhlašována jednotlivá 

„Bezpečnostní hesla měsíce“, která mají napomáhat k větší bezpečnosti práce, ale pravidelně 

se opakující cílená školení, která mají neustále poukazovat na nedostatky v bezpečnosti tak, 

aby nedocházelo k opomenutí nebo podcenění, jsou nenahraditelná. Tato školení musí 

provádět bezpečnostní specialista, který je velmi dobře znalý místního prostředí a který umí 

svým výkladem zaujmout. Nesmí jít pouze o suchý výklad bezpečnostních pravidel, z kterého 

si školení zaměstnanci jen málo odnesou.  

 

 

6.4 Analýza lidské spolehlivost metodou TESEO 

 

U metody TESEO jsem se zaměřil, opět na doporučení  Ing.Kaufmana, na překládky 

výklenků, které jsou součástí kaţdého těţebního cyklu. Překládka výklenků je totiţ jedním 

z nejdůleţitějších pracovních úkonů v rámci dobývání a dochází zde k mnoţství časových 

ztrát, tedy i ztrát ekonomických. Z bezpečnostního hlediska jde také o velmi důleţitý prvek 

v procesu vyuhlování. Kaţdé špatné zhodnocení situace můţe vést k velmi nebezpečným 

situacím. 

Pro tuto metodu jsme do Tabulky 13 namodelovali jedenáct moţných variant, jednak 

v obloţení směny pracovníkem s určitou kvalifikací, různých kombinací namáhavosti práce 

z hlediska geologických a mikroklimatických podmínek. Poté jsme do Tabulky 14 bodově 

ohodnotili základní vybrané faktory (K1 aţ K5) ovlivňující spolehlivost lidského činitele, 

ze kterých jsem provedl výpočet pravděpodobnosti lidské chyby P (HEP). Je-li výsledný 

součin větší neţ jedna, je uvaţována pravděpodobnost selhání blíţící se jedné – tedy selhání 

téměř jistě nastane. 

Teorie a tabulky potřebné k provedení metody TESEO viz bod 5.4 bakalářské práce.  
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Tabulka 13: Situace, které mohou nastat pro případ běžné těžby, zdroj vlastní 

1 
Středně těţká práce vyţadující pozornost - předák, kombajnér, dobré znalosti, dobře 

školený, dobré mikroklima (dále jen MK), schopen reagovat okamţitě, normální stav 

2 
Středně těţká práce vyţadující pozornost - předák, kombajnér, dobré znalosti, dobře 

školený, schopen reagovat během několika sekund, průměrné MK, normální stav 

3 
Středně těţká práce vyţadující pozornost - předák, kombajnér, dobré znalosti, dobře 

školený, schopen reagovat během několika sekund, špatné MK, normální stav 

4 

Středně těţká práce vyţadující pozornost - předák, kombajnér, dobré znalosti, dobře 

školený, schopen reagovat během několika sekund, špatné MK, potenciálně 

nepředvídatelný stav 

5 

Středně těţká práce vyţadující pozornost - předák, kombajnér, dobré znalosti, dobře 

školený, schopen reagovat během několika sekund, špatné MK, váţný nepředvídatelný 

stav 

6 
Středně těţká práce vyţadující pozornost - havíř, průměrné znalosti a školení, schopen 

reagovat zběhem několika sekund, průměrné MK, normální stav 

7 
Středně těţká práce vyţadující pozornost - havíř, průměrné znalosti a školení, schopen 

reagovat během několika sekund, špatné MK, normální stav 

8 
Středně těţká práce vyţadující pozornost - havíř, průměrné znalosti a školení, schopen 

reagovat během několika sekund, špatné MK, potenciálně nepředvídatelný stav 

9 
Středně těţká práce vyţadující pozornost - havíř, průměrné znalosti a školení, schopen 

reagovat během několika sekund, špatné MK, váţný nepředvídatelný stav 

10 
Selhání systému - středně těţká práce vyţadující pozornost, horník, malé znalosti, 

průměrné školení, málo samostatný, špatné reakce, špatné MK, normální stav 

11 

Selhání systému - Středně těţká práce vyţadující pozornost, horník, malé znalosti, 

průměrné školení, málo samostatný, špatné reakce, špatné MK, potenciálně 

nepředvídatelný stav 

 

 

Tabulka 14: Výsledky metody TESEO, zdroj vlastní 

č. K1 K2 K3 K4 K5 P(HEP) 

1 0,01 10 0,5 1 1 0,05 

2 0,01 10 0,5 1 3 0,15 

3 0,01 10 0,5 1 10 0,5 

4 0,01 10 0,5 2 10 1 

5 0,01 10 0,5 3 10 1,5 

6 0,01 10 1 1 7 0,7 

7 0,01 10 1 1 10 1 

8 0,01 10 1 2 10 2 

9 0,01 10 1 3 10 3 

10 0,01 10 3 1 10 3 

11 0,01 10 3 2 10 6 
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 Na základě výpočtu jsem zde došel k závěru, ţe pouze u prvních třech variant, kdy 

práci ve výklenku provádí vysoce odborný pracovník (předák nebo kombajnér) 

a za normálního stavu geologických podmínek, nedojde k nebezpečnému stavu nebo havárii. 

U dalších variant, mimo variantu 6, kdy hrozí pouze existence vzniku nebezpečného stavu, 

vyjde výsledek vţdy negativně. Zde bych chtěl podotknout, ţe u profese předák nebo 

kombajnér zde hraje velmi důleţitou a negativní roli hlavně špatné mikroklima. V případě 

příznivého mikroklimatu by k závaţné situaci nemělo dojít. Nejhorší situací je ovšem 

kombinace faktorů číslo 10 a 11, kdy práci provádí nezkušený horník, málo školený, s malou 

praxí a špatnou reakcí. Zde jiţ zcela jistě nastane selhání systému a dojde k nebezpečné 

situaci. 
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7 Závěr 

 

 Téma bakalářské práce mě zaujalo. Rád bych se touto problematikou zabýval 

podrobněji, ale rozsah samotné práce mi to nedovoluje. Proto se v jednotlivých částech věnuji 

pouze základním informacím. Postupně se v kapitolách zabývám problematikou základních 

systémů řízení bezpečnosti v organizacích, včetně řízení bezpečnosti práce a provozu na Dole 

ČSM. Poté jsem nastínil, jak postupovat při identifikaci a hodnocení rizik s uvedením 

nejčastěji pouţívaných metod. Dále jsem se snaţil přiblíţit problematiku spolehlivosti 

lidského činitele, systému člověk – stroj a lidské chyby. V rámci práce byla také zpracována 

statistika pracovní úrazovosti a mimořádných události na Dole ČSM v letech 2006 – 2009. 

Z tohoto vyplynulo kaţdoroční sniţování počtu registrovaných pracovních úrazů. Jejich velká 

část byla způsobena pádem materiálu, předmětu nebo břemene a jako nejčastější příčiny byly 

označeny nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele a špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko práce.       

 Cíl bakalářské práce „analýza role lidského činitele při práci na dobývacím a razícím 

stroji“ je naplněn pomocí třech analýz. Pouţil jsem kontrolní seznam, analýzu FMEA 

a techniku TESEO. Z výsledků jednotlivých metod je zřejmé, ţe hornická práce je 

nebezpečná a vyţaduje zaměstnance, kteří si umí poradit ve velmi sloţitých situacích. Proto je 

nutné, aby tyto práce prováděli zaměstnanci řádně vzdělaní, dobře školení, v dobrém 

fyzickém a psychickém stavu. Z tohoto důvodu doporučuji důkladný výběr zaměstnanců 

a jejich podrobení se základním psychodiagnostickým vyšetřením jiţ před přijetím 

do pracovního poměru. V tomto případě budou vynaloţené náklady na školení a kurzy 

k zamezení selhání lidského faktoru vyuţity daleko efektivněji. Nelze se jen spoléhat 

na náhodu, ţe se nic nestane. 

V současné době je nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří by mohli v hornictví 

pracovat. Proto je nezbytně nutné všechny nově přijímané pracovníky řádně školit 

a vzdělávat. Na kaţdém dole v revíru OKD proto existuje závodní škola práce, která provádí 

školení a vzdělávání těchto zaměstnanců. Také na Dole Darkov bylo otevřeno nové 

multimediální školící pracoviště pro všechny zaměstnance OKD. Vedení OKD si je vědomo 

této neutěšené situace a jiţ druhým rokem běţí na Střední průmyslové škole v Karviné 

distanční studium pro nové střední technicko hospodářské zaměstnance a na Střední 

integrované škole v Karviné studují budoucí zaměstnanci v dělnických profesích.  

Rovněţ zlepšování mikroklimatických podmínek pro práci v podzemí hraje velmi 

významnou roli. I do této oblasti jsou investovány nemalé prostředky, které se jiţ nyní 
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projevují právě na sníţení úrazovosti a na zvyšování kultury práce v podzemí. Geologické 

podmínky jsou dány přírodou, kterou nelze ovlivnit, ale vzdělání, školení a dobré pracovní 

prostředí ovlivnit jde. Proto je nezbytně nutné pokračovat v nastolené cestě nebo ještě ji dále 

zlepšovat. A to kvalitní a kvalifikovanou výukou, zaměstnáváním bezpečnostních techniků, 

kteří dovedou nebezpečné situace vyhledávat nebo jim předcházet. 

Bakalářská práce by měla být přínosem pro vedení, bezpečnostní techniky a vedoucí 

zaměstnance, aby si nemysleli, ţe práce neustále se opakující, nemůţe pro zaměstnance 

představovat ţádné nebezpečí. Tyto stereotypní návyky mohou vést k velice váţným 

poruchám strojů a k nebezpečným situacím – viz poruchy kabelů v analýze FMEA. Porušený 

kabel můţe vést například k tomu, ţe pracovník bude zasaţen nebezpečným dotykovým 

napětím, můţe také dojít ke zkratu a následnému zapálení uhlí nebo náhodně nahromaděného 

metanu. Proto je velice důleţité zaměřit se na oblast pravidelného školení, které musí být 

prováděno pro tyto pracovníky zcela cíleně se zaměřením na nejčastější chyby. 
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