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ANOTACE 

 PRNKA, J., Vyhodnocení rizik při provozu transportních zařízení. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 45 stran. 

 Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením rizik při provozu transportních zařízení a 

to pásových dopravníků v ArcelorMittal Ostrava a. s.. Využívám k tomu systematickou 

analýzu rizik pracovních úrazů a poškození zdraví, která se provádí s úspěchem ve 

společnosti už řadu let. Zjišťuje a dále vyhodnocuje riziko, které je třeba odstranit nebo 

minimalizovat na přijatelnou úroveň. 

Klíčová slova: pásový dopravník, riziko, identifikace a hodnocení rizika, bezpečnostní 

opatření 

 

ANNOTATION 

PRNKA, J., Evaluation of risk in the operation of transport equipment. Bachelor thesis. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 45 pages. 

 The Bachelor thesis deals with evaluation of risk in the operation of transport 

equipment, that is the belt conveyors at ArcelorMittal Ostrava, a. s.. To do so, I use the 

systematic analysis of the risks of accidents-at-work and health-damages, which has been 

successfully applied within the company for many years. It detects and evaluates the risk 

which is needed to be removed or minimized to an acceptable level. 

Key words: belt conveyer, risk, identification and evaluation of a risk, safety precaution 
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1 Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochranou zdraví u 

transportních zařízení ve firmě ArcelorMittal Ostrava a. s.. Manipulace s materiálem ve formě 

sypkých či kusových hmot je neoddělitelnou součástí téměř každého technologického 

procesu. Doprava v průmyslových závodech je realizována dopravními zařízeními, jejichž 

nemalé procento zastává doprava pásovými dopravníky. [1] 

 Podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, je zaměstnavatel povinen soustavně 

vyhledávat nebezpečné činitele, procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje.  Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika         

a přijímat opatření k jejich odstranění. 

 Vzhledem k nebezpečnosti tématu, kde můžeme při rutinních, ale i u abnormálních 

pracích nebo stavech na dopravních zařízeních přijít k lehkým, ale i smrtelným úrazům. 

V daném prostředí se nachází mnoho mechanických částí dopravního zařízení, které obsahují 

rotující, pohyblivé a nebezpečné části, které ohrožují zdraví zaměstnanců a to možností 

vtáhnutím nebo zachycením částí těla.  

 Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s dopravními zařízeními, jsou 

seznámení z bezpečnostními předpisy, pracovními postupy, a tím souvisejícími riziky, ale i to 

někdy nestačí, aby se předešlo úrazům.  

 Ve firmě se používají k manipulaci s materiálem šnekové dopravníky, potrubní 

zařízení a největší podíl na tom mají pásové dopravníky, které se nacházejí především 

na závodě Koksovna a Vysoké pece. A k pásovým dopravníkům je hlavně soustředěna 

bakalářská práce, kde dále provádím rozbor úrazů a patřičnou analýzu identifikace a 

vyhodnocení rizik. 
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2 Pásové dopravníky 

 Pásový dopravník je dle ČSN ISO 7149 definován jako dopravník (případně podavač) 

pro volně ložené sypké hmoty, nebo jednotlivá břemena, s nekonečným dopravním pásem 

(pryžový, textilní, ocelový, z umělé hmoty, drátěný apod.) jako nosným prvkem. Dopravní 

pás bývá veden tratí volně se otáčejícími podpěrnými válečky nebo vhodným plochým 

povrchem. [1] 

 Pásový dopravník je mechanický dopravník s tažným a nosným orgánem v podobě 

nekonečného pásu vedeného a poháněného bubny, dopravní pás je po délce dopravní trasy 

podepírán válečky nebo rovinnou plochou, po které je tažný i nosný prvek (dopravní pás) 

veden třením. Pásový dopravník je vhodný pro dopravu jak sypkých, tak i kusových materiálů 

a to ve směru vodorovném, úklonném a ve zvláštních úpravách i směru strmém a svislém. [1] 

 Pásové dopravníky klasické konstrukce jsou v dnešní době konstruovány na 

dopravovaná množství až 10 000 m
3
.h

-1
 a dopravní vzdálenosti, které lze překlenout jedním 

pásovým dopravníkem, mohou být délky až 5 000 m. Rychlost dopravního pásu může 

dosáhnout až 10 m.s
-1

. Normalizované šířky dopravních pásů jsou vyráběny v rozmezí 400 až 

2000 mm.[1] 

2.1 Rozdělení  

 Pásové dopravníky jsou dle ČSN ISO 2148 [2] členěny na: 

 stabilní pásové dopravníky 

 přenosné pásové dopravníky 

 pohyblivé pásové dopravníky 

 pojízdné pásové dopravníky 

 pásové podavače 

 teleskopické pásové dopravníky 

 dopravníky s ocelovým pásem 

 dopravníky s drátěným pásem 

 lanopásové a řetězopásové dopravníky 

 stohovače 

 pásové dopravníky nad zásobníky 
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 podvěsné pásové dopravníky skládkové 

 shazovače 

 dopravníky na zrní 

 Podle materiálu, z něhož je zhotoven pás, rozlišujeme dopravníky s pásy [1]: 

 pryžovými 

 PVC 

 ocelovými 

 pletivovými 

 Podle sklonu a tvaru dopravní trasy rozeznáváme dopravníky [1]: 

 vodorovné 

 šikmé 

 lomené 

 Lomené dopravníky mohou mít oblouky konvexní nebo konkávní, případně obojí. 

Dopravuje-li se materiál pouze jedním směrem, je dopravník jednosměrný, střídá-li se směr 

dopravy, je dopravník reverzní. Je-li třeba, je možno využít k dopravě (např. jiného materiálu 

opačným směrem) i vratné větve. [1] 
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2.2 Schéma a popis  
 

 

Obrázek - 2.1 Části pásového dopravníku [3] 

 

2.3 Nebezpečí 

2.3.1 Mechanická nebezpečí 
 

 Mechanická nebezpečí existují, pokud mohou lidé utrpět zranění přímým kontaktem 

s pohybujícím se strojním zařízením, nebo nepřímo utrpět zranění zasažením částmi 

porouchaného strojního zařízení, nebo dopravovanými nebo vykládanými materiály. [4] 

Nebezpečí stlačení 

 Pevné dopravníky mohou obsahovat části, které se pohybují ve vertikální nebo 

horizontální rovině a mohou být aktivovány manuálně nebo nuceně. [4] 

 Nebezpečí stlačení může být způsobeno např. [4]: 

 pohybujícími se částmi míjejícími překážky na lávkách nebo průchodových uličkách 
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 kloubově uloženými nebo pohyblivými částmi, pokud pohyb dopravníku pokračuje při 

odpojené energii 

 přejetím správné polohy např. při snižování, zdvihání nebo pojezdu 

 napínacími zařízeními s protizávažím 

Nebezpečí pořezání nebo střihu 

Nebezpečí pořezání nebo střihu mohou být způsobena např. [4]: 

 nechráněnými ostrými okraji 

 rohy s hrubými povrchy 

 dopravovaným materiálem 

Nebezpečí navinutí, vtažení nebo zachycení 

 Nebezpečí navinutí, vtažení a zachycení se mohou vyskytnout např. v následujících 

místech [4]: 

 v místech náběhu, kde se pás navíjí na bubny jako: 

o hnací bubny a přítlačné bubny 

o přední a zadní bubny 

o napínací bubny 

o shazovací a odváděcí bubny 

 

 v místech náběhu, kde zdvihání pásu na nosných nebo vratných válečkách může být 

omezeno jinými prostředky než zatížením, jako [4]: 

o v konvexních křivkách 

o pod násypkami a deskami postranic 

o u shrnovačů nebo jiných čistících zařízení 

o u přenosových částí např. převodů, spojek, pohonů pásů a řetězů 

o mezi dopravovaným materiálem a pevnými komponentami dopravníku 
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Nebezpečí vznikající od vymrštěných částí (strojního zařízení nebo manipulovaných 

materiálů) 

 Nebezpečí mohou vznikat od vymrštěných strojních částí nebo od vymrštění 

dopravovaného materiálu, např. [4]: 

 části strojního zařízení upevněné nad pracovní a provozní plochou 

 porucha dopravního pásu 

 vlivem vysypání nebo pádu dopravovaného materiálů 

 při uvolňování nahromaděných nebo zablokovaných dopravovaných materiálů 

Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu 

 Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu mohou vzniknout např. [4]: 

 pod dopravníkem v provozních prostorech 

 v okolí konců dopravníků a tam, kde je materiál vykládán 

 na lávkách, průchodových uličkách a prostředcích přístupu 

 na ovládacích stanicích a pracovních plošinách 

2.3.2 Elektrická nebezpečí 

Elektrická výbava 

 Nebezpečí mohou vzniknout přímým nebo nepřímým kontaktem s částmi pod napětím 

v důsledku např. [4]: 

 porušení izolace 

 špatná izolace nebo spínání 

 proniknutí materiálu nebo vlhkosti 

Elektrostatické náboje 

 Nebezpečí mohou být způsobena elektrostatickými náboji např. [4]: 

 generovaným pohybem pásu 
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2.3.3 Tepelná nebezpečí 

Nebezpečí vznikající kontaktem s částicemi materiálu o vysokých teplotách 

 Popálení nebo opaření může nastat při kontaktu např. s [4]: 

 horkými dopravovanými materiály 

 částmi strojů s vysokou teplotou 

Nebezpečí vznikající z horkého nebo chladného pracovního prostředí 

 Nebezpečí mohou vznikat vlivem pracovního prostředí [4]. 

Nebezpečí požáru nebo výbuchu 

 Nebezpečí požárů anebo výbuchu mohou vznikat např. od [4]: 

 manipulovaných materiálů 

 vznícení pásu 

2.3.4 Nebezpečí vyvolaná zanedbáním ergonomických zásad v návrhu stroje 

Nezdravá poloha, nebo nadměrná námaha 

 Nebezpečí mohou vznikat, pokud jsou zanedbány ergonomické zásady např. [4]: 

 nesoulad strojního zařízení s lidskými vlastnostmi a schopnostmi 

 požadavky na vynaložení nadměrné námahy 

 požadavky na vynaložení značné námahy po dlouhou dobu 

Psychická přetížení nebo nevytížení 

 Nebezpečí mohou být způsobena obsluhou, která je vystavena např. [4]: 

 psychickému přetížení vlivem vysoké koncentrace potřebné po dlouhou dobu 

 psychickému nevytížení vlivem dlouhé doby setrvání na vzdálených místech 
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2.3.5 Nebezpečí vznikající vlivem poruchy v dodávce energie a jiných funkčních 

poruchách 

Nebezpečí vznikající vlivem poruchy v dodávce energie 

 Nebezpečí mohou vzniknout v důsledku volného chodu dopravníku směrem dopředu 

nebo dozadu, při přerušení dodávky energie.[4] 

Nebezpečí vznikající poruchou, nebo špatnou funkcí bezpečnostního zařízení, ovladačů 

nebo ovládajících systému 

 Nebezpečí mohou vznikat vlivem neočekávaného spuštění, nebo zvýšení nebo snížení 

rychlosti, nebo poruchou spouštění nebo zastavování ve správné posloupnosti. 

 Nebezpečí mohou vznikat poruchou správného ovládání vlivem teploty, pronikání 

vody nebo vlhkosti. 

 Nebezpečí mohou vznikat vlivem nevhodnosti, špatné funkce nebo poruchy 

bezpečnostních ovladačů nebo ovládacích systémů např. v důsledku nevhodnosti pro 

požadavky teploty nebo vlhkosti. [4] 

2.3.6 Nebezpečí vyskytující se při prohlídce, údržbě a čištění 

 Nebezpečí se mohou vyskytovat při prohlídce, údržbě a čištění např. [4]: 

 nebezpečí mohou vznikat, pokud zařízení může být v chodu při odstraněných 

bezpečnostních opatřeních (např. ochranných krytech) 

 nevhodné umístění ovládacích a blokovacích zařízení 

 nebezpečí při čištění a údržbě 

2.4 Bezpečnostní opatření 

2.4.1 Bubny 

 Místa styku mezi dopravním pásem a bubnem jsou velmi nebezpečná. Vznikají zde 

značné síly a úhel opásání dopravního pásu je 180° nebo více. Při konstruování ochranných 

krytů, které mají zabránit přístupu, musí být vzaty v úvahu pracovní podmínky a způsoby 

napínání dopravního pásu. [5] 
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2.4.1.1 Přímá bezpečnostní opatření v nebezpečném sbíhavém místě 

 Pokud to druh dopravovaného nákladu dovolí, je nejvhodnější vložení ochranných 

prostředků do nebezpečného místa, protože tyto prostředky chrání nebezpečné místo přímo. 

Umožňují také dobrou vizuální kontrolu při provozu a nevyžadují odstranění při opravách a 

údržbě. 

 Úplné zabezpečení je dáno pouze tehdy, když vodící hrana je pečlivě navržena, 

nedeformovatelná a zasahuje pokud možno nejhlouběji do nebezpečného sbíhavého místa. 

 Tuhé provedení ochranných krytů nesmí být použito u dopravníků s tyčovými nebo 

pletivovými dopravními pásy, kde oka sítě nebo mezery tyčí jsou větší než 10 mm, ani nesmí 

být použito u tyčových nebo klecových bubnů reverzních dopravníků. [5] 

Tuhé ochranné kryty 

 Tyto kryty jsou zvláště vhodné při dopravě kusových břemen, pokud je místo 

vykládky snadno přístupné. 

 

Obrázek - 2.2 Tuhý ochranný kryt pro buben s hladkým a plným povrchem obvodu 

Úhel e musí být větší než 45° pro hladké bubny a větší než 60° pro bubny 

s obložením, protože jinak je zde nebezpečí vtažení na dolní straně těchto krytů. Tomu lze 

zabránit použitím krytu patřičného tvaru nebo přidáním výztuhy trojúhelníkového průřezu. 
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Obrázek - 2.3 Tuhý ochranný kryt bubnu s obložením 

 Ochranný kryt, vhodný pro pásový dopravník s korýtkovým dopravním profilem, je 

možno vytvořit zkrácením délky krytu nebo vhodným tvarováním jeho horní strany. [5] 

 

Obrázek - 2.4 Tuhý ochranný kryt pro pásový dopravník s korýtkovým dopravním profilem 

Ochranné kryty z plechu 

 Tyto kryty musí mít výztužné postranice, provedené přes okraje bubnu. Pro klecové 

bubny musí být vzdálenost a větší než 80 mm. [5] 

 

Obrázek - 2.5 Ochranný kryt z plechu 
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Ocelové profily odpovídajících rozměrů 

 Tyto ochranné kryty s vnitřním úhlem vyplněným nebo zakrytým plechem, tvarovým 

podle bubnu, mohou být umístěny v náběžném místě sbíhání. Pro toto použití je možno 

snadno upravit tyče průřezu T. [5] 

 

Obrázek - 2.6 Ochranný kryt s vnitřním úhlem zakrytým plechem podle tvaru bubnu 

2.4.1.2 Zakryté napínaní 

 Sestává z plechového ochranného krytu, který je nedílnou součástí bočních 

ochranných krytů, zakrývajících ložiska bubnu. Všechny okraje krytu jsou zaobleny. Po 

napnutí dopravního pásu není nutné seřízení. [5] 

 

Obrázek - 2.7 Boční ochranný kryt 

2.4.1.3 Kluzné desky 

 U dopravníků, jejichž rám je skříňového tvaru a je proveden z normalizovaných 

materiálů, kluzná deska zasunuta co nejdále k nebezpečnému sbíhavému místu. Tam, kde je 

zapotřebí zesílení okrajů se doporučuje, aby okraje byly lemovány pěchováním a aby nebyly 

ohnuty v tupém úhlu. [5] 
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Obrázek - 2.8 Ukázka provedení kluzné desky 

 U napínacích bubnů musí být část kluzné desky provedena jako nastavitelná. 

 

Obrázek - 2.9 Nastavitelná část kluzné desky 

2.4.1.4 Ochranné zakrytí mezi podélníky konstrukce 

Boční zakrytí mezi horním a dolním podélníkem se zaoblenými nebo zahnutými okraji 

Vzdálenost mezi zadním svislým okrajem zakrytí a osou bubnu nesmí být menší než 

hodnota e uvedená v příloze č. 1 v tabulce A1, která uvádí minimální hodnoty pro různé 

průměry bubnů. [5] 

 

Obrázek - 2.10 Boční kryt se zaoblenými okraji 



15 

 

Krátké boční panely s příčným panelem, který zabírá prostor mezi dvěma větvemi pásu 

 Tyto panely se doporučují pro zakrytí bubnů klecové nebo spirálové konstrukce. [5] 

 

Obrázek - 2.11 Krátké boční panely s příčným panelem 

Ochranné kryty na horní straně 

 V návaznosti na boční zakrytí jsou kryty na horní straně potřebné v případě možnosti 

přístupu k nebezpečnému místu nad podélníky. Pod kryty uvedenými na obrázku b) a c) 

nesmí být žádné nosné válečky. Tyto typy zakrytí jsou nevhodné pro dopravníky na dopravu 

jednotlivých břemen. [5] 

 

Obrázek - 2.12 Ochranné kryty na horní straně 

Ochranné kryty zabraňující přístupu ze strany nebo shora 

 Tvar okrajů ochranného krytu a vzdálenost mezi zadním svislým okrajem ochranného 

krytu a osou bubnu musí souhlasit s bočním zakrytím mezi horním a dolním podélníkem. 

Vzdálenost pro zamezení přístupu shora jsou uvedeny v příloze č. 1 v tabulce A2. [5] 
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Obrázek - 2.13 Ochranné kryty zabraňující přístup ze strany nebo shora 

2.4.1.5 Uzavřené ochranné kryty 

Kryty z plechu nebo pletiva 

 Vzdálenost mezi okrajem krytu a osou bubnu nesmí být menší než hodnota e uvedená 

v příloze č. 1 v tabulce A1. 

 Vzdálenost l mezi okrajem dopravního pásu a ochranným krytem nesmí být větší než 

80 mm, v opačném případě pak vzdálenost m od spodního okraje krytu k nebezpečnému 

sbíhavému místu musí být přibližně 800 mm. Ostré okraje nejsou přípustné. [5] 

 

Obrázek - 2.14 Ukázky důležitých vzdáleností ochranného krytu pásového dopravníku 

Pevný ochranný kryt přes spodní větev pásu, tvořící boční zakrytí bubnu, zabraňující 

rovněž přístupu k dolnímu nebezpečnému sbíhavému místu. 

 Minimální délka krytu měřená od osy bubnu, nesmí být menší než hodnota e uvedená 

v příloze č. 1 v tabulce A1. Konec krytu musí být ohnut vzhůru, aby byl co nejblíže plášti 

bubnu. V případě přenosných nebo pojízdných dopravníků a u jiných dopravníků, kde h je 
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více než 300 mm nad podlahou, musí být spodní část krytu ohnuta dovnitř pro zamezení 

přístupu k místu sbíhání. [5] 

 

Obrázek - 2.15 Ochranný kryt spodního pásu a dolní části bubnu 

Násypky s bočnicemi přišroubovanými k rámu dopravníku 

 Vzdálenost od osy bubnu k čelu bočnic nesmí být menší než hodnota e uvedená 

v příloze č. 1 v tabulce A1. Jestliže rozměr h je více než 300 mm nad podlahou, tak musí být 

chráněná spodní větev pásu. [5] 

 

Obrázek - 2.16 Násypky s bočnicemi přišroubovanými k rámu dopravníku 

Zakrytí vratné větve se stíračem pásu 

 

Obrázek - 2.17 Zakrytí vratné větve se stíračem pásu 
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2.4.1.6 Úplné zakrytí systému bubnů, zejména napínání 

Kryt připevněný k pevným částem vedení napínacího bubnu 

 

Obrázek - 2.18 Kryt připevněný k pevným částem vedení napínacího bubnu 

Zakrytí úplného gravitačního napínání rámovou konstrukcí s plechem nebo drátěnou 

sítí 

 Na obrázku 2.19 se jedná o následující místa [5]: 

a) zakrytí sítí zabraňující vsunutí ruky 

b) vedení napínacího bubnu 

c) mezera pro čištění C = 225 mm, nebo uzamykatelná přístupová dvířka 

d) vedení pro napínací závaží 

e) omezovač dráhy napínacího závaží 

 

Obrázek - 2.19 Úplné zakrytí gravitačního napínání 



19 

 

Ochrana převáděcích bubnů 

 Převáděcí bubny mohou být chráněny buď samostatnými plechovými ochrannými 

kryty nebo úplným zakrytím. [5] 

Vzdálenost od okrajů zakrytím k osám bubnů 

 V případě, že konce ochranných krytů nedosahují až k dopravnímu pásu (jako na 

obrázku - 2.19), pak vzdálenost mezi vnějšími okraji zakrytí a osami bubnů nesmí být menší 

než hodnoty e uvedené v příloze č. 1 v tabulce A1. [5] 

 

Obrázek - 2.20 Ochranný kryt od okraje pásu až k osám bubnů 

2.4.2 Zakrytí převáděcích bubnů a převáděcích válečků 

 Pokud nebezpečná sbíhavá místa u převáděcích bubnů a převáděcích válečků nejsou 

zakryta celkovým zakrytím, musí být chráněna jednotlivě. Příklady přiměřeného zakrytí pro 

reverzní dopravníky jsou uvedeny na obrázcích 2.21, 2.22, 2.23. [5] 

2.4.2.1 Ochranný kryt (připevněný na okrajích desek) kolem bubnu nebo válečku po 

jeho celé délce. 

 Tento ochranný kryt nad průchodem slouží také jako ochrana proti dotyku. 
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Obrázek - 2.21 Ochranný kryt kolem bubnu nebo válečku připevněný na okrajích desek 

2.4.2.2 Ochranný kryt s koncovými deskami, vytvořenými z perforovaného plechu 

nebo drátěné sítě kolem bubnu nebo válečku po jeho celé délce 

 

Obrázek - 2.22 Ochranný kryt kolem bubnu nebo válečku s koncovými deskami 

2.4.2.3 Nastavitelný ochranný kryt před celou délku bubnu nebo válečku, který může 

být snadno přizpůsoben pro různé úhly sklonu. 

 

Obrázek - 2.23 Nastavitelný ochranný kryt bubnu nebo válečku 

2.4.2.4 Zajištění zakrytí u dopravníků, které nejsou reverzní 

Tuhé prvky z válcovaných nebo tažných profilů, vhodného tvaru, přes celou délku 

bubnu nebo válečku 

 Trubky mohou být použity pouze tehdy, když žádný jiný způsob zakrytí není vhodný a 

místo sbíhání není normálně přístupné. Mohou být použity pro nastavitelné převáděcí bubny 

nebo válečky, kde se úhel při provozu mění. [5] 
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Obrázek - 2.24 Tuhý prvek podél bubnu nebo válečku 

Ochranná lišta, upevněná mezi koncové desky, zakrývající mezeru mezi zadní stranou 

lišty a přístupem k nebezpečnému sbíhavému místu 

 

Obrázek - 2.25 Ochranná lišta upevněná mezi koncové desky 

 Tato lišta může být použitá také jako stírač. Zdvojí-li se tuhé prvky z válcovaných 

nebo tažných profilů, vhodného tvaru nebo ochranné lišty upevněné mezi koncové desky, jsou 

i vhodné pro použití u reverzních dopravníků. [5] 

2.4.3 Zakrytí válečků u konvexních ohybů 

 V případě, že sady převáděcích válečků, s ohledem na konstrukci dopravníku, nejsou 

opatřeny celkovým zakrytím, musí být nebezpečná sbíhavá místa chráněna některým 

z následujících způsobů. [5] 

2.4.3.1 Zaplněním otevřené mezery mezi válečky 

 Ochranný kryt musí být upevněn před prvním válečkem, u kterého začíná ohyb, a 

musí být dostatečně tuhý, zejména na okrajích. Mezera mezi krytem a válečkem nesmí být 

větší než 5 mm (tento způsob není použitelný pro korýtkový profil dopravního pásu). [5] 
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Obrázek - 2.26 Ochranný kryt mezi válečky 

2.4.3.2 Ochrana bočním zakrytím 

 Ochranné kryty musí zasahovat za první a za poslední válečky ohybu. 

 

Obrázek - 2.27 Ochranný kryt válečku bočním zakrytím 
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2.4.4 Příklady úplného zakrytí 

 

 

Obrázek - 2.28 Příklad zakrytí předávacího bubnu s přítlačným bubnem, buď úplným 

zakrytím, nebo s přístupem k čištění 

 

Obrázek - 2.29 Ochrana shazovacích vozíků 
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Obrázek - 2.30 Úplné zakrytí napínacího konce pásového dopravníku 

 

Obrázek - 2.31 Příklady zakrytí napínacího gravitačního systému s nárazníky 

 

Obrázek - 2.32 Další příklad zakrytí gravitačního systému napínání s přídržným lanem 
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3 Úrazovost 

 Z následujících tabulek úrazovosti za roky 2006 - 2010 v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

vidíme statistiku počtů úrazů v závodě Koksovna a závodě Vysoké pece. Přímo na pásových 

dopravnících od roku 2006 se stal jeden těžký a jeden smrtelný úraz. 

 V roce 2008 v závodě Vysoké pece se stal smrtelný úraz strojníkovi odsunu 

aglomerace, který sám prováděl čistící práce. Odstraňoval nánosy spadlého aglomerátu z pásu 

pod dopravníkem, kde byl vtažen mezi napínací válečky. Zaměstnanec podlehl zraněním 

trupu a hlavy. Tuto práci měli vykonávat dva zaměstnanci za pomocí škrabky a lopaty, toto se 

ovšem nestalo a práci vykonával osamoceně. Tím byly porušeny bezpečnostní pokyny, 

se kterými byl dříve seznámen. Společnost ihned po smrtelném úrazu znovu proškolila své 

zaměstnance z bezpečnostních předpisů a na pás nechala namontovat ochranný kryt. 

 V roce 2009 zaměstnanec závodu Vysoké pece prováděl rutinní kontrolní činnost 

transportních pásů. Tato činnost je prováděná za provozu pásu, v momentě průchodu mezi 

pásy došlo k uklouznutí na vrstvě aglomerátu pokrytého vrstvou prachu. Reflexním pohybem 

ruky se chtěl zachytit, aby nedošlo k pádu, a to tak nešťastně, že došlo k vtažení ruky mezi 

váleček a ochrannou lištu. I když se mu podařilo instinktivně silou prsty vytáhnout, došlo 

k deformaci dvou prstů. Zaměstnanec neporušil žádné bezpečnostní předpisy. Společnost 

nechala namontovat nové účinnější ochranné kryty na transportní zařízení staršího typu. 

 

Tabulka 3.1 - Úrazovost za rok 2006 

Závody I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Koksovna 721 186 0 2 244 0 2,77 0,34 

Vysoké pece 1 580 163 2 3 349 1 1,90 0,22 

 

Tabulka 3.2 - Úrazovost v za rok 2007 

Závody I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Koksovna 655 361 1 0 0 0 0,00 0,00 

Vysoké pece 1 031 147 2 2 157 0 1,94 0,15 
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Tabulka 3.3 - Úrazovost za rok 2008 

Závody I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Koksovna 645 982 0 1 73 0 1,55 0,11 

Vysoké pece 1 066 829 1 1 0 1 0,94 0,00 

 

Tabulka 3.4 - Úrazovost za rok 2009 

Závody I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Koksovna 643 313 4 1 44 0 1,55 0,07 

Vysoké pece 875 778 8 2 431 0 2,28 0,49 

 

Tabulka 3.5 - Úrazovost za rok 2010 

Závody I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Koksovna 620 683 8 0 0 0 0,00 0,00 

Vysoké pece 1 124 434 10 3 666 0 2,67 0,59 

 

 

Legenda: 

I. - odpracované hodiny    V. - smrtelné úrazy 

II. - počet úrazů bez pracovní absence  VI. - četnost absenčních úrazů 

III. - počet úrazů s pracovní absencí    VII. - četnost zmeškaných dnů 

IV. - zameškané dny 
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Použité vzorce: 

četnost absenčních úrazů = 
  č   ú   ů          í       í            

  č             ý        
 

četnost zmeškaných dnů = 
  č       š   ý     ů        

  č             ý        
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4 Popis provozu využívající pásové dopravníky 

 Pásové dopravníky se používají k celkové přepravě koksu a to od koksárenských 

baterií ze závodu Koksovna až do závodu Vysoké pece. Většinou se přepravuje koks hlavní 

trasou pásových dopravníků, ale důsledkem poruchy jsou připraveny k okamžitému provozu i 

náhradní pásové dopravníky tak, aby se na dlouhou dobu nezastavil provoz a nedošlo tím 

k velkým finančním ztrátám podniku. 

 Na závodě Koksovna je vstupním materiálem uhlí, z kterého se pomocí koksárenských 

baterií vyrábí koks. Veškerý tento materiál po vykládce z železničních vozů je následně 

dopravován za pomocí pásových dopravníků. Uhlí je nejdříve přepraveno na mlýnici, kde se 

uhlí namele na uhelný prach. Následně je za pomocí pásů dopravován do povrchových 

zásobníků a dál je uhlí dopravováno do koksárenské baterie. Zde se uhlí zpracuje a vzniká 

koks. 

 Z koksárenských baterií se vytlačuje žhavý koks do hasicího vozu, kde následuje 

zchlazení. Až je koks zchlazený po odpařovací době na požadovanou teplotu, je pod hasicí 

věží vyklopen na rampu, kde probíhá odtěžování koksu na čtyři rampové dopravní pásy. 

Pomocí rampových dopravních pásů je koks dopravován do třídíren koksu, kde je pomocí sít 

roztříděn na hrubý a jemný podíl. Hrubý podíl koksu se po roztřídění dopravuje dopravním 

pásem na závod Vysoké pece. Jemný podíl koksu se dopravuje dopravním pásem do 

zásobníku, pod kterým se odsypává koks do železničních vagónů pro prodej zákazníkům. 

  Často dochází, že Vysoké pece jsou plně zásobené koksem, ale přitom se zpracovává 

koks dále. A v důsledku uvolnění ramp se pomocí pásových dopravníků dopravuje netříděný 

koks do zásobníků. Při další potřebě koksu na Vysokých pecích se začíná zase dopravovat. 

Pokud nastává stav plnosti ramp, tak se přednostně začíná dopravovat koks odsud. Pokud 

rampy ještě nejsou naplněné, tak se netříděný koks dopravuje ze zásobníků do třídíren koksu a 

pak dále na Vysoké pece. 

 Na závod Vysoké pece se dopravuje uhlí z hrubých třídíren pomocí dvou cest a to buď 

podzemním tunelem, který má dva pásové dopravníky ve směru závodu, nebo přímým 

nadzemním pásovým dopravníkem. Z podzemního tunelu se uhlí křížovým přesypem rozdělí 

do dvou šikmých pásových dopravníků podle momentální potřeby. Ze šikmých pásových 

dopravníků padá uhlí na dva reverzní pásové dopravníky, kde každý reverzní pásový 
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dopravník zásobuje dva zásobníky pecí. Uhlí z přímého nadzemního pásového dopravníku se 

dopravuje přímo na reverzní pásové dopravníky. Pod každým zásobníkem pecí je malá 

třídírna, kde se oddělují poslední zbytky jemného podílu uhlí, který se pomocí podzemního 

tunelu pásovým dopravníkem vrací zpět do třídíren závodu Koksovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

5 Analýza rizik pracovních úrazů a poškození zdraví 

 Analýza rizik je řada logických kroků usnadňujících systematickým způsobem zjistit 

všechna rizika na daném posuzovaném systému. Pro osoby, které provádí analýzu rizik, je 

povinností využít všech již dříve získaných dat z analýz rizik provedených v minulosti. 

 Komplexní analýza rizik se skládá ze dvou částí: 

Identifikace nebezpečí – zdrojů rizika, odhalení míst, jevů, stavů, které mají potenciál 

způsobit poškození zdraví  

Hodnocení rizika – stanovení velikosti a odhad pravděpodobnosti poškození zdraví. [6] 

5.1 Identifikace nebezpečí 

5.1.1 Výběr posuzovaného systému a určení jeho parametrů 

 Prvním krokem analýzy je výběr a určení posuzovaného systému, tj. konkrétní oblasti, 

technologického zařízení, stroje nebo procesu, který bude posuzován. Rovněž je třeba určit 

parametry mající vliv na posouzení rizik (např. práce ve výšce – nebezpečí pádu z výšky 

apod.). U každého takovéhoto systému je nutno zvážit, zda povaha posuzovaného systému 

nevyžaduje přítomnost technického specialisty, jehož znalosti daného oboru je pro komplexní 

identifikaci rizik žádoucí (např. revizní technik zdvihacích zařízení při analýze zdvihacích 

zařízení nebo osoba odborně způsobilá v oblasti chemických látek a prostředků při 

prověřování činností s chemikáliemi). [6] 

5.1.2 Soupis profesí vyskytujících se na daném úseku 

 Pro potřeby analýzy rizik jsou používány provozní názvy profesí. Daný seznam 

nebezpečných prací (činností) musí být adresný na jednotlivé profese, proto je nutné nejdříve 

vypsat práce (činnosti), které jsou společné pro všechny zúčastněné profese a u prací 

(činností), které jsou vykonávány pouze některými ze zaměstnanců, napsat ke konci listu a 

doplnit patřičnou poznámkou – tedy, kdo ji vykonává. [6] 

5.1.3 Nadefinování pracovních činností 

  Tato analýza je založená na zkoumání činností, kdy se rozhoduje, zdali činnost je 
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anebo není nebezpečná. Pro systematické zkoumání je vhodné postupovat dle toku materiálu 

(pokud to je možné) nebo dle jiného kontinuálního procesu. Tím by mělo být zaručeno, že při 

vyjmenovávání jednotlivých činností nebude na nic zapomenuto.  

  Činnosti, při kterých nebylo shledáno žádné ohrožení na zdraví či životě, do databáze 

vůbec nevypisujeme.  

  Práce (činnosti) vykonávané jinými zaměstnanci (př. zaměstnanci jiného závodu, 

jeřábník X vazač) vepisujeme pouze tehdy, vyvolávají-li ohrožení pro profese, které 

hodnotíme. 

Druhy činností: 

a) Rutinní – činnosti, které jsou běžnou součástí denních aktivit. Za rutinní činnosti lze 

tedy považovat ty, které zaměstnanec provádí alespoň 1x za den, nebo i méně často, 

pokud zabírají podstatnou část denní pracovní doby (př. obsluha zařízení, čištění, 

výměna dílů …). 

b) Nahodilé – činnosti, které zaměstnanci provádí zřídka, ale v jistých intervalech se 

opakují (př. 1x za týden) a již je v minulosti několikrát prováděli.  

c) Abnormální – činnosti, které nikdo předem nepředpokládal a jsou vyvolány 

mimořádným stavem nebo neočekávanou změnou. Tyto činnosti nejsou podchyceny 

v žádné dokumentaci a zpravidla vyžadují nestandardní postupy. 

  Je-li to možné, seřazujeme činnosti právě podle jejich pravidelnosti, tedy od činností 

rutinních až po činnosti abnormální vyskytující se opravdu jen ojediněle. Při konzultacích se 

zaměstnanci je nutné zdůraznit, že právě nahodilé (často poruchové stavy) jsou z hlediska 

systematické analýzy rizik velmi důležité, protože právě při těchto činnostech vznikají taková 

ohrožení, která mají často za následek vážná zraněni. [6] 

5.1.4 Nebezpečí - zdroj rizika 

  Zdroj rizika neboli pasivní nebezpečí je vlastnost materiálu, zařízení nebo jevu, která 

působí nepříznivě na zdraví člověka (z hlediska bezpečnosti osob). Tedy jistý potenciál, který 

má možnost způsobit osobám škodu na zdraví, bude-li zdroji rizika vystaven. Zdroje rizik 

jsou vyjmenovány v příloze č. 2. Jedna činnost může vyvolávat i více než jedno ze zdrojů 
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Výchozí

bod

1. Nepravděpod.

2. Málo pravděp.

3. Pravděpodob.

Pravděpodob. 

vzniku nehody

Jak často může 
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nehodám během 

expozice ?

Jaká je frekvence /

trvání expozice
nebezpečí?

Zřídka / krátké trvání

málo

středně

Časté / dlouhé trvání

Je možnost 

vyhnout se 
nebezpečí?

ano

ne

velmi

málo

středně

ano

ne

velmi

Jaký je počet 

ohrožených 
osob?

jedna

více

jedna

více

jedna

více

4. Očekávána

rizik. Do seznamu rizik vypisujeme tedy všechny identifikované rizika. 

Všeobecná rizika – některé činnosti jsou pro zaměstnance různých pracovišť společné,          

a proto je vhodné je sdružovat, ať nedochází k duplicitě. [6] 

5.1.5 Popis ohrožení 

  Tento údaj slouží k detailnímu popisu ohrožení, které vzniká při aktivaci nebezpečí. 

Tímto popisem také jednoznačně určíme, při jakých okolnostech k ohrožení dochází a jaké 

podmínky musí být splněny. 

  Je nutné zahrnovat i ta ohrožení, která již byla jakýmkoliv způsobem minimalizována. 

Např. riziko hluku od zařízení se nezbavíme ani při používání chráničů sluchu, riziko zůstává, 

jelikož chrániče nemusí být použity. Stejně tak je tomu i s kryty a ochrannými zařízeními – 

riziko zůstává, jelikož i tato zařízení mohou selhat.  

 Analýza rizik není vztažená na lehkomyslná jednání osob a porušování bezpečnostních 

předpisů ze strany zaměstnanců i zaměstnavatele. [6] 

5.2 Hodnocení rizik 

5.2.1 Určení pravděpodobnosti vzniku nehodové události 

 Pravděpodobnost vzniku nehodové události je prvním z faktorů, které ovlivňují 

hodnotu rizika. Nabývá hodnot od „nepravděpodobné“ až „očekávané“. Míra 

pravděpodobnosti je vypočítávána z dílčích složek, které po vzájemné kombinaci vytvoří 

danou strukturu. Ta je pak rozhodovacím kritériem pro volbu míry pravděpodobnosti vzniku 

nehody. Struktura kombinací jednotlivých složek je znázorněna v tomto obrázku [6]:  

Obrázek - 5.1 

Struktura 

kombinací 

jednotlivých složek 

k určení  

        pravděpodobnosti 
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 Míra pravděpodobnosti je určována z těchto složek [6]: 

a) Frekvence (trvání) expozice nebezpečí – nabývá hodnot „zřídka/krátké trvání“ a 

„časté/dlouhé trvání“. Určujeme tím, jakou dobu je zdroj rizika aktivován.  

b) Určení, jak často může docházet k nehodám během expozice – nabývá hodnot „málo“, 

„středně“ a „velmi“. Touto složkou vyjadřujeme, zdali po přiblížení k aktivnímu zdroji 

rizika může docházet k přenosu jeho negativního působení na člověka a jak často. 

c) Zvážení, zdali je možné se nebezpečí vyhnout, či ne – v případě, že vznik nehodové 

události a přenos na exponovanou osobu (osoby) je věcí mžikovou, z čehož je zřejmé, 

že možnost vyhnutí zde není. V případě, že od vzniku nehodové události a přenosu na 

člověka uplyne čas, kdy je možné zareagovat a jednat tak, aby nedošlo k poškození na 

zdraví, pak se jedná o případ, kdy je možné se nebezpečí vyhnout. 

 Nadefinování, kolik osob je ohroženo – nabývá hodnot jedna a více. Jde o určení, 

kolik osob by bylo zraněno při vzniku nehodové události. [6] 

5.2.2 Určení závažnosti rizika 

 Druhým faktorem pro stanovení hodnoty rizika je závažnost poškození zdraví. Míra 

závažnosti nám určuje, jak velký dopad bude mít nehoda na zdraví zraněné osoby. Tento 

faktor nabývá hodnot „Malá“ až „Značná“. Jakým způsobem se rozhoduje o závažnosti je 

vysvětleno v následující tabulce [6]: 

Tabulka 5.1 - Závažnost nehod 

 

Závažnost nehod Stupeň 

Malá 
Potřeba poskytnout první 
pomoc 
 

Malé oděrky, nebo pořezánír, modřiny, 
podráždění očí prachem, bolest hlavy 

1 

Střední 
Lékařský zákrok a několik 
dnů absence  

Popáleniny, vymknutí, vkákninová 
zlomenina 

2 

Velká 
Dlouhodobá nemocenská 
nebo vážné zranění 

Amputace, vážné zlomeniny, otravy 3 

Značná 
Smrt nebo způsobení tvalé 
invalidity nebo nemoci z 
povolání  

Rakovina, rozsáhlé následky, které 
mohou vest k trvalé invaliditě, nebo smrti 

4 
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5.2.3 Matice pravděpodobnosti a závažnosti 

 Hodnocení rizikových faktorů je určováno maticí pravděpodobnosti a závažnosti 

(viz. obrázek 5.2), kdy čím vyšší je pravděpodobnost vzniku nehodového děje a součastně 

jeho závažnost, tím vyšší je hodnota rizika. [6] 

 

Obrázek - 5.2 Matice pravděpodobnosti a závažnosti 

Hodnota rizika nabývá těchto hodnot: 

a) Triviální  

b) Okrajová 

c) Střední 

d) Značná  

e) Nepřípustná 

Na každé z nich je nutné reagovat jiným způsobem. Tímto se zabývá kapitola 5.2.4. [6 ] 

5.2.4 Počáteční hodnota rizika 

  Na základě vstupních dat, která byla vložena, je automaticky vypočítána tzv. 

„počáteční hodnota rizika“. Dle velikosti počáteční hodnoty rizika se musí přistupovat 

k nápravným opatřením s různou váhou a urgencí. Toto stanovuje následující tabulka [6]:  

 

4. časté Střední Značné Nepřípustná Nepřípustná 

3. pravděpodobné Střední Střední Značné Nepřípustná 

2. málo 
pravděpodobné 

Okrajová 
(přijatelné) 

Střední Střední Značné 

1. 
nepravděpodobné 

Trivialní 
(přijatelné) 

Okrajová 
(přijatelné) 

Střední Střední 

Pravděpodo-
bnost 
 

Závažnost 

1. Malá 2. Střední 3. Velká 4. Značná 
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Tabulka 5.2 - Počáteční hodnota rizika 

 

5.2.5 Přijetí opatření k nápravě 

  Primárním účelem analýzy rizik je eliminovat anebo minimalizovat hodnotu 

zjištěných rizik. K tomuto slouží nápravná opatření, která mají schopnost snižovat hodnotu 

počátečního rizika. Nápravná opatření rozlišujeme na technická a organizační. 

a) Technická – technická nápravná opatření fungují jako bariéra v přenosu zdroje rizika 

na vystavované osoby. V praxi to tedy mohou být různé kryty, zámky, senzory a čidla 

v součinnosti s elektronickými změnami chodu zařízení aj. mechanismy. Dále je 

technickým opatřením odstranění zdroje rizika nebo výměna za méně nebezpečná. 

Technická opatření mají zpravidla vyšší schopnost snižovat hodnotu rizika. 

b) Organizační – organizační nápravná opatření mění způsob práce nebo stanovují jasná 

pravidla v technologických postupech a procedurách (včetně příslušného technického 

vybavení), které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu. Organizační opatření 

zavádíme pouze v případě, že nelze snižovat riziko technicky. 

  Při přijímání opatření platí zásady priority, to znamená, že přednostně jsou 

uplatňována opatření kolektivní ochrany, a v případech, kdy to není současnými dostupnými 

prostředky možné, jsou přijímána opatření individuální ochrany. [6] 

Hodnota Typy and naléhavost nápravných opatření 

Trivialní 
(přijatelná) 

Není třeba provádět žádné opatření a udržovat záznamy dokumentů. 

Okrajová 
(přijatelná) 

Žádné další kontroly nejsou nutné. Podle povahy pracoviště můžeme 
vyhledávat bezpečnější způsoby řešení. Je potřeba monitorovat stav, 
abychom se ujistili, že kontroly jsou uskutečňovány. 

Střední 

Měly by být vynaloženo úsilí pro snížení rizik, ale není třeba jich dosáhnout 
za jakoukoliv cenu a v omezeném čase. Toto by mělo být rozumně 
změřeno a navrženo. Opatření pro snížení rizik by měla být provedena v 
definovaném čase.  Je potřeba monitorovat stav, abychom se ujistili, 
že kontroly jsou uskutečňovány  

V případech, kdy je riziko spojeno s extrémně škodlivými následky, je 
potřeba další hodnocení pro přesnější potvrzení pravděpodobnosti vzniku 
škody a to jako hlavní nástroj pro definování potřebných kroků pro zlepšení 
a kontrolu opatření. 

Značná 
Práce by neměli začít, dokud nebude riziko sníženo. Pro snížení rizika by 
měli být vynaloženy nemalé zdroje. Tam, kde jsou rizika vyvolávána při 
kontinuální činnosti, opatření by měla být přijata co nejrychleji. 

Nepřípustná 
Práce nemohou pokračovat nebo započíst, dokud nebude riziko 
sníženo. V případě, že riziko není možné zredukovat ani za použití 
neomezených zdrojů – práce na zařízení je pak tedy zakázána. 
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5.2.6 Zbytková hodnota rizika 

  Po přijetí nápravných opatření se hodnota rizika přirozeně snižuje. Každé nápravné 

opatření má však jinou schopnost snižovat riziko. Proto je nutné zvážit, zdali je hodnota 

zbytkového rizika již přijatelná a pokud ne, je třeba snižovat riziko i dále. 

  I přesto, že je hodnota zbytkového rizika triviální nebo okrajová, nesmíme 

zapomenout, že podmínky, za kterých byla rizika hodnocena, se mohou kdykoliv změnit. 

Proto je třeba i tato rizika vést nestále v patrnosti a nepodceňovat je. [6] 

5.2.7 Seznamování s riziky 

 Povinností zaměstnavatele, vyplývající se zákoníku práce, je seznamovat zaměstnance 

s riziky na daném pracovišti. Proto je nutné včlenit databázi zbytkových rizik do řízených 

dokumentů společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. (bezpečnostních pokynů, regulativ 

osobních ochranných pracovních prostředků, místních provozních řádech skladu, apod.) a 

zajistit, aby zaměstnanci na všech stupních byli proškoleni a uvědomění o rizicích, kterým 

jsou vystavováni a jaké jim plynou povinnosti pro provádění bezpečné práce. [6] 
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6 Praktická část zpracování analýzy rizik  

6.1 Základní informace 

Posuzovaný systém:    pásové dopravníky 

Datum hodnocení rizik:   22. 3. 2011 

Oblast:     závod koksovna, závod vysoké pece 

Vedoucí hodnotící týmu:   Jan Prnka 

6.2 Soupis profesí vyskytujících se na daném úseku 

Profese: 

 Koksovna:    operátor odsunu, střídač, rampař 

 Vysoké pece:   strojník čistírny koksové dopravy,  

     strojník zaváděcí vůz + koksová doprava 

6.3 Soupis prací, identifikace a hodnocení rizika, následné opatření 

Práce:   1) Obchůzka provozu a úklid 

Činnost:  kontrola pásů, zařízení a úklid 

Typ práce:  rutinní - provozní stav 

Zdroj rizika:   

a) uklouznutí, upadnutí, zakopnutí 

 Popis ohrožení: nerovný povrch komunikací 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     střední 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

b) vtažení nebo zachycení 

 Popis ohrožení: neustrojení zaměstnance 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 
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 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     velká 

 Počáteční hodnota rizika:     střední 

 Přijatá opatření: Riziko popsáno v Bezpečnostním pokynu, důsledná kontrola 

    vedoucích zaměstnanců 

 Hodnota zbytkového rizika:     okrajová 

c) vymrštění (zařízení nebo materiálu) 

 Popis ohrožení: vypadávání koksu z pásu 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   časté / dlouhé trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: středně 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     NE 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     střední 

 Počáteční hodnota rizika:     značná 

 Následná opatření, která musí být přijata: Zakrytování pásů a rizikových míst 

 Datum revize nebo nového hodnocení: 1. 9. 2011 

 Hodnota zbytkového rizika:     střední 

d) hluk 

 Popis ohrožení: provozované zařízení 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   časté / dlouhé trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     střední 

 Přijatá opatření: Použití osobních ochranných pracovních prostředků -  

    ucpávky uší 

 Navrhované opatření:  Modernizace zařízení v důsledku snížení hluku 

 Hodnota zbytkového rizika:     okrajová 
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e) naražení 

 Popis ohrožení: naražení o konstrukce zařízení 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     triviální 

f) snížení viditelnosti 

 Popis ohrožení: pára a prach z teplého koksu 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     NE 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     střední 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

 

Práce:   2) Kontrola kolejových vozů 

Činnost:  kontrola a opisování vozů 

Typ práce:  rutinní - provozní stav 

Zdroj rizika: 

a) rozdrcení 

 Popis ohrožení: pohyb mezi vozy 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     velká 

 Počáteční hodnota rizika:     střední 

 Přijatá opatření: Riziko popsáno v Bezpečnostním pokynu, školení pro pohyb 

    v kolejišti pro zaměstnance  

 Navrhované opatření:  automatizace provozu - elektronické tabule 

 Hodnota zbytkového rizika:     okrajová 
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b) vtažení nebo zachycení 

 Popis ohrožení: zachycení potahovacím lanem, elektrovozem 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     střední 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

c) bodnutí nebo propíchnutí 

 Popis ohrožení: poškozeným lanem 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     triviální 

d) uklouznutí, upadnutí, zakopnutí 

 Popis ohrožení: pohyb v kolejišti 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: velmi 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     střední 

 Počáteční hodnota rizika:     střední 

 Přijatá opatření: Riziko popsáno v Bezpečnostním pokynu, školení pro pohyb 

    v kolejišti pro zaměstnance 

 Navrhované opatření:  Vyložení kolejiště do roviny, automatizace provozu - 

     elektronické tabule 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

e) snížení viditelnosti 

 Popis ohrožení: noční směna, klimatické podmínky 
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 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     střední 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

 

Práce:   3) Velín 

Činnost:  spouštění tras 

Typ práce:  rutinní - provozní stav 

Zdroj rizika: 

a) organizace práce 

 Popis ohrožení: ohrožení zaměstnanců v provozu 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    více než jedna 

 Míra závažnosti rizika:     velká 

 Počáteční hodnota rizika:     střední 

 Přijatá opatření: Riziko popsáno v Bezpečnostním pokynu, organizační  

    směrnici - dodržení odpojování zařízení 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

 

Práce:   4) Kontrola koksu 

Činnost:  kontrola koksu před odsunutím na dopravní zařízení 

Typ práce:  rutinní - provozní stav 

Zdroj rizika: 

a) vymrštění (zařízení nebo materiálu) 

 Popis ohrožení: při klopení koksu na rampu 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   časté / dlouhé trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: středně 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 
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 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

b) uklouznutí, upadnutí, zakopnutí 

 Popis ohrožení: při nahromadění koksu na trase pohybu 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   časté / dlouhé trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: velmi 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     střední 

 Přijatá opatření: Denní úklid, bezpečností značky umístěné u tras  

    pohybu, školení zaměstnanců pro pohyb u pásové dopravy 

 Navrhované opatření:  Zlepšení monitorování - snímače, důslednější  

     provádění úklidů - 2x denně 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

c) podchlazení / přehřátí organizmu 

 Popis ohrožení: zimní období, klimatické podmínky, mrazy 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   zřídka / krátké trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     triviální 

d) hluk 

 Popis ohrožení: provozované zařízení 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   časté / dlouhé trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 
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e) prach 

 Popis ohrožení: při odsunu koksu na dopravník 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   časté / dlouhé trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

f) snížení viditelnosti 

 Popis ohrožení: při klopení koksu na rampu, vliv páry 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   časté / dlouhé trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     malá 

 Počáteční hodnota rizika:     okrajová 

e) karcinogeny 

 Popis ohrožení: při klopení i odsunu koksu 

 Frekvence trvání expozice nebezpečí:   časté / dlouhé trvání 

 Jak často může docházet k nehodám během expozice: málo 

 Je možnost vyhnout se nebezpečí:     ANO 

 Jaký je počet ohrožených osob:    jedna 

 Míra závažnosti rizika:     značná 

 Počáteční hodnota rizika:     značná 

 

 Následná opatření, která musí být přijata:  Organizační opatření, vybavení  

       respirátorem 

 Hodnota zbytkového rizika:     střední 
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6.4 Přijaté opatření 

 Z počáteční hodnotou rizika jako „značná“, kde musí být přijata následná opatření, 

nám vyšly dva zdroje rizik.  

 V prvním případě musejí zaměstnanci provádět každodenní kontrolu zařízení a pásů   

a pravidelný úklid. Při těchto činnostech jim pravidelně hrozí, že s pásu může vypadnout 

koks, který je může nešťastně zasáhnout a způsobit pracovní úraz. Jelikož dopravní pásy jsou 

zastaralé a nemají tak kvalitní ochranné kryty. Proto jsem navrhl opatření, aby se dostatečně 

zakrytovaly pásy a rizikové místa pásových dopravníků a to nejpozději do 1. 9. 2011. 

 V dalším případě musí zaměstnanec provádět každodenní kontrolu při zchlazení 

koksu, následného vyklopení na rampu a vytěžování na pásové dopravníky. Při těchto 

činnostech se hodně práší a inhaluje karcinogeny vzduch při chlazení koksu. Zaměstnanec je 

vystaven tomu, že může vdechnout karcinogenní látky. Tento zdroj rizika už je 

minimalizován organizačním opatřením a výbavou zaměstnance respirátorem. Zaměstnanec 

v tomto případě má sníženou denní pracovní dobu, má více dnů náhradního volna a nárok 

každé dva roky na pobyt v ozdravných lázních. Jsou zřízena hygienická oddělení znečištěných 

oděvů, kde se nacházejí špinavé a čisté šatny. Mezi nimi jsou umístěny sprchy. Zaměstnanec 

z provozu jde do špinavé šatny, tam zanechá znečištěný oděv, a jde do sprch se očistit. Pak 

přechází do čisté šatny, kde se převléká do čistého oděvu. Dále jsou zřízena vymezená 

kontrolovaná pásma, kde se nesmí jíst, pít ani kouřit z toho důvodu, aby zaměstnanec nemohl 

při těchto činnostech do těla dostat karcinogenní látky. 

 Z počáteční hodnotou jako „střední“, by mělo být vynaloženo úsilí pro snížení rizik, 

ale není třeba jich dosáhnout za jakoukoliv cenu a v omezeném čase. U těchto zdrojů rizik už 

má společnost přijatá opatření, která snižují počáteční riziko. Ale navrhl jsem u některých 

zdrojů rizik další opatření, která pomohou dále snížit riziko. 

 Navrhl jsem modernizaci nebo výměnu hlučných zařízení, anebo jejich částí. Aby se 

snížil hluk na pracovišti. Nákladní vagóny vybavit elektronickými tabulemi, aby je 

zaměstnanci nemuseli ručně popisovat. Úprava kolejiště do roviny, ve které musí zaměstnanci 

procházet. Při kontrole koksu u pásových dopravníků, aby nedošlo k upadnutí na hromadě 

spadlého koksu, proto provádět úklid minimálně dvakrát denně a nainstalovat snímače, které 

by ukazovaly nepřijatelné množství koksu na trase pohybu zaměstnanců. 
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7 Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo identifikovat, vyhodnotit a navrhnout opatření 

k eliminaci rizik při provozu pásových dopravníků. Vycházel jsem z metodiky systematické 

analýzy rizik pracovních úrazů a poškození zdraví, kterou už používají v ArcelorMittal 

Ostrava a. s. úspěšně řadu let. Tato analýza rizik je o proti jiným oficiálním metodám více 

efektivní tím, že můžeme identifikovat zdroj rizika a následně určit hodnotu rizika.  

 Při návštěvách ArcelorMittal Ostrava a. s. jsem zjistil, že bezpečnost práce a ochrana 

zdraví je tady na výborné úrovni. Praktická část práce spočívala se seznámením provozu, kde 

jsem čerpal informace přímo od zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s pásovými 

dopravníky. Zjistil jsem, že zaměstnanci jsou dostatečně  seznámení z riziky, bezpečnostními 

pokyny na pracovišti a vybaveni potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a 

dále mají odhodlání zlepšovat bezpečnostní opatření.  

 Navrhované opatření z vypracované analýzy rizik navržené v kapitole 6.4 této práce, 

by mělo zlepšit podmínky bezpečnosti práce ve společnosti a snažit se předejít pracovním 

úrazům. Protože při styku s pásovými dopravníky, které dosahují velké rychlosti pásů a sily 

vtažení, hrozí mnoho nebezpečí zaměstnancům. Musí být snaha tyto nebezpečí minimalizovat 

na co nejmenší úroveň.  
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Příloha č. 1 -  Minimální délky zakrytí 

 Stanovení minimální požadované vzdálenosti od osy bubnu k okraji ochranného krytu 

pro zamezení přístupu k nebezpečnému místu pásového dopravníku je dáno délkou paže 800 

mm plus bezpečnostní rezervou 50 mm pro vtaženou ruku. 

 Vzdálenost C1 nebo C2 nebezpečného sbíhavého místa od osy závisí na průměru 

bubnu a hodnotě h, která odpovídá tloušťce ohrožené části těla. Výpočet musí být založen 

pouze na tloušťce buď prstu (h = 20 mm), nebo pěsti (h = 70 mm). Zkrácení délky paže 

sevřením pěsti lze uvažovat 80 mm. Je tedy zřejmé, že pro průměry bubnů větší než 500 mm 

musí být zvolena pěst před prsty. 

 Mezní hodnoty sloupce e minimálně uvádějí absolutní minimální rozměry.  

 



 

Bezpečná vzdálenost potřebná pro zamezení přístupu k nebezpečným místům při 

dosahu přes ochranný kryt. 

 Vzdálenost od horního okraje ochranného krytu, rámu apod., která musí být dodržena, 

závisí na čtyřech činitelích: 

a: vzdálenost nebezpečného sbíhavého místa od podlahy 

b: výšce vodorovného okraje ochranného krytu 

c: vodorovné vzdálenosti okraje od nebezpečného sbíhavého místa 

G: dosahové vzdálenosti: 850 mm 

 

 



 

Příloha č. 2 - Zdroje rizik 
 

FYZIKÁLNÍ 
Mechanická stlačení 

rozdrcení 

střih 

vibrace 

úder 

pořezání nebo uříznutí 

navinutí 

vtažení nebo zachycení 

naražení 

bodnutí nebo propíchnutí 

tření nebo odření 

vymrštění (zařízení nebo materiálu) 

pády (osob nebo předmětů) 

uklouznutí, upadnutí, zakopnutí 

zasypání 
Tepelná 

popálení 

opaření 

podchlazení 

Elektrická dotykem "živých" a "neživých" částí 
tepelné záření nebo jiné jevy (el. obloukem, účinky zkratů, 
přetížení) 

statická elektřina 

úder blesku 

přepětí 

Záření 
neionizující 

ionizující 

elektromagnetické pole 

Hluk   

Prach fibrogenní účinek 

dráždivý účinek 

nespecifikovaný účinek 

Optické 
snížení viditelnosti 

přesvětlení 

únava zraku 

Jiné utonutí 

výbuch, požár 
 

 

 

 



 

CHEMICKÉ 
Karcinogeny   

Mutageny   

Expozice olovu   

Práce s azbestem   
Kapaliny 

poleptání (postříkání, potopení) 

plyny a páry (výbuch, požár) 

BIOLOGICKÉ 
Patogenní viry   

Patogenní bakterie   

Myotické houby   

Nebakteriální biolog. Antigeny   

PSYCHOLOGICKÉ 
Psychická zátěž stres 

mezilidské vztahy 

práce ve vynuceném tempu 

práce pod časovým tlakem 

noční směny 

Organizace práce  
 


