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1. Úvod 

Zajištění bezpečnosti nakládky dopravních prostředků je prioritou každé 

společnosti, která se zabývá výrobou a distribucí jakéhokoliv materiálu či zboží a z tohoto 

důvodu by jí měla být věnována odpovídající pozornost. Je důležité, aby osoby, které 

zajišťují nakládku, splňovaly kvalifikační předpoklady a byly seznámeny s předpisy a 

postupy, které reflektují všechny rizika týkající se jejich pracovní činnosti a v neposlední 

řadě také bezpečnosti. 

Je nezbytně nutné poznat všechna rizika, která se na pracovišti vyskytují, 

vyhodnotit je a stanovit taková opatření, která povedou k jejich zmírnění nebo úplnému 

odstranění. Všechny pracovní úrazy a poranění, které se v minulosti udály, jsou negativní 

stránkou firmy a mají následky především na zdraví zaměstnanců a osob, ale v neposlední 

řadě vedou také k finančním ztrátám. Na množství úrazů má zásadní vliv dodržování všech 

bezpečnostních opatření. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a osob, které se účastní 

nakládky, je ovlivněna mnoha faktory, které na sebe navazují a v mnoha případech 

kumulují. Je třeba uvést, že nejen analýza rizik povede ke zvýšení bezpečnosti, ale také 

školení osob, které mají co dočinění s nakládkou. Důležité je, aby si osoby, které se této 

činnosti účastní, uvědomily, že jsou ohroženy nejen jejich životy a zdraví, ale že mohou 

být ohroženy i životy a zdraví jiných osob. 

Optimalizace zajištění bezpečnosti nakládky dopravních prostředků v ArcelorMittal 

Ostrava a.s., která je nejvýznamnější hutní společností v České republice. Hlavním cílem 

práce je komplexně vyhodnotit stávající stav nakládky, jak nákladních vozů při silniční 

dopravě, tak železničních vozů. Identifikovat činnosti, která mohou mít vliv na životy a 

zdraví osob na pracovišti anastavit taková opatření, která budou přínosem nejen pro firmu, 

ale hlavně zvýší bezpečnost osob na pracovišti a zabrání tak vzniku pracovních úrazů i 

snížení finančních ztrát. 

Pozornost bude také věnována tomu, aby osoby, které provádějí činnost nakládky, 

nemohli ignorovat bezpečnostní opatření, které jsou v ArcelorMittal Ostrava a.s. Jak je 

určeno v ArcelorMittal Ostrava a.s, každý člověk má tendenci si práci zjednodušovat, což 

někdy může být na úkor bezpečnosti, což následně může vést k případnému incidentu. 
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2. Základní pojmy, právní a technické legislativa řešící problematiku nakládky v 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Při řešení problematiky v oblasti bezpečnosti práce užívám dále uvedené termíny. 

 Havárie – je nežádoucí událost související s prací, při které došlo nebo mohlo 

dojít k úrazu, poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu [3] 

 Nehoda – jedná se o nežádoucí událost, jejímž následkem došlo k  havárii, nebo 

která měla potenciál ke vzniku havárie [3] 

 Skoronehoda – je nežádoucí událost, kdy došlo k porušení předpisů BOZP, ale 

při které nedošlo k poškození života a zdraví osob [3] 

 Incident - událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu,  

poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu [1] 

 Nebezpečí - zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění 

člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci  [1] 

 Identifikace nebezpečí - proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení 

jeho charakteristik [1] 

 Bezpečnostní opatření - prostředky odstraňující nebezpečí nebo snižující míru 

rizika [3] 

 Nebezpečný prostor - prostor v blízkosti nebezpečného místa, kde je zvýšené 

nebezpečí při práci. Tedy jedná se o oblast, ve které je osoba vystavena 

nebezpečí, které ohrožuje její zdraví a bezpečnost  [3] 

 Nebezpečná událost - událost, která může způsobit poškození, újmu či být 

příčinou škody [3] 

 Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo 

expozice a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno 

událostí nebo expozicí jejímu vlivu [1] 

 Zbytkové riziko - riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních 

opatření [3] 

 Odhadování rizika - proces požívaný pro stanovení ukazatele úrovně 

analyzovaných rizik; sestává se z analýzy četnosti, analýzy následků a 

sloučením těchto analýz [3] 

 Řízení rizika - přijetí odpovídajících opatření k odstranění nebo snížení jeho 

míry na akceptovatelnou úroveň [3] 
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 Posuzování rizika - proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, 

vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda 

riziko je nebo není přijatelné [1] 

 Hodnocení rizika - souhrnný proces posouzení velikosti rizika a jeho 

přijatelnosti pro zdraví a bezpečnost pracovníka [3] 

 Analýza rizika - systematické použití dostupných informací k identifikaci 

nebezpečí a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo 

životní prostředí [3] 

 Rizikové faktory - jedná se zejména o faktory fyzikální, chemické, biologické 

činitele a fyzickou zátěž [3] 

 Dopravce - fyzická nebo právnická osoba provádějící přepravu osob a věcí pro 

potřebu přepravce nebo odesílatele [22] 

 Nadrozměrný náklad – náklad, jehož alespoň jeden údaj překračuje uvedené 

parametry: Max. hmotnost 24 t; (dle povolené nosnosti nebo užitečné 

hmotnosti vozidla použitého k přepravě); max. rozměry: délka 13.500 mm; 

šířka 2.450 mm; výška 2.700 mm [22] 

 Přepravce (odesílatel) - fyzická nebo právnická osoba uzavírající přepravní 

smlouvu s dopravcem [22] 

 Zajištěn - aretace, blokování, přivazování nebo jejich kombinace k  zajištění 

břemene ve všech směrech na přepravním prostředku proti zabránění posunutí a 

překlopení [22] 

 Blokování - zajišťovací metoda, kde břemeno leží oproti pevné konstrukci 

nebo příslušenství na přepravním prostředku a může být tvořeno čely, 

bočnicemi, bočními stěnami, sloupky hranami, nosníky, vyztužením nebo 

jiným zařízením [22] 

 Vyztužení - metoda blokování, hlavně dřevěnou konstrukcí, připevněnou k 

přepravnímu prostředku pro udržení břemene na místě v jednom nebo více 

směrech [22] 

 Nestabilní břemeno - rozumí se takové břemeno, které bude-li nezajištěno, 

dojde k jeho  uvolnění nebo k převržení nebo překlopení na (z) dopravním 

prostředku a může být zdrojem rizika přímého nebo nepřímého nebezpečí 

bezpečnosti a zdraví osob [22] 
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 Přivazovací únosnost - je max. přípustná síla, pro kterou je přivazovací 

zařízení zkonstruováno a které musí odolat při používání  [22] 

 Odesílatel - je subjekt (závod, provoz) který se podílí na nakládce a expeduje 

zboží. Z celkového hlediska expedice je vždy odesílatelem zboží AMO a.s.  [22] 

 Pracovní úraz - poškození zdraví zaměstnance nebo smrt zaměstnance úrazem, 

došlo-li k němu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním  

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů [4] 

 Smrtelný pracovní úraz - poškození zdraví, které způsobilo smrt při úraze 

nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel [4] 

Právní a technické legislativa řešící problematiku nakládky dopravních a železničních vozů 

 

Níže budou charakterizovány předpisy potřebné pro zajištění optimalizace nakládky v 

ArcelorMittal Ostrava a. s. 

Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce stanoví především 

požadavky BOZP pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Stanoví základní požadavky na ochranu zdraví osob, které se ve firmě pohybují. 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.  

Dále uvedené normy byly použity pro řešení problematiky zajišťování břemen.  

ČSN EN 12 195-2 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost 

- Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken [14] 

ČSN EN 12 195-3Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost 

- Část 3: Přivazovací řetězy [15] 

ČSN EN 12 195-4 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost 

- Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana [16] 
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3. Současný stav nakládky v ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 ArcelorMittal Ostrava a.s. je firma se sídlem v Ostravě, která působí v Ostravě už 

od roku 1942 tehdy pod názvem Vítkovické železárny. Nyní je ArcelorMittal Ostrava a.s. 

největší hutní společností v České republice. ArcelorMittal Ostrava a.s. můžeme zařadit 

mezi firmy, které z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti musí této oblasti věnovat 

maximální pozornost. Škála rizik, které se na pracovištích objevují, je velice široká. Každá 

osoba, která chce vstoupit do areálu je povinna dodržovat předpisy, které byly 

vypracovány ArcelorMittal Ostrava a.s. a které se týkají vstupu a vjezdu osob v areálu. 

 

 

Obrázek č. 1 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Jak bylo uvedeno ArcelorMittal Ostrava a.s. je firma, kde hrozí významné riziko 

vzniku poškození zdraví, proto bylo nutné stanovit ve firmě přísná bezpečnostní opatření, 

která musí dodržovat každá osoba, která chce vstoupit do areálu firmy. AMO stanovil 

základní pravidla a povinnosti, kterými se musí řídit každá osoba, která vjíždí do areálu. 
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Základní povinnosti vstupující osoby 

 Ověřit správnost údajů na povolení vstupu před vstupem do areálu. Změny, 

ztrátu, nález a odcizení neprodleně hlásit. 

 Vstupovat s průkazem totožnosti. 

 Vstupovat do areálu a opouštět jej pouze strážnicemi. 

 Při každém průchodu se bez vyzvání prokázat strážnému povolením vstupu a 

na vyžádání jej předložit strážným. 

 Pořídit při vstupu soupis majetku, který bude z areálu opět odnášen a seznam 

nechat potvrdit. Umožnit strážným kontrolu zavazadel a vozidla.  

 Podrobit se na požádání strážných zkoušce na zjištění poži tí alkoholu nebo 

jiných návykových látek. 

 Dbát příkazů a rozhodnutí strážných a vystupovat vůči nim korektně.  

 Důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.  

 Při jízdě na jízdním kole používat přilbu s podbradním řemínkem a reflexní 

vestu. 

 Zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu před jeho opuštěním.  

 Každou dopravní nehodu v areálu hlásit na podnikový dispečink. 

 Neprodleně, nejpozději však při opouštění areálu oznámit strážnému vznik 

škody na majetku v areálu nebo na majetku vlastním. 

 Vrátit povolení vstupu po uplynutí doby jeho platnosti nebo pomine-li důvod 

jeho vydání. Krátkodobé povolení si nechat potvrdit navštívenou osobou.  [23] 

3.1 Povinnosti řidiče při nakládce 

Upevnění nákladu by nemělo být bráno na lehkou váhu, je vyžadováno legislativou, 

aby došlo k zamezení škod. Je důležité uvést, že odpovědnost v případě škod je u případů 

(neopatrné nebo nedbalé) akce stejně jako u případu zanedbání (nedostatek vyžadované 

pozornosti – nedbalost). [2]  

Hlavním pravidlem je, že všechny osoby musí během obvyklého pracovního 

výkonu, i v případě jakéhokoli smluvního závazku, vždy dostát závazků podle obecné 

právní povinnosti, která nařizuje maximální pozornost. Včetně kontroly u AMO, že 

subdodavatel splňuje nařízení a podnikl veškeré kroky za účelem zamezení vzniku nehody. 

V případě uvolnění nákladu existuje nebezpečí velmi vážných zranění osob, a to dokonce 
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smrtelných zranění, kdy lze uplatnit nejen občanskoprávní odpovědnost (finanční 

odškodnění), ale také trestní odpovědnost (pokuty, vězení atd.).  

Trestní odpovědnost nemusejí nést pouze osoby, které mají přímo na starosti 

manipulaci s nákladem. Trestní odpovědnost může v důsledku nést také střední nebo 

nejvyšší vedení společnosti AMO. Vedení společnosti plní příslušné úlohy, které musí 

zajistit dostupnost všech bezpečnostních prostředků, které pomohou zvýšit bezpečnost 

práce a proškolit příslušné zaměstnance v oblasti rizik a osvědčených postupů. Po 

proškolení nese přímou odpovědnost zaměstnanec za kontrolu dodržování veškerých 

bezpečnostních postupů a řádného provedení práce. 

 

Nutnost upevnění nákladu v AMO ustanovena normami preventivní ochrany. Z tohoto 

důvodu by mělo být v každém případě upevnění nákladu na vozidle provedeno podle 

odpovídajících norem a také podle směrnic osvědčených postupů, jako jsou „European 

Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport“ a evropská norma EN 

12195-1, které představují důležité základy upevnění nákladu bez ohledu na konkrétní 

zemi. [23] 
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Základní povinnosti v AMO, které platí při nakládce 

 Respektovat a řídit se pokyny zaměstnance zodpovědného za nakládku.  

 Nevjíždět do hal bez souhlasu zaměstnance zodpovědného za nakládku.  

 Nezdržovat se při nakládce na ložné ploše vozidla pod zavěšeným břemenem.  

 Používat vlastní žebřík nebo jiné vhodné výstupní zařízení při výstupu na 

ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování.  

 Před zahájením couvání použít zvukovou signalizaci klaksonem a mít po dobu 

couvání zapnuta výstražná směrová světla. 

 Mít v provozních halách vypnutý motor kromě nezbytého vjíždění a vyjíždění. 

 Neodstraňovat z ložné plochy a z plachty zbytky materiálu, sněhu, smetí apod. 

kdekoli v Areálu. 

 Respektovat na silničních vahách přednost vážení technologických vozidel 

označených logem AMO 

 Po ukončení nakládky, zajišťovat (zavírat) zařízení sloužící k upevnění a 

ochraně nákladu (plachty, dveře, řetězy, lana a další).  

 Do 15 minut po vjezdu do Areálu provést první vážení vozidla (tárování).  

 Do 2 hodin od vystavení posledního ložného listu provést vážení naloženého 

vozidla. 

 Do 15 minut po posledním vážení naloženého vozidla opustit Areál.  [23] 

Při nakládce v AMO působí na zaměstnance a ostatní osoby vlivy okolního prostředí, proto 

se AMO rozhodl vypracovat základní osobní ochranné pracovní prostředky, které musí 

užívat každá osoba, která vstoupí do areálu závodu a její dodržování je přísně kontrolováno 

a při nedodržení je toto chování trestáno pokutou. Pouze systém kontrolování a při 

následném zjištění nedostatků uložení pokut dokáže přinutit řidiče, aby dbali dodržování 

bezpečnostních předpisů. 

3.2 Typy přívěsů pro přepravu svitků a materiálu na paletách 

Níže jsou popsány typy přívěsů, kterými se provádí přeprava v AMO a jejich základní 

charakteristiku. 

 Muldový přívěs – Jiným názvem také přívěs s drážkami. Povrch drážek musí být 

dřevěný nebo gumový. 
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 Pokud je materiál umístěn do drážky, je nutné, aby prostor mezi podlahou a 

materiálem byl nejméně 20 mm a to také z bezpečnostních důvodů. 

 Šikmá část by měla být umístěna v úhlu 35 stupňů. 

 Šířka drážky by měla mít minimálně 60 % stupňů. 

 Doporučuje se použití vzpěr a ve větší částí jsou vzpěry povinné. 

 Základem je jeden pár umístěný před prvním svitkem. 

 Sklápěcí vůz – Při použití tohoto typu vozů je nutné dbát na speciální požadavky 

kromě požadavků klasických běžných přívěsů. 

 Drážka musí být opatřena gumou po celé šíři přepravovaného materiálu. 

 Použití nenosné konstrukce je povinné. 

 Pokud nebyla využita klasická vzpěra, musí být v bočních panelech 

sklápěcího vozu vestavěná vodorovná konstrukce. 

 Přívěs drážkami  

 Zakončení drážky by mělo být ukončeno tak, aby plošina zůstala pevná a 

plochá. 

 Kryt drážky by měl být plochý a měl by poskytovat dostatečnou oporu 

stejně jako zbytek nakládací plošiny. 

 Kryt se nesmí propadat. [7] 

Osobní ochranné vybavení je rozděleno do dvou částí 

 V první části jsou OOPP, které musí mít každá osoba pohybující se po areálu AMO  

 V druhá části jsou OOPP, které jsou přikázány místními provozními předpisy a 

které je nutno používat ke zvýšení osobní ochrany. Nutnost užití těchto prostředků 

je zobrazeno pomocí bezpečnostní tabule, viz obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 2 Osobní ochranné pracovní prostředky pro řidiče kamionu 

 

Řidič nákladního vozu musí použít základní osobní ochranné vybavení: 

 Ochranná přilba    

 

 Ochranná obuv 

 

Pokud interní bezpečnostní předpisy přikazují, je nutné použítí následující ochranné 

vybavení: 

 

 Ochranné brýle 

http://www.epi-net.fr/nouveau-epi-net/signaletique-et-signalisation/panneaux-d-obligation/panneaux-rigides
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 Rukavice s ochrannou proti pořezání  

během pracovní činnosti 

 

 

 

 Oděv zakrývající celé tělo 

 

 

 Ochrana sluchu       

 

 

Další povinnosti při nakládce: 

 

 V některých případech je doporučeno pod zboží umístit protiskluzovou podložku a 

u některých výrobků je povinné užití protiskluzové podložky, viz obrázek č. 3. 

 

Obrázek č. 3 Protiskluzová podložka 
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 Připevnění musí být provedeno, jak je uvedeno na obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4 Upevnění břemene 
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3.3 Úrazovost v ArcelorMittal Ostrava a.s. při nakládce dopravních prostředků 

AMO má povinnost dle zákoníku práce, zasílat záznamy o úrazech Oblastnímu 

inspektorátu práce pokud úraz splňuje podmínky stanovené zákonem. 

Na základě pracovní úrazovosti a tendenci stále zvyšovat úroveň bezpečnosti práce na 

pracovišti, jsou úrazy dále řešeny a nastavují se taková opatření, aby došlo k zamezení 

jejich opakování.  

Na základě statistik AMO se dá zjistit, jaké konkrétní pracovní úrazy vznikly při 

nakládce. Lze využít při identifikaci a hodnocení rizik a navržení lepších preventivních 

technických a organizačních opatření při nakládce dopravních a železničních prostředků. 

Mezi hlavní příčiny zranění patří: padající těleso, zakopnutí, pád z výšky, manipulace 

s břemenem. Dále je uveden přehled úrazů, které se v AMO staly při nakládce dopravních 

prostředků od roku 2009. Je zde popsáno, jak k zranění došlo, druh zranění a také příčiny 

úrazů. [4, 5, 12] 

Popis úrazu středojemná válcovna hala C 

Zaměstnanec rozmístil dřevěné podkladky pro uložení materiálu na kamion. Poté 

chtěl sestoupit po žebříku. Při vstupu pravou nohou na žebřík ztratil rovnováhu a spadl i 

s žebříkem na zem, přičemž si způsobil poranění hlavy. 

 Druh zranění 

 Tržná rána na temeni hlavy a otřes mozku 

 Příčina úrazů 

 Možná zdravotní indispozice 

 Ztráta rovnováhy 

 Nepříznivé klimatické podmínky [11] 

 Opatření po úrazu, viz tabulka č. 1. 

Opatření Odpovědnost Termín 

Technické 

 Objednat a odzkoušet plošiny 

pro vstup na návěs při 

nakládcena SJV. 

Ing. Březina 

Petr 
31.9.2009 

 Zaměstnanci vykonávající 

činnosti s rizikem pádu z více 

jak 1m musí být vybaveni 

řemínky pod přilbou. 

Vedoucí 

provozů Z 14 
15.9.2009 
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Organizační 

 Zapracovat do závodního 

předpisu nutnost používat 

podbradní řemínky při všech 

činnostech s rizikem pádu z více 

jak 1 m. 

Ing. Zdeněk 

Krupa 
15.9.2009 

 Seznámit zaměstnance závodu 

14-Válcovny s úrazovým 

dějem, jeho příčinami a 

opatřeními 

Vedoucí 

zaměstnanci 
4. 9.2009 

Jednání 

vedoucích 

zaměstnanců 

na všech 

úrovních 

řízení 

 Provádět kontroly na 

dodržování nošení OOPP 

(podbradní pásky) a činnost při 

nakládce 

Vedoucí 

zaměstnanci 

Ihned a 

trvale 

Jednání 

zraněného 

zaměstnance / 

kolegů 

 Používat podbradní pásky při 

všech činnostech s rizikem pádu 

z více jak 1 m. 

Všichni 

zaměstnanci  

Ihned a 

trvale 

Tabulka č. 1 Středojemná válcovna hala C 

Popis úrazu středojemná úložné místo L4 

Zaměstnanec prováděl nakládku železničního vagónu. Při přechodu do odpočívárny, 

kontroloval pohledem pozici jeřábu, přičemž zakopl nártem pravé nohy o balík kulatiny o 

průměru 60 mm uložené na úložném místě. Zaměstnanec používal předepsané OOPP. 

 Druh zranění 

 Pohmoždění kotníku pravé nohy  

 Příčina úrazů 

 Neobnovený bezpečnostní nátěr vyznačující průchod mezi úložnými místy   

 Nepozornost při pohybu mezi úložnými místy 

 Rutinní činnost 

 Působení více rizik [12] 
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 Opatření po úrazu, viz tabulka č. 2 

Opatření Odpovědnost Termín 

Technické 
 Barevně vyznačit průchody mezi 

úložnými místy. (použít syntetickou 

barvu pro delší životnost)  

VP 148 31.5.2011  

Organizační  Provést úpravu analýzy rizik pro 

danou činnost.  

 

BT Z 14 / VP 

148 

 

Ihned 

Jednání 

vedoucích 

zaměstnanců na 

všech úrovních 

řízení 

 Seznámit všechny zaměstnance Z 14 

s úrazovým dějem, příčinami a 

opatřeními 

  Při bezpečnostních kontrolách 

kontrolovat stav bezpečnostních 

nátěrů a zajišťovat jejich pravidelnou 

obnovu. 

VP 

 

 

VP, Mistři 

 

27.5.2011 

 

 

Ihned a trvale 

 

Jednání 

zraněného 

zaměstnance / 

kolegů 

 Uvědomovat si rizika vyplývající 

z této pracovní činnosti. 

Všichni 

zaměstnanci 
Ihned a trvale 

Tabulka č. 2 Středojemná úložné místo L4 

Popis úrazu válcovna pásů P 1500 

Zaměstnanec po ukončení nakládky svitků pásu do železničního vozu, zavíral 

zajišťovací mechanismus posuvné střechy vagónu. Vzhledem k tuhosti mechanismu musel 

vyvinout větší silu, a proto uchopil pravou rukou madlo a levou rukou si pomohl úchopem 

za rám madla. Při třetím postupném rázu – přítlaku mechanismu si narazil prst o 

zajišťovací lištu. 

 Druh zranění 

 Došlo k prasknutí kůže mezi 2. a 3. článkem vnitřní strany prstu 

 Příčina úrazů 

 Tuhost mazání pákového mechanismu vlivem nízkých venkovních teplot 

 Nepozornost při opakované rutinní práci [13] 
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 Opatření po úrazu, viz tabulka č. 3 

Opatření Odpovědnost Termín 

Technické 
 Nebyla stanovena.   

Organizační 

 Seznámit zaměstnance osádek nakládky 

svitků pásů s úrazovým dějem, jeho 

příčinou a stanovenými opatřeními. 

 Zpracovat analýzu rizik a následně 

bezpečnostní pokyn pro manipulace 

s mechanismy železničních vozů typu 

Shimms. 

VP 146 – Ing. Oblouk 

 

 

 

VP 146 – Ing. Oblouk  

BT / 14 

 

 

Ihned 

 

 

 

15.2.2011 

 

 

 

Jednání 

vedoucích 

zaměstnanců na 

všech úrovních 

řízení 

 Seznámit zaměstnance s povinností 

provádět i obouruční úchopy 

zajišťovacích mechanismů vozů typu 

Shimms výhradně za madla.  

 Provádět důslednou kontrolu 

dodržování výše uvedené povinnosti. 

 

 

Mistři válcovny pásů 

P 1500  

 

 

Ihned 

 

 

 

Trvale 

 

Jednání 

zraněného 

zaměstnance / 

kolegů 

 Neustále si uvědomovat možná rizika 

při manipulaci s mechanismy 

železničních vozů. 

Všichni zaměstnanci Trvale 

Tabulka č. 3 Válcovna pásů P 1500 

Popis úrazu válcovna profilů 

Dva zaměstnanci měli za úkol pomocí jeřábu převést k dalšímu zpracování 

materiál, který byl uložen ve stojanu. Po spuštění traverzy s řetězy na střed uvedeného 

materiálového svazku, zaměstnanec uchopil řetěz a bez jakékoliv komunikace s vedoucím 

vazačem případně jeřábnicí chtěl řetěz podvléct pod materiálovým svazkem. V okamžiku 

kdy popojel jeřáb směrem k hlavnímu vazači, držel zaměstnanec řetěz v levé ruce. Tím 

došlo k zachycení o čelo materiálu a následnému úrazu. 
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 Druh zranění 

 Při této manipulaci došlo k přimáčknutí prstu levé ruky mezi řetěz a 

břemeno 

 Příčina úrazů 

 Nedostatečná komunikace mezi hlavním vazačem, vazačem a jeřábnicí [19] 

 Opatření po úrazu, viz tabulka č. 4 

Opatření Odpovědnost Termín 

Technická 
o Nebyla stanovena. - - 

Organizační 

o Provést úpravu AR na 

činnost „Vázání a 

uvolňování 

přepravovaného 

materiálu.“  

o Na základě AR stanovit 

opatření k minimalizaci 

rizika.  

Ing. Grác Artúr 

Ing. Lajdolf 

Rostislav 

p. Šťastný 

Zdeněk 

 

15.9.2010 

Jednání 

vedoucích 

zaměstnanců 

na všech 

úrovních řízení 

o Zajistit opětovné proškolení 

jeřábníků a vazačů Z 14 na 

téma „vázání břemen dvěma 

a více vazači“. 

Vedoucí 

provozů 

závodu 14 

p. Šťastný 

Zdeněk 

 

30.9.2010 

Jednání 

zraněného 

zaměstnance / 

kolegů 

o Před započetí vázacích 

prací, vždy navázat kontakt 

s jeřábníkem. 

Všichni 

zaměstnanci  
Trvale 

Tabulka č. 4 Válcovna profilů 

3.4 Popis nakládky kontidrátové trati 

Na této trati dochází k nakládce svitků plechů, které jsou sbaleny do kola. 

V prostoru se nacházejí dvě nakládací místa. Pro bezpečnou nakládku vozidel jsou určeny 

dva prostory před halou a jsou označené bílou čárou na zemi a také bezpečnostní značky. 

Při nakládce čí vykládce v hale určí místo pracovník expedice.  
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Tyto prostory jsou označeny dopravním značením pro pohyb vozidel a také jsou 

stanoveny požadavky zajišťující bezpečný pohyb osob v těchto prostorách. Jsou to určené 

trasy v halách, které jsou odlišeny od povrchu bílými čarami. Prostor kontidrátové trati je 

uveden na obrázku č. 5. [17] 

 

Obrázek č. 5 Kontidrátová trať 

Nákladní automobil zastaví na označeném prostoru. Následně musí zajistit vozidlo 

proti pohybu a to zařazením rychlostního stupně nebo zataženou ruční brzdou. Poté může 

řidič vystoupit z vozidla, za použití ochranných prostředků, které jsou povinné pro tento 

prostor. Jak udává nařízení AMO za práci ve výšce, se považuje jakákoliv práce, která je 

prováděna ve výšce 1,8 m. Česká legislativa uvádí1,5 m. Z toho vyplývá, že AMO musí 

respektovat přísnější českou legislativu. K výstupu na přívěs kamionu by měli být 

používány schůdky a je-li nakládací prostor ve výšce větší jak 1,5m, musí být použity 

OOPP pro práci ve výšce. Z praxe vím, že tak není prováděno, jelikož řidič potřebuje často 

seskakovat z přívěsu a zpět a neustálé nandávání OOPP pro práci ve výškách je časově 

náročné a není dodržováno. [21] 

Poté demontuje boční stranu kamionu a rozloží dřevěné trámy na podlahu, které 

jsou od sebe vzdáleny asi 3m nebo může být kamion vybaven muldovým přívěsem 

obrázek č. 4. 

Dále upevní upevňovací zařízení na úchytné body. Upevňovací zařízení- popruhy, řetězy, 
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lana nesmí být nijak poškozené a musí plně splňovat funkčnost (nesmí být opotřebované 

ani poškozené, viz obrázek č. 6 a musí být označeny štítkem, viz obrázek č. 7). [18] 

 

Obrázek č. 6, 7 poškozený a neoznačený vázací prostředek 

Jako upevňovací zařízení jsou užívány napínáky pásu a musí být v souladu 

s normami. Pokud je použit nylonový popruh musí odpovídat EN 12195-2 a pokud je 

použit řetěz musí být v souladu s EN 12195-4 a EN 12195-1. 

Poté co je automobil nachystán, je prováděna samotná nakládka pomocí vysokozdvižného 

vozíku. Vysokozdvižný vozík nabere svitek a naloží ho na přívěs automobilu. Řidič mu 

ukazuje přesné umístění svitku. Pokud je zapotřebí změnit polohu svitku je to prováděno 

ručně. Poté co je svitek na správném místě, dá řidič znamení a svitek je položen na přívěs a 

následně řidič přirazí dřevěný klín ke svitku, aby zabránil posunu. Dále pomocí popruhů 

dojde k připevnění. 

3.4.1 Prostředky použité k transportu břemene 

Pro transport břemene je na tomto stanovišti použit vysokozdvižný vozík, viz obrázek č. 8. 
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Obrázek č. 8 Vysokozdvižný vozík 

Obecná pravidla pro vysokozdvižný vozík 

 Ochrana proti pádu shora. 

 Bezpečnostní pás, kterým musí být řidič po celou dobu připoután . 

 Signalizační, přední a zadní osvětlení. 

 Zadní opěrka břemene- zabraňuje pádu břemene do jízdního prostoru. 

 Uzamykatelné zařízení (zabránění používání nepovolaných osob) . 

 Výstražná signalizace při couvání. 

 Vozík musí být viditelně označen a sloup vysokozdvižného vozíku musí mít 

reflexní pasku. [24] 

Pokyny pro obsluhu 

 Zapnutý pás. 

 Udržovat břemeno ve výšce 15-30 cm nad podlahou. 
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 Sloup vozíku udržovat ve svislé nebo zakloněné rovině. 

 Dodržovat omezení (šířka, výška, apod.). 

 Při parkování sklonit zvedací sloup dopředu, spustit vidlici na zem, zatáhnout 

ruční brzdu, vyjmout klíče ze zapalování. Na svahu podložit kola.  

 Používat klakson před křižovatkou, rohem. 

 Řidič musí jet takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit (zpomalit použitím 

rychlostního stupně). [24] 

Pokyny, které jsou zakázané obsluze 

 Rozjíždět se pokud není zapnut bezpečnostní pás. 

 Neprovádět práce pokud nebyly schváleny vedoucím. 

 Zákaz provádění manévrů a prudkých pohybů na svahu. 

 Nepřemisťuje břemeno nad osobami a nedovolí, aby se osoby pohybovali pod 

nebo v blízkosti břemene a mohlo tak dojít k ohrožení. 

 Nezvedat osoby na vidlici. 

 Nenaskakovat na vozík ale použít schůdky. [24] 

 

3.4.2 Příklady špatné manipulace s břemeny 

Dále jsou rozebrány nejčastější chyby, které mohou během nakládky nastat. 

Chyba: Osoba se pohybuje v blízkosti břemene 

Následky: Může dojít k uvolnění břemene, nebo díky špatné komunikaci k položení 

nebo uvolnění břemene, což může způsobit zranění obsluhující osoby břemenem, viz 

obrázek č. 9 
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Obrázek č. 9 Nesprávná manipulace s břemenem 

 

3.5 Popis nakládky středojemné válcovny   

 V tomto prostoru dochází k nakládce profilů. Nakládku je zde možné provádět, jak 

pomocí nákladního automobilu nebo pomocí železničních vagónů. V prostoru se nacházejí 

dvě nakládací místa. Každé nakládací místo je označeno a nakládka je prováděna 

mostovými jeřáby s traverzami pomocí vázacích prostředků (řetězy, lana) nebo 

břemenovými elektromagnetem. Je zde také umístěna bezpečnostní tabule, která přikazuje, 

jaké OOPP by měli být použity,viz obrázek č. 2. 

Nákladní automobil vjede do areálu označenými vraty a zastaví na místě určeném 

pro nakládku. Následně musí zajistit vozidlo proti pohybu, buď zařazením rychlostního 

stupně, nebo zataženou ruční brzdou. Poté může vystoupit z vozidla, ale za použití 

ochranných prostředků, které jsou povinné pro tento prostor. 

Poté je nutné nachystat prostor kamionu pro uložení profilů. K výstupu na přívěs kamionu 

by měli být použity schůdky.  

Dále upevní upevňovací zařízení na úchytné body.  

Upevňovací zařízení- popruhy, řetězy, lana nesmí být nijak poškozené a musí plně 
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splňovat funkčnost (nesmí být opotřebované ani poškozené). Jako upevňovací zařízení jsou 

užívány napínáky pásu a musí být v souladu s normami. Pokud je použit nylonový popruh 

musí odpovídat EN 12195-2 a pokud je použit řetěz musí být upevněn v souladu s EN  

12195-4. [14, 16] 

Dále je povinnost aby byly položeny protiskluzové podložky, viz obrázek č. 3. Poté 

co je automobil nachystán, je prováděna samotná nakládka pomocí jeřábu nebo magnetu. 

Zaměstnanec AMO pomocí vázacích prostředků, upevní materiál a poté co je materiál 

upevněn, dá znamení jeřábníkovi, aby spustil jeřáb, a následně je břemeno zaháknuto na 

jeřáb. Poté je břemeno přemístěno na návěs kamionu, kde řidič naviguje jeřábníka pro 

uložení. Pokud je nutné upravit směr břemen, provádí to řidič ručně. Poté co je břemeno 

přesunuto na správné místo dojde k připevnění pomocí popruhů. Připevnění musí být 

provedeno správně, jak je uvedeno na obrázku č. 4. 

 

Nakládka jeřábem 

Základním předpokladem pro výkon pozice jeřábník je:  

 Osoba starší 18 let. 

 Zdravotně způsobilá osoba s důrazem na zrak, sluch a reakce. 

 Fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb. 

 Vyškolen na konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, jeho 

ovládání a    bezpečnostních zařízeních. 

 Kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení . 

 Osoba seznámena s hasicími přístroji a jejich používáním. 

 Seznámit se všemi způsoby a prostředky nouzového opuštění jeřábu v případě 

vzniku mimořádné události. [20] 

 

Nakládka elektromagnetem 

Magnet nabere množství materiálu, které je následně umístěno na korbu automobilu.  

Řidič ukazuje přesné umístění svitku. Poté pomocí popruhů dojde k připevnění. 

Připevnění musí být provedeno správně, jak je uvedeno na obrázku č. 4. 
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3.5.1 Prostředky použité k transportu břemene 

Na tomto stanovišti je využíváno k transportu dvou nakládacích prostředků a to jeřábu a 

elektromagnetu. 

Obecná pravidla pro jeřáb 

 Musí být známa váha zařízení, celková váha, výška zvedání, poloměr zvedání, 

povrchová plocha, otočná plocha. 

 Musí být prováděna bezpečnostní kontrola pro každou směnu, kdy se jeřáb 

užívá. 

 Musí být vybaven alarmy (slyšitelnými a viditelnými). 

 Pokud je možné, měl by být jeřáb vybaven zařízením na měření břemene. 

 Stanice řízení operátora jeřábu se musí nacházet na místě odkud je možno 

sledovat celý průběh nakládky. [24] 

Pokyny pro obsluhu - nedovolené způsoby použití 

 Překročení přípustné nosnosti. 

 Zvedání břemene šikmým tahem. 

 Odtržení, vlečení nebo tažení břemen po zemi. 

 Zachycení padajících břemen. 

 Přeprava osob s břemenem nebo zařízením k uchopení břemene. 

 Přerušované spouštění pohybů. 

 Reverzace pohybů. 

 Najíždění na nouzové koncové vypínače. [24] 

Obecná pravidla pro užívání elektromagnetického jeřábu 

 Stanice řízení operátora jeřábu se musí nacházet na místě odkud je možno 

sledovat celý průběh nakládky. 

 Povrch magnetu musí být neporušena a musí plně splňovat funkčnost. 

 Musí být známa váha zařízení, celková váha, výška zvedání, poloměr zvedání, 

povrchová plocha, otočná plocha. 

 Musí být prováděna bezpečnostní kontrola pro každou směnu, kdy je 

magnetický jeřáb užíván. 



31 

 

 Musí být vybaven alarmy (slyšitelnými a viditelnými). [24] 

Pokyny pro obsluhu 

 Nikdy nedovolte více než jedné osobě kontrolovat zdvih nebo dávat znamení 

jeřábu, výjimku tvoří pouze riskantní situace. 

 Zvedat náklad pouze do nezbytné výšky. 

 Zavěšené břemeno musí být stále pod dozorem.  

 Zákaz práce pod břemenem a také nedovolit vstupu jiným osobám pod 

břemeno. 

 Minimální vzdálenost mezi osobou a nákladem se musí přinejmenším rovnat 

vzdálenosti mezi nákladem a podlahou, na které osoba stojí. [24] 

3.5.2 Příklady špatné manipulace s břemeny 

Dále jsou rozebrány nejčastější chyby, které mohou během nakládky nastat. 

Chyba: Osoba se pohybuje pod břemenem  

Následky: Díky špatné komunikaci může dojít k položení nebo uvolnění břemene, což 

může způsobit zranění osoby obsluhující břemeno, viz obrázek č. 10 

 
 

Obrázek č. 10 Osoba pohybující se pod břemenem 
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3.6 Popis prostoru nakládky hrubé trati 

 V tomto prostoru dochází k nakládce válcovaného materiálu do železničních vozů a 

kamionů. K nakládce nákladních automobilů je používána „kamionová smyčka“. Nakládku 

je zde možné provádět, jak pomocí nákladního automobilu, tak pomocí železničních 

vagónů. Je zde také umístěna bezpečnostní tabule, která přikazuje, jaké OOPP by měly být 

použity, viz obrázek č. 2.  

 Nákladní automobil vjede do areálu označenými vraty a zastaví na místě určeném 

pro nakládku. Následně musí zajistit vozidlo proti pohybu, buď zařazením rychlostního 

stupně, nebo zataženou ruční brzdou. Poté může vystoupit z vozidla, ale za použití 

ochranných prostředků, které jsou povinné pro tento prostor. Dále je nutné nachystat 

prostor kamionu pro uložení profilů. K výstupu na přívěs kamionu by měly být používány 

schůdky.  

Dále upevní upevňovací zařízení na úchytné body. Upevňovací zařízení - popruhy, 

řetězy, lana nesmí být nijak poškozené a musí plně splňovat funkčnost (nesmí být 

opotřebované ani poškozené). Jako upevňovací zařízení jsou užívány napínáky pásu a musí 

být v souladu s normami. Pokud je použit nylonový popruh musí odpovídat EN 12195 - 2 a 

pokud je použit řetěz musí být v souladu s EN 12195 - 4. 

Dále je povinnost, aby byly položené protiskluzové podložky, viz obrázek č. 3. 

 

Obrázek č. 11 Hrubá trať 
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3.6.1 Prostředky použité k transportu břemene 

Nakládka je prováděna pomocí jeřábu. Zásady bezpečnosti jsou popsány v kapitole 3. 5. 1. 

Dále budou stanoveny zákazy při nakládce.   

Zákazy při nakládce 

 Posunovat vozy tlačením z čela nebo ze strany přímo jeřábem. 

 Vstupovat za provozu do všech prostorů vázání a dopravníků.  

 Pro podkládání jeřábových svazků používat křivé kolejnice. 

 Podkládat jeřábové svazky dřevěnými podložkami na hromadách a ukládat  

podkladové kolejnice v průchodech. 

 Používat jiných zarážek pro zajištění vagonů než předepsaných (zejména 

dřevěných prokladů). 

 Připustit vstup do prostoru kolejiště při nakládce nebo posunu osobám 

nepovolaným. 

 Vstupovat do prostoru kolejiště za chodu světelné a zvukové signalizace 

upozorňující na právě provádějící posun železničních vozů. [8] 

3.6.2 Příklady špatné manipulace s břemeny 

Chyba: Nezkontrolován technický stav vázacího prostředku  

Následky: Může dojít k uvolnění nebo utržení břemene a následným škodám na zdraví 

čina majetku, viz obrázek č. 12. 

 
 

Obrázek č. 12 Vázací prostředky 
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4. Good practice 

AMO sestavila rizika a k tomu odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, 

které musí užívat všechny osoby pohybující se po areálu, za účelem zvyšování 

bezpečnosti. 

Na základě rizik firma stanovila následující OOPP: 

Rizika 

 Pádu a uklouznutí  OOPP: pevná vhodná obuv 

 Pádu z výšky  OOPP: postroj se zajištěním, žebřík, schůdky 

 Pád předmětu  OOPP: ochranná přilba  

 Naražení   OOPP: ochranná přilba 

 Hluku    OOPP: chrániče sluchu 

 Zasažení očí   OOPP: ochranné brýle (chrání před pevnými 

částicemi, rozstřikem tekutého kovu) 

 Odření, potřísnění  OOPP: pracovní oděv chránící končetiny 

 Přimáčknutí   OOPP: pracovní oděv s reflexními pásky nebo 

výstražná vesta, riziko způsobeno jeřáby a 

zvedanými břemeny, mechanismy – bagry, 

buldozery, vysokozdvižnými vozíky, silničními a 

kolejovými vozidly [23] 

AMO také stanovila „Desatero bezpečnosti“, které při dodržování zajistí zvýšenou 

bezpečnost osobám pohybujícím se po areálu a především řidičům, kteří provádějí 

nakládku. 

Desatero bezpečnosti 

 Pohybují se pouze po vyznačené komunikaci. 

 Zákaz vstupu do nebezpečných a zakázaných prostorů.  

 Zákaz vstupu pod zavěšená břemena. 

 Zákaz manipulace s ovládacími prvky strojů a technických zařízení.  

 Nedotýkám se elektrických kabelů a hadic. 

 Zákaz manipulace, demontáže a poškozování ochranných zařízení (kryty). 
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 Dodržuji bezpečnostní značky a barvy. 

 Používám nařízené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). 

 Zákaz vstupu na skladovaný materiál a předměty na pracovištích. 

 Kouřím pouze v prostorech k tomuto účelu vyhrazených, a které jsou označeny 

bezpečnostní značkou. [23] 

5. Analýza rizik 

Analýza a hodnocení rizik je systematickou metodou identifikace a hodnocení 

nebezpečí – podmínek či příčin vzniku havárie s vyhodnocením možných dopadů. Jako 

taková představuje velmi širokou oblast. Analýza rizik je prvním a zcela zásadním krokem 

v komplexním zabezpečení prevence mimořádných událostí a schopnosti zmírnit 

nežádoucí jevy. Užití této analýzy má význam pro identifikaci a hodnocení nebezpečí.  

Souhrnný proces analýzy rizika zahrnuje 

• popis rozsahu a cílů analýzy 

• identifikaci potenciálních nebezpečí (zdrojů rizika)  

• kvantitativní vyhodnocení pravděpodobnosti nebo četnosti havárií  

• kvantitativní vyhodnocení následků havárií (např. ztrát, zranění) 

• souhrn informací získaných zobrazením rizik 

• stanovení (odhad), která rizika jsou přijatelná nebo přípustná  

• revizi nebo zdokonalení konstrukce zařízení a pracovního postupu  

• následuje zajištění, aby přijatá opatření byla realizována.  

K analýze rizika byla použita modifikovaná metoda FMECA. 

FMECA - Analýza způsobu poruch, jejich důsledků a analýza kritičnosti  

Metoda, která vychází z deterministického přístupu. Rozdíl mezi FMEA a FMECA 

je že v FMECA také hodnotí a zaznamenává kritičnost následků a pravděpodobnost 

frekvence poruchy, čímž je možnost zjištění řady poruch a závažnost jejich následků k 

identifikaci nejkritičtějších součástí systému. Byla vyvinuta armádou ve Spojených státech 

Amerických v roce 1949 k posouzení systémů a podsystémů. Její hlavní rozvoj proběhl do 

20. století a to zejména v leteckém a automobilovém průmyslu. [6]  
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Analýza rizik je řada logických kroků usnadňujících systematickým způsobem zjistit 

všechna rizika na daném posuzovaném systému. Tyto kroky jsou také podrobně vykresleny 

v diagramu řízení rizik, viz obrázek č. 13. 

Obrázek č. 13 Diagram řízení rizik 
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Pro osoby, které provádí analýzu rizik, je povinností využít všech již dříve získaných dat 

z analýzy rizik, které byly provedeny v minulosti. 

Komplexní analýza rizik se skládá ze dvou částí 

 Identifikace nebezpečí – identifikace zdrojů rizika, odhalení míst, jevů, které 

mají potenciál způsobit poškození zdraví. 

 Hodnocení rizika – stanovení velikosti a odhad pravděpodobnosti poškození 

zdraví. 

Identifikace nebezpečí 

 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. Je třeba určit 

základní parametry, které mají vliv na posouzení rizik. U každého takovéhoto systému je 

nutno rozebrat, zda posuzovaný systém nevyžaduje přítomnost technického specialisty 

nebo pracovníka, jehož znalosti v daném oboru jsou pro komplexní identifikaci rizik 

nezbytné. 

 Seznam profesí vyskytujících se v posuzovaném úseku 

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

nebezpečných činností musí být adresný na jednotlivé profese. Nejdříve je nutné vypsat 

činnosti, které jsou společné pro všechny profese. A u činností, které jsou vykonávány 

pouze některými zaměstnanci. 

 Definování pracovních činností 

Tato analýza nám slouží ke zkoumání činností, kdy se rozhodne, zdali je činnost 

bezpečná či nebezpečná. Pro systematické zkoumání je výhodné postupovat od toku 

materiálu (pokud to je možné) nebo dle jiného kontinuálního procesu. Tím by mělo být 

zaručeno, že při vyjmenovávání jednotlivých rizik nebude žádná činnost opomenuta.  

Činnosti vykonávané jinými zaměstnanci budou vypsány pouze tehdy, vyvolávají-li 

ohrožení pro profese, které jsou součástí hodnocení. [9] 
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Druhy činností 

 Rutinní – jedná se o jakoukoliv činnost, která je běžnou součástí denních 

aktivit. Za rutinní činnosti lze tedy považovat činnost, kterou zaměstnanec 

provádí alespoň 1x za den, nebo i méně často, pokud zabírají podstatnou část 

denní pracovní doby (př. obsluha zařízení, čištění). 

 Nahodilé – činnost, která je zaměstnancem prováděna pouze zřídka, ale 

v jistých intervalech se opakují (př. 1x za týden) a zda-li bylo v minulosti už 

někdy prováděno. 

 Abnormální – činnosti, které není možné předem předpokládat a jsou vyvolány 

mimořádným stavem nebo neočekávanou změnou. Tyto činnosti nejsou nijak 

zaznamenány v žádné dokumentaci a ve většině případech vyžadují 

nestandardní postupy. 

Pokud je možné, seřazujeme činnosti právě podle jejich pravidelnosti, tedy od 

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

pohovorech se zaměstnanci je nutné zdůraznit, že právě často poruchové stavy jsou 

z hlediska systematické analýzy rizik velmi důležité. 

Právě při těchto činnostech vznikají taková ohrožení, která mají často za následek vážná 

zranění nebo úmrtí. [9] 

Nebezpečí – Zdroj rizika 

Vlastnost nebezpečné látky a to buď fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku závažné havárie. Nebezpečí je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru 

způsobit neočekávaný negativní jev. Mezi objekty je třeba považovat všechna technické 

zařízení, látky a materiály, organizaci práce a jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví a 

životy lidí, způsobit materiální škody anebo poškodit životní prostředí. [10] 

Všeobecná rizika – pro některá pracoviště jsou činnosti společné, a proto je vhodné, aby 

docházelo ke sdružování a tím došlo k zamezení duplicity. 
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Popis ohrožení 

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

Tímto popisem se dá také jednoznačně určit, při jakých konkrétních okolnostech 

k ohrožení dochází a jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo vzniknout nebezpečí. 

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

Např. riziko hluku – i při používání chráničů sluchu se nedokážeme úplně zbavit rizika, 

jelikož chrániče nemusí být použity.  

Analýza rizik se nevztahuje na lehkomyslná jednání osob a porušování 

bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnanců i zaměstnavatele.  

Hodnocení rizik 

 Určení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události 

První hodnotou, která nám ovlivňuje hodnotu rizika, je pravděpodobnost vzniku 

nehodové události. Nabývá hodnot od „nepravděpodobné“ až „očekávané“. Míra 

pravděpodobnosti je vypočítávána z jednotlivých složek, které po vzájemném na 

kombinování vytvoří danou strukturu. Ta je pak rozhodovacím kritériem pro volbu míry 

pravděpodobnosti vzniku nehody. Jednotlivé kombinace pro jednotlivé složky jsou 

znázorněny na diagramu, viz obrázek č. 14. [9] 

 

Obrázek č. 14 Míra pravděpodobnosti 
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Míra pravděpodobnosti je určována na základě těchto složek: 

 Trvání expozice nebezpečí – nabývá hodnot „zřídka/krátké trvání“ a 

„časté/dlouhé trvání“. Určí se tím na jakou dobu je zdroj rizika aktivován.  

 Určení, jak často může docházet k nehodám během expozice – nabývá hodnot 

„málo“, „středně“ a „velmi“. Touto složkou vyjádříme, zdali po přiblížení 

k aktivnímu zdroji rizika může dojít k přenosu negativního působení na člověka 

a jak v jakém časovém intervalu. 

 Je nutné, aby došlo ke zvážení, zdali je možné se nebezpečí vyhnout, či ne – 

v případě, že vznik nehodové události a přenos na exponovanou osobu je věcí 

mžikovou, je zřejmé, že možnost vyhnutí zde neexistuje. V případě, že od 

vzniku nehody a přenosu na člověka uplyne takové množství času, kdy je 

možné zareagovat tak, aby nedošlo k poškození na zdraví, jedná se o případ, 

kdy je možné se nebezpečí vyhnout. 

 Nadefinování, kolik osob je ohroženo – Jde o stanovení, kolik osob by bylo 

zraněno při vzniku nehodové události. [9] 

Určení závažnosti rizika 

Závažnost poškození je druhým faktorem. Míra závažnosti určuje, jak velký dopad 

bude mít nehoda na zdraví osob. Tento faktor nabývá hodnot „Malá“ až „Značná“. Jakým 

způsobem se rozhoduje o závažnosti je vysvětleno v následujícím obrázku č. 15. 

 

Obrázek č. 15 Závažnost nehod 
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Matice pravděpodobnosti a závažnosti 

Hodnocení rizikových faktorů je určováno maticí pravděpodobnosti a závažnosti, 

kde platí čím vyšší je pravděpodobnost vzniku nehodového děje a součastně jeho 

závažnost, tím vyšší je hodnota rizika, viz obrázek č. 16. 

 

Obrázek č. 15 Matice pravděpodobnosti 

Hodnota rizika nabývá těchto hodnot 

 Triviální  

 Okrajová 

 Střední 

 Značná  

 Nepřípustná 

Na každou z nich je nutné reagovat jiným způsobem. [9] 

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. Toto stanovuje následující obrázek č. 17. 

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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Obrázek č. 17 Počáteční hodnota rizika 

Přijetí opatření k nápravě 

Hlavním účelem analýzy rizik je eliminovat anebo minimalizovat hodnotu 

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

počátečního rizika. Opatření rozlišujeme technická a organizační. 

 Technická – technická nápravná opatření fungují jako bariéra v přenosu zdroje 

rizika na vystavované osoby. V praxi to tedy mohou být různé kryty, zámky, 

senzory. Dále se mezi technická opatření zařazují taková opatření, která vedou 

k odstranění zdroje rizika, nebo při kterém dojde k výměně za méně 

nebezpečná. Technická opatření mají zpravidla vyšší schopnost snižovat 

hodnotu rizika. 

 Organizační – organizační opatření mění způsob práce nebo stanovují jasné 

změny pravidel v technologických postupech a procedurách, které zajistí 

zvýšení bezpečnosti provozu. Organizační opatření zavádíme pouze v  případě, 

že nelze snižovat riziko technicky.  

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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Při přijímání opatření platí zásady priority, z čehož vyplývá, že prvně jsou 

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

prostředky možné, jsou přijímána opatření individuální ochrany. [9] 

Zbytková hodnota rizika 

Každé navržené opatření by mělo hodnotu rizika přirozeně snižovat. Účinnost 

každého nápravného opatření má však jinou schopnost snižovat riziko. Proto je nutné 

zvážit, zdali je hodnota zbytkového rizika na přijatelné úrovni a pokud ne, je třeba snižovat 

riziko i dále. 

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

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

Proto je třeba tato rizika nepodceňovat. 

Seznamování s riziky 

Povinností zaměstnavatele, které nařizuje zákoník práce, je seznamovat 

zaměstnance s riziky na daném pracovišti. Proto je nutné, aby byla databáze zbytkových 

rizik začleněna do dokumentů společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s., a zajistit tak, aby 

zaměstnanci byli proškoleni a seznámeni o rizicích, kterým jsou vystavováni a jaké jim 

plynou povinnosti pro provádění bezpečné práce. [4, 9] 

Analýza rizika při nakládce dopravních prostředků je zpracována v příloze č. 1. 
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6. Návrh technických a organizačních opatření 

Na základě provedené analýzy rizika, jednotlivých činností prováděných při 

nakládce dopravních a železničních prostředků, byla navržena následující technická a 

organizační opatření, která pomohou zvýšit bezpečnost osob provádějící nakládku. 

Technická a organizační opatření 

 Při naložení břemene se projde kontrolní seznam položek, který by měl sloužit 

k bezpečné přepravě materiálu. Poté co řidič i odpovědná osoba zkontrolují, že vše je 

v pořádku, podepíší se pod předávací protokol. Tímto dojde ke zvýšení bezpečnosti 

přepravy, protože řidič bude brát větší zřetel na to, zda je vše správně naloženo. 

Podepsáním dokumentu převezme plnou odpovědnost za naložený materiál a nebude 

se moci vymlouvat v případě nehody, že náklad byl špatně zajištěn a tudíž ponese 

plnou odpovědnost. Příklad nehody špatně upevněného materiálu na obrázku č. 18. 

 

 

Obrázek č. 18 Nehoda 

 Pro přiražení dřevěných klínů používat pouze pracovní tyč, která bude vyrobena 

tak, aby obsluha mohla lehce manipulovat s klíny a bylo jí umožněno bez problémů 

břemeno zajistit, viz obrázek č. 19. 
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Obrázek č. 19 Pracovní tyč 

 

 V současné době jsou dřevěné klíny umístěny v areálu a hrozí tak nebezpečí úrazu 

při jejich přepravě. Měla by se vyrobit skříň, která bude umístěna v prostoru 

nakládky a kde budou dřevěné klíny uskladněny. Tím bude minimalizována 

možnost úrazu při přepravě dřevěných klínů. 

 Použití manipulační plošiny pro nakládku a manipulaci s břemeny, viz obrázek č. 

20. 
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Obrázek č. 20 Manipulační plošina 

 Stávajícím bezpečnostním prvkem pro automobily je zařazení rychlostního stupně, 

nebo zatažení ruční brzdy. Ke zvýšení bezpečnosti navrhuji vybudování betonových 

nebo jiných retardérů, které stanoví, kde přesně má automobil zastavit a který také 

bezpečně automobil zabrzdí. 

 K zabránění pohybu vagónů navrhuji použití zarážky, která je uvedena na obrázku 

č. 21. 
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Obrázek č. 21 Zarážka 
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Závěr 

Cílem práce byla optimalizace bezpečnosti nakládky dopravních prostředků 

v AMO, a to jak železničních prostředků, tak i nákladních automobilů. 

Při zpracování práce jsem měl plnou podporu AMO, co se týká potřebných vstupních 

materiálů a také mi bylo umožněno podrobně se seznámit s problematikou nakládky 

dopravních prostředků ve třech provozech. Během několika měsíců jsem se seznámil se 

všemi stávajícími bezpečnostními opatřeními, které musí vstupující/vjíždějící osoba 

splňovat.  

Tato opatření na mě působili velmi pozitivním dojmem, ale chybu člověka nelze 

zcela vyloučit a je nutné neustále provádět optimalizaci nákladky.  Po vysvětlení 

stanovených povinností při nakládce, byla pozornost věnována úrazovosti při nakládce. 

Před provedením analýzy a hodnocení rizika byla podrobněji popsána nakládka na třech 

provozech a to kontidrátová trať, středojemná válcovna a hrubá trať. Při všech typech 

nakládky byla pozornost věnována prostředkům použitým k transportu břemene a také 

byly uvedeny příklady špatné manipulace. 

K analýze a hodnocení rizik byla použita modifikovaná metoda FMECA, která je 

podrobně zpracována v příloze č. 1. Na základě provedené analýzy jsou navržena 

technická a organizační opatření pro AMO. Byla navržena i opatření, která můžou být 

využita v každém nakládacím prostoru AMO a to, že řidič a pracovník AMO podepíší 

předávací protokol, kde oba potvrdí svými podpisy, že náklad je bezpečně upevněn. 

Předpokládám, že navržená opatření budou přínosem pro AMO, a že tato opatření 

pomohou zvýšit bezpečnost jak interních tak externích zaměstnanců. 
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