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bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Miluše Váchová Ph.D. 

Cílem diplomové práce je posouzení rizik hutních procesů ve vztahu k externím službám 

BOZP. V práci jsou uvedeny základní zákonné předpisy, které stanovují požadavky k 

zajištění bezpečnosti a ochrany při práci. Z poskytnutých údajů společnosti je zpracován 

rozbor příčin a zdrojů pracovních úrazů. Analýza pracovních rizik je provedena metodou 

VÚBP. V závěru práce jsou navržená opatření pro zvýšení bezpečnosti práce a snížení 

pracovních rizik. 

Klíčová slova: BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úraz, analýza a 

hodnocení pracovních rizik 
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GŘEŠKOVÁ, Lucie. Risk assessment for metallurgical processes in relation to OSH 

external services and draft measurement. Ostrava, 2015, p. 62. Diploma thesis. VŠB-TU 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Head of the Thesis Ing. Miluše Váchová Ph.D. 

 

The aim of this thesis is to assess the risk of metallurgical processes in relation to external 

OHS services. The thesis presents the basic statutory regulations which establish 

requirements to ensure the health and safety protection at work. The company provided 

data are processed into an analysis of the causes and sources of work-related accidents. 

The analysis of occupational risks is performed by VÚBP method. In concluding part are 

proposed measures how to increase safety and reduce occupational risks. 
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1. Úvod 

 Zadáním diplomové práce je posouzení rizik hutních procesů ve vztahu k externím 

službám BOZP a návrh opatření. Vzhledem k tomu, že pro společnost ArcelorMittal 

Ostrava a.s. (AMO), která má svůj vlastní odbor BOZP, nepracují externí firmy BOZP, 

zaměřila jsem svou práci na externí zhotovitele služeb, kteří mají své odborníky pro tuto 

oblast. Z nich jsem vybrala například společnost Harsco Metals CZ s.r.o. (Harsco). 

Pro provedení analýzy a hodnocení rizik u obou výše uvedených firem ve vybraném 

hutním procesu - odsun strusky od tandemové pece (T-pec). V diplomové práci 

porovnávám situace odsunu strusky před a za působení společnosti Harsco. Na základě 

vybrané metody analýzy a hodnocení rizik, kdy budou vyhodnocena identifikovaná rizika 

a provedeno porovnání zjištěných stavů, budou doporučena vhodná opatření pro zvýšení 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví externí firmy v hutním procesu. Dosažením cíle 

je snížení pracovní úrazovosti a s tím spojených rizik na pracovišti. 

 Pracovní prostředí a výkon pracovních činností jsou vždy spojeny s riziky 

a rizikovými faktory. Neexistuje riziko s nulovou hodnotou a tím ani bezpečné pracoviště, 

ani bezpečná práce. Proto jsou stanovena pravidla a opatření, která chrání před negativními 

důsledky pracovního života v pracovním prostředí, chrání před pracovním úrazem, 

ohrožením nemoci z povolání. Současné pojetí BOZP je zaměřeno především na prevenci, 

tj. omezení všech negativních aspektů souvisejících s prací, včetně stresu, šikany, 

obtěžování a dalších. 

   Žádná pracovní činnost není bez rizika a úplné vyloučení rizik neexistuje. Na druhé 

straně je nutno provést taková opatření, aby reziduální rizika byla z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví přijatelná vzhledem k současnému stavu technických, vědeckých a dalších 

poznatků. Cílem prevence je chránit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, jež by mělo být 

součástí firemní kultury. Posouzení rizik je systematické zkoumání všech aspektů práce, 

prováděné s cílem identifikovat, co by mohlo zapříčinit úraz nebo škodu, je-li možno toto 

ohrožení odstranit a pokud to možné není, jaká ochranná nebo preventivní opatření ke 

kontrole rizik existují, nebo by mohla existovat. Hodnocení posouzení rizik je trvalý 

proces. Nadhodnocení a podhodnocení rizika je nežádoucí. Nadhodnocení z ekonomických 

důvodů a podhodnocení z důvodů bezpečnostních. Takováto analýza rizik se vyžaduje pro 

potřeby řízení a zároveň vytváří podklady pro rozhodovací proces.  Management rizik zná 
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celou řadu standardních metod pro jejich identifikaci a hodnocení. V sedmé části této 

diplomové práce je uveden přehled nejznámějších a nejpoužívanějších metod. 
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2.Literární rešerše 

Při vypracování mé diplomové práce jsem čerpala zejména z platných předpisů 

 a z dostupné literatury, která se zabývá bezpečností a ochrannou zdraví při práci. Ke své 

diplomové práci jsem zpracovala rešerši této literatury: 

Knihy 

NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je 

současná BOZP. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 258 s. Tato kniha 

jednoduchým, mnohdy až laickým způsobem, popisuje činnost soukromých BOZP, jejich 

význam, rozdělení a možnosti užití jejich činností. 

 

PALEČEK, Miloš. Prevence rizik. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006, 257 s. ISBN 80-245-

1117-7. Toto skriptum se zabývá systémy řízení bezpečnosti a havarijním plánováním. 

 

KOLEKTIV IVBP BRNO. Management rizika II. Brno: ROVS, 2001, str. 193. Toto 

skriptum se zabývá metodami analýzy rizik a popisuje, jak se mají tyto analýzy 

vypracovat.  

 

Zákony 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy, 

 zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
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3. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří 

do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je  

3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 

40 zemí světa. AMO a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. [3] 

3.1 Historie společnosti v datech 

1942 – Tehdy Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k 

umístění ve městě, započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích a tím se začala 

psát historie současné největší hutní společnosti AMO v České republice.  

  1947 / 1948 – bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu ještě jako 

součást Vítkovických železáren.  

31. prosince 1951 – došlo k osamostatnění a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda, 

národní podnik. 

 1951 / 1958 – celý kombinát tvořilo pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece 

včetně licího stroje, čtyři Siemens-martinské a pět hlubinných pecí, blokovna, válcovna 

trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny včetně vodohospodářství. 

 1967 /1985 – rozsáhle se modernizovaly Martinské pece na pece tandemové. Další 

větší výstavba byly středojemná válcovna v jižní části závodu, centrální kyslíkárny a 

velkokapacitní koksárenské baterie. 

 1989 – došlo ke změně názvu a z Nové Huti Klementa Gottwalda, národní podnik se 

stala Nová Huť, státní podnik.  Tato etapa přinesla významné technologické události, 

zejména přechod od odlévání oceli do ingotů k plynulému odlévání oceli. 

 1993 / 1999 – byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. Tento přechod 

přinesl větší výtěžnost oceli a nižší energetickou náročnost. Neméně významnou událostí 

byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která 

nahradila dvě zastaralé tratě a jejíž komplex je označován pásová minihuť. 
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2003 – koncem ledna koupil společnost Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena 

především na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, v rámci privatizace 

Novou Huť, a.s. a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s. 

2004 – koncem roku se změnil název společnosti na Mittal Steel Ostrava, a.s. 

V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné 

podniky, například JÄKL Karviná, a.s., Nová Huť Zábřeh, a.s. nebo Vysoké pece Ostrava, 

a.s. 

2006 - nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho 

Mittala o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada 

Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant. Změna nastala i v názvu 

ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s. 

2007 – některé společnosti, které se vydělily v roce 2004, se opět organizačně 

připojily k mateřské společnosti. [3] 

3.2 Výrobní činnost 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování 

surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé  

a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže  

a silniční svodidla. AMO je rozdělen na deset závodu: 

 Závod Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě koksárenské 

baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným 

provozem mají roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu. V chemické části závodu se vyrábí 

surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn a kapalná síra. 

Proces výroby koksu a koksochemických výrobků je certifikován a splňuje požadavky 

norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001. [3] 

 Závod Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi s roční kapacitou výroby 

přes 3 miliony tun surového železa. Tři čtvrtiny produkce tekutého surového železa jsou 

spotřebovány závodem Ocelárna. Objemově nejmenší podíl produkce surového železa je 

při přebytku kapacity zpracován na licím stroji. Vysokopecní rudná vsázka je ze tří čtvrtin 

zajišťována spékáním prachových rud v provozu „Aglomerace“, zbývající část rudné 
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vsázky tvoří pelety, kusové rudy a další druhotné suroviny. Mimo výrobu surového železa 

a aglomerátu, jsou externím zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to 

struskové kamenivo v několika granulometrických sortách vyráběných zejména  

pro stavební účely a dále vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách  

a sklárnách. Sortiment výroby surového železa i struskových výrobků splňuje požadavky 

ČSN EN ISO 9001:2001. [3] 

 Závod Ocelárna je výrobcem oceli, která se vyrábí kyslíkovým pochodem ve 

čtyřech tandemových pecích. Po odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry pro lití na 

pánvových pecích. Dále se tekutá ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních plynulého 

odlévání (ZPO) do sochorů, bram či bramek. Veškerý sortiment výroby oceli a kontislitků 

splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. [3]  

 Závod Válcovny vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro 

stavby a konstrukce. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě, jedna pásová a druhá 

drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů, pásů a drátů. Válcovací trať vyrábí 

střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí kruhových přes tvarové profily  

až po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také profily ocelových výztuží 

a plochou ocel šířky 130 až 170 mm. Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný 

 za tepla o průměrech 5,5 – 14 mm a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů. 

Středojemná válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých  

výrobků - jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu 

v žebírkovém provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru  

120 mm a některé speciální profily. Pásová trať P1500 vyrábí pás z ocelí konstrukčních, 

konstrukčních se zvýšenou pevností, konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření  

za studena, konstrukčních uhlíkatých, konstrukčních nízkolegovaných a mikrolegovaných. 

[3] 

 Závod Údržba představuje opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující potřeby 

závodů společnosti AMO při údržbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a 

investiční výstavbě. Zajišťuje servisní služby a operativní odstraňování poruch v rámci 

celého AMO. Závod Údržba vytváří podmínky pro bezpečný stav technických zařízení a 

klade důraz na tvorbu systému bezpečné práce. [3] 
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 Závod Doprava zajišťuje služby v oblasti interní železniční a silniční dopravy  

a přepravy pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek  

a pro externí podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti. Závod Doprava se člení  

na úseky: provoz kolejové dopravy a provoz servis kolejové dopravy. K základním 

funkcím dopravního závodu patří provozování dráhy a drážní dopravy podle  

zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a jeho prováděcích vyhlášek na základě udělených 

úředních povolení a licencí, obchodní činnost v oblasti tuzemské železniční přepravy, 

komerční a celní služby, metodika nakládkové činnosti a hospodaření s ložným prostorem, 

koordinace zaměstnanecké dopravy v rámci a.s., péče o základní majetkové fondy 

(dopravní prostředky, dopravní infrastruktura, ostatní majetek), výkon funkce operativního 

správce hlavních komunikací v areálu AMO a výkon správce studeného odvalu AMO. 

Železniční dopravní cestu tvoří celkem 199 km kolejiště a 52,5 km silnic, nacházejících se 

v areálu společnosti. Činnost dopravního závodu v oblasti provozování dráhy a drážní 

dopravy je zajišťována odborně a zdravotně způsobilými a speciálně vyškolenými 

zaměstnanci a dozorována orgány státní správy – Drážním úřadem a Drážní inspekcí. 

Bezpečnost drážní dopravy je zajišťována instalovaným zabezpečovacím zařízením. [3] 

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. je výrobně-opravárenským 

závodem. Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment 

strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí  

a výroba železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen na výrobu odlitků 

z oceli a litiny. Významnými činnostmi závodu jsou opravy elektrických strojů; 

projektování, dodávky, montáž a údržba elektrických zařízení; opravy mechanizačních 

prostředků; provádění, rekonstrukce a údržba staveb; provádění a údržba žáruvzdorných 

vyzdívek hutních, koksárenských a energetických zařízení. Neméně významnou činností 

závodu je tepelné zpracování (odlitků, výkovků, válcovaného materiálu, svařenců)  

na velké a malé kalírně. [3] 

 TAMEH Czech s.r.o. představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové 

energetiky se speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu, v oboru vodního 

hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektro-energetiky a výroby technických plynů. 

Převážná část dodávek energetických médií směřuje z TAMEH Czech s.r.o. do ostatních 

závodů akciové společnosti, část je určena externím kupujícím. [3] 
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 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je výrobcem trubek. Nosným 

výrobním programem závodu jsou bezešvé trubky válcované na dvou tratích Stiefel  

v provedení trubek hladkých, závitových, přírubových a olejářských. Trubky na tratích  

St 4-10" a St 140 jsou vyráběny pouze z plynule odlévaných předlitků. Nejnáročnějším 

výrobkem jsou bezešvé trubky olejářské - pažnicové, čerpací, vrtné a naftovodné. Od roku 

1957 je závod oprávněn označovat olejářské trubky monogramem Amerického 

Petrolejářského Institutu (API). Kromě běžných API závitů dodává závod i pažnicové  

a čerpací trubky s plynotěsným závitovým spojem. Z ocelového pásu válcovaného za tepla 

jsou v provoze "Svařovna trub" vyráběny svařované trubky se šroubovicovým svarem jak 

v černém provedení, tak pro potřeby plynárenství v provedení s třívrstvou izolací PE. 

Závod je vybaven nezbytnou kontrolní a zkušební technikou. Při kontrole jakosti se 

používá moderních nedestruktivních metod, které garantují požadovanou kvalitu 

dodávaných trubek. [3] 

 Válcovny plechu FM je tradičním výrobcem elektrotechnické oceli. Tradice výroby 

sahá až do období druhé světové války, kdy byla vyvíjena technologie a první svitky byly 

vyrobeny už v roce 1946. Kromě výroby dynamo oceli, která slouží převážně k výrobě 

elektromotorů, rotorů a statorů, oceli transformátorové, z níž jsou vyráběny transformátory. 

Výroba této oceli prochází technicky i časově náročným procesem. V současné době 

Válcovny plechu Frýdek-Místek realizují investici v řádu stovek miliónů korun, díky níž 

dojde k navýšení výroby na konečných 60 000 tun transformátorové a 32 000 tun 

dynamové oceli ročně. [3] 

3.3. Společnost Harsco Metals CZ s.r.o. 

Společnost Harsco je mezinárodní společnost se sídlem v USA má tři divize:  

Metals and Minerals: Harsco Metals and Minerals se zabývá znovuvyužitím zdrojů  

a řešením problémů s odpady jimž čelí řada odvětví. Od recyklace kovových jednotek 

 k přeměně odpadních plynů na biopaliva, pomáhá průmyslu získávat ekonomickou 

hodnotu z odpadních materiálů současně se snížením dopadu výroby na životní prostředí.  

Rail: Harsco je uznáváno pro technické vedení a celosvětové zkušenosti prakticky  

ve všech aspektech údržby železniční trati. Umožňuje železnici pracovat s maximální 
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účinností přes hladké, přesně zarovnané tratě, které zvyšují bezpečnost železnic a zároveň 

snižují spotřebu paliva a další klíčové provozní náklady. 

Industrial: Zabývá se expertizou speciálních produktů. Tato průmyslová skupina 

poskytuje produkty šité na míru zákazníkům v širokém spektru průmyslových odvětví 

téměř 100 let. Konzultativní přístup k prodeji nabízí praktická, smysluplná řešení  

a špičkovou podporu, spolu s nejznámějšími a nejuznávanějšími produkty na jejich trzích. 

[19] 

Harsco Metals & Mineral provádí logistiku a využití zdrojů získaných z původně 

odpadového materiálu. Funguje na více než 160 zákaznických místech ve 30 zemích. 

Pracuje na místě svých zákazníků v rámci víceletých smluv. Harsco bylo založeno 

v minulém století a nabízí ocelářům získávání kovů ze strusky a odpadového materiálu 

s cílem uspokojit rostoucí potřebu průmyslu po opětovném využití vedlejších produktů 

v průmyslu. Recyklací minerálních vedlejších produktů z výroby oceli a jejich uplatnění na 

stavby silnic a stavebních konstrukcí, získáváním kovů ze strusky nebo jiných odpadů  

a jejích recyklací zpět do výroby, minimalizuje Harsco potřebu skládkování odpadu. 

Postupy přispívají k udržitelným ocelářským postupům a umožňují ušetřit náklady  

na suroviny. 

Harsco uznává, že hutnictví je pro životní prostředí nebezpečné, ale se správným 

zařízením, odbornou přípravou a systematičností výroby lze tato rizika dobře regulovat. 

Harsco funguje na principech, že všem pracovním úrazům a nemocem z povolání lze 

předcházet, bezpečnost je odpovědností každého, provozní expozice může být přiměřeně 

zajištěna, prevence úrazů a nehod přispívá k obchodnímu úspěchu. [19] 
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4. Právní a ostatní předpisy 

Oblast BOZP je upravena v celé řadě právních a ostatních předpisů. Zajištění 

požadavku BOZP je garantováno Listinou základních práv a svobod. V čl. 28 je stanoveno 

právo zaměstnanců na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky  

a v čl. 31 je uvedeno, že každý má právo na ochranu zdraví. [1] 

 Základními právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce jsou: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

  zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

  zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování. 

 V zákoníku práce, § 349 je uvedeno, že právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy 

hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické 

normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy  

o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 

látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují 

otázky týkající se ochrany života a zdraví. [5] 

 Problematikou BOZP se zabývá část pátá, § 101 - § 108, kde jsou určené povinnosti 

zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Zákoník práce mimo jiné vyžaduje, aby zaměstnavatel soustavně vyhledával 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek a prošetřoval jejich 

příčiny a zdroje. Podle tohoto zjištění je zaměstnavatel povinen vyhledávat a vyhodnocovat 

rizika a dále přijímat opatření k jejich odstranění. Pokud není možné rizika odstranit, je 

zaměstnavatel povinen tato rizika vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení 

tak, aby ohrožení zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. [5] 

  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
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 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zákon ukládá 

zaměstnavateli další podmínky pro zajištění BOZP na pracovišti. Stanovuje požadavky  

na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,  

na organizaci práce a pracovní postupy, na bezpečnostní značky a jiné. [6] 

 Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. Toto nařízení upravuje podrobnější požadavky na zajištění BOZP na pracovišti  

a v pracovním prostředí. [21] 

 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Toto nařízení  

se vztahuje na bezpečný provoz a používání zařízení, činnosti spojené zejména  

se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, 

údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu. [7] 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací  

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli. Předpis zapracovává a stanoví kritéria, faktory  

a limity pro zařazování prací do kategorií. Faktorem se rozumí fyzikální, chemické  

a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková 

zátěž a další faktory, které mohou mít nebo mají vliv na zdraví. [8] 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků. Ochranné prostředky plní funkci ochrany proti vyskytujícím  

se rizikům a jejich užívání nesmí představovat další riziko. Ochranné pomůcky musí 

odpovídat podmínkám na pracovišti a být přizpůsobeny fyzickým předpokladům 

zaměstnanců. [9] 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. Předpis upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu  

o úrazu a smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 



 

12 

 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Toto vládní nařízení bylo 

novelizováno vládním nařízením 170/2014 Sb. s platností od 1. 1. 2015. [10, 14] 

V rámci zajištění BOZP je nezbytné vycházet i z požadavků, které vyplývají ze: 

 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění 

pozdějších předpisů,  

 zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákona č. 176/ 2008 Sb. ve znění zákona 229/2012 o technických požadavcích na 

strojní zařízení 

 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, 

 zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), 

 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

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

a ze spousty dalších právních předpisů, technických předpisů a technických norem. [1] [2] 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-356
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5. Bezpečný podnik 

Český úřad bezpečnosti práce udělil společnosti AMO oprávnění používat označení 

„Bezpečný podnik“ pro závod Koksovna od roku 2000, pro závod Ocelárna od roku 2003  

a pro ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 29. 5. 2012. 

Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících 

fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spolu s ochranou životního 

prostředí, docílit tím zároveň i vyšší hladiny kultury práce a pracovní pohody a vytvořit 

podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Garant programu „Bezpečný podnik“, 

Státní úřad inspekce práce, považuje prosazování a realizaci tohoto programu u právnických  

a podnikajících fyzických osob, pro které je určen, za prioritní, zejména s ohledem na potřebu 

účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků na prevenci v oblasti BOZP. 

Realizace požadavků programu „Bezpečný podnik“ umožní: 

  nastolit efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně 

ochrany životního prostředí, 

 začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního 

prostředí do stávajícího systému řízení, 

 minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců, ztráty na životech  

a ekonomické ztráty v důsledku omezení příležitosti vzniku mimořádných událostí, 

 docílit stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního 

prostředí bude v rámci provozu zajištěna v souladu s předpisy, 

 dosáhnout vyšší úrovně BOZP, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků  

a cílů stanovených v politice BOZP a tím získat i větší ochranu jejich zdraví, 

 stupňovat úroveň kultury práce, pracovní a sociální pohody na pracovišti, 

 zvýšit celkovou bezpečnost podniku včetně jeho okolí a tím zlepšit jeho image  

v očích veřejnosti i obchodních partnerů. 

 Zásadové plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“, by mělo rovněž 

napomoci ke zvýšení odpovědnosti jednotlivců za plnění jim stanovených povinností  

a k zajištění větší angažovanosti managementu a ostatních zaměstnanců na plnění 

bezpečnostní politiky a stanovených cílů. Současně by mělo vytvořit podmínky  
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pro předcházení mimořádným událostem a tím i ke snížení úrazovosti a nákladů spojených 

s jejich likvidací. [4] 
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6.Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik 

 Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, které slouží pro potřeby řízení a tvoří 

podklady pro rozhodovací proces. Z toho vyplývá, že pracovní postupy musí uznávat určité 

požadavky, které zaručují správné a kvalifikované rozhodování a pro-aktivní řízení, které 

je na základě současných znalostí nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany, bezpečnosti  

a rozvoje organizace. Hodnocení rizik je možno provést jen na základě konkrétních, 

pravdivých a ověřených datových souborů o dané nehodě, havárii apod., pro které platí 

fyzikálně správně definovaný prostor a časový interval. Cílem je zajistit rozhodování  

ve prospěch věci. Proto musí být používán otestovaný soubor kritérií, který zaručuje 

objektivitu, nezávislost a nezaujatost hodnocení. V řadě případů jsou posuzované problémy 

komplexní nebo mají mnoho nejistot a neurčitostí, což způsobuje, že je třeba použít 

vícekriteriální expertní metody. Z pohledu shromážděných znalostí a zkušeností je třeba 

konstatovat, že většina metodik pro stanovení rizik předpokládá absolutní bezchybnost 

projektu a omezuje se na kontrolu dodržení procesu a činnosti obsluhy. Dá se říct, že každá 

metoda analýzy rizik je pouze pomocný nástroj a inteligence člověka zůstává 

nezastupitelná. 

 Pro analýzu a hodnocení rizik je k dispozici řada metodik a i softwarových nástrojů. 

Jsou založeny na fyzikálních modelech. Proto každý zaměstnavatel musí zvolit 

nejvhodnější metodu a záleží na něm, jak ji bude zdokonalovat. [1], [2], [11], [16] 

6.1 Terminologie 

Nebezpečí  

Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit poškození nebo možnost úrazu, zranění 

nebo jiného poškození zdraví, je to zdroj ohrožení.   

Identifikace nebezpečí  

Proces rozpoznávání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik.  

Analýza rizik  

Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika. 
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 Hodnocení rizik  

Proces, kterým se hodnotí riziko pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci, 

vyplývající z okolností nebo z výskytu ohrožení na pracovišti.  

Management rizik  

Je to systém omezování rizik, který zahrnuje činnost při identifikaci, kvalifikaci a eliminaci 

rizik, nebo snižování rizik na přijatelnou úroveň.  

Riziko  

Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité 

rizikové situaci. 

Zbytkové riziko 

Riziko, které nelze odstranit i po uskutečnění bezpečnostních opatření.  

Řízení rizika  

Přijetí odpovídajících opatření k odstranění rizika nebo snížení jeho míry  

na akceptovatelnou úroveň, včetně zpětné vazby na účinnost opatření a informování 

zaměstnanců o riziku.  

Bezpečnostní opatření 

Opatření k odstranění rizik při práci, která mohou být zajišťována technickými, 

organizačními nebo výchovnými prostředky. 

6.2 Management rizik 

 Podstatný je proces managementu rizik jako systematický rozhodovací proces, který 

se zaobírá množstvím faktorů při identifikování, analyzování, posuzování, hodnocení, 

řízení a monitorování potenciálních rizik. Proces managementu rizik zahrnuje: 

   Identifikaci rizik 

 Analýza rizika  

 Hodnocení rizika 

 Řízení rizika 
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 Analýza rizik se provádí na kvalitativním nebo kvantitativním základě nebo 

kombinací obou. Kvantitativní analýza umožňuje určit pravděpodobnost a důsledky 

definovaných událostí v měřitelných jednotkách, které vyplývají z počtu usmrcení  

či zranění. Kvalitativní analýza vychází z expertních vědomostí a umožňuje identifikovat  

a popsat nebezpečí. 

  Pro hodnocení rizika jsou definovaná bezpečnostní kritéria, zda je daný stupeň rizika 

pro zaměstnavatele ještě přijatelný. Řízení rizika se týká situace, kdy není možné riziko 

akceptovat a je nutné navrhovat dodatečná bezpečnostní opatření. [1], [2], [15], [16] 

6.3 Sedm kroků ke stanovení rizik 

 Postup pro hodnocení rizik spočívá v provedení následujících kroků. 

1. Vymezit pracovní systém a zpracovat seznam činností 

 Zpracovat seznam míst a prostorů v pracovním systému. Pracovní systém zahrnuje 

všechna zařízení, technologie, prostory, prostředí, zaměstnance a jiné osoby přítomné  

na pracovištích a všechny ostatní vlivy, které je možno očekávat. Vymezením prostoru  

se rozumí rozložení pracovního systému do jednotlivých pracovišť, zařízení, prostorů  

a dalších míst, kde bude organizováno hodnocení rizik. Nesmí se opomenout zahrnout  

do seznamu všechny prostory a komunikace včetně sklepních prostor, venkovních 

komunikací, šaten, záchodů, umýváren, prostorů pro odpočinek a jídlo. Na seznam 

prostorů a pracovních míst navazuje seznam činností, které jsou v jednotlivých pracovních 

prostorech konány. Nesmí se zapomenout, že na většině pracovišť probíhají v různou dobu 

různé činnosti. 

2. Identifikovat nebezpečí 

 Ke všem pracovním místům, případně činnostem, se přiřadí nebezpečí  

nebo nebezpečná situace, která může nastat. Posoudí se, kdo může být nebezpečím 

ohrožen a jak k němu může dojít. Vychází se přitom ze zkušenosti hodnotitelů, 

zaměstnanců, z výsledků šetření pracovních úrazů, nehod, z evidence drobných poranění  

a skoronehod. Vyslechnutí poznatků a návrhů zaměstnanců může přinést důležité 

informace pro prevenci rizik. 
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3. Stanovit a analyzovat a vyhodnotit rizika 

  Zhodnotit rizika vyplývající z identifikovaných nebezpečí a rozhodnout, zda jsou 

dosavadní preventivní opatření dostačující nebo jestli jsou nezbytná další opatření.  

Při stanovování rizik posuzujeme významnost možného poškození i pravděpodobnost, 

 se kterou k poškození může dojít. Zároveň je třeba brát v úvahu efektivitu jednotlivých 

opatření a možnost jejich neúspěchů a z toho plynoucí následky. Podstata hodnocení rizik 

spočívá v rozhodnutí, zda je možné riziko akceptovatelné, a pokud není, jaká opatření se 

budou realizovat k jeho odstranění, nebo pokud to technicky není možné, tak jej alespoň 

omezit na přijatelnou míru. 

4. Odstranit nebo omezit rizika 

Účinná prevence poškození zdraví vychází ze znalostí charakteru rizik a jejich 

závažnosti. Nezbytnou podmínkou účinné prevence je splnění všech požadavků 

stanovených právními předpisy a technickými normami. Cílem opatření je zajistit 

podmínky, které odstraní rizika u zdroje jejich původu nebo omezí jejich působení tak, aby 

ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.  

Konečné slovo v přijetí opatření k omezení rizik má zaměstnavatel, který závazným 

způsobem rozhodne o potřebných opatřeních, zodpovědnosti za jejich realizaci a termínu 

provedení.  

5. Vyhodnotit zdravotní rizika  

Prvkem pracovních rizik jsou rovněž zdravotní rizika, která vyjadřují míru závažnosti 

zátěže člověka vystaveného rizikovým faktorům na pracovišti. Vzhledem k jejich 

zvláštnímu charakteru a nezbytné odborné znalosti pro jejich hodnocení jsou zahrnuty  

v právních předpisech týkajících se ochrany veřejného zdraví, konkrétně  

v zákonu č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 sb.  Podle citovaného 

zákona má zaměstnavatel povinnost zdravotní rizika vyhledávat a zpracovávat návrh 

zařazení prací do kategorií. Zaměstnavatel navrhuje zařazení do kategorií prací na základě 

hygienicky měřených nadlimitních rizikových faktorů provedených akreditovanou 

laboratoří. 

Tento návrh spolu s údaji pro hodnocení rizik předkládá zaměstnavatel orgánu ochrany 

veřejného zdraví, který rozhoduje o zařazení práce do příslušné kategorie a vyhlašuje 
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riziková pracoviště. Zaměstnavatel sám kategorie prací a riziková pracoviště neurčuje  

ani nevyhlašuje. Rizikovou prací, při níž je nebezpečí vzniku nemocí z povolání nebo 

nemoci související s prací, je práce zařazena do kategorie třetí a čtvrté a dále práce 

zařazená do kategorie druhé, o níž rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

6. Pravidelné hodnocení rizik 

Jak z nadpisu vyplývá, výchozí hodnocení rizik se provádí při zavádění systému 

hodnocení rizik na všech pracovištích a zařízeních, u nových pracovišť a u technologií 

před uvedením do provozu. Je zapotřebí je provést, když dojde k závažným organizačním 

změnám. Dále se hodnocení rizik provádí v intervalech, stanovených pro jednotlivá 

pracoviště zaměstnavatelem podle rizikovosti prací a dalších skutečností, které rizikovost a 

četnost prevence ovlivňují. 

7. Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci 

Prevence rizik spočívá v zajištění kvalitního školení zaměstnanců o právních  

a ostatních předpisech k zajištění BOZP včetně informací o rizicích, která se týkají jejich 

práce a pracoviště a pravidelném ověřování jejich znalostí. Je povinností 

seznámit zaměstnance s výsledkem vyhodnocení rizik a přijetí a provádění opatření  

ke snížení jejich působení. Se zaměstnanci jsou projednávány i výsledky kontrol 

zaměřených na účinnost přijatých bezpečnostních opatření, protože jejich soustavné 

vyžadování a kontrolování je nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečných a zdraví 

neohrožujících podmínek práce.  

 Závěrem je potřeba zdůraznit, že hodnocení rizik je neustálý proces, který musí být 

prováděn při všech změnách v podniku ovlivňujících existenci nebezpečí a majících vliv 

na bezpečnost a ochranu zdraví. [23] 
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7. Metody k hodnocení rizik 

 Metody hodnocení rizik se používají jako nástroj pro hodnocení a určení přijatelnosti 

existujícího rizika. Možností, jak vyhodnocovat rizika je velká řada. Před samotným 

hodnocením je nejdůležitější výběr metody, protože je nutné vědět, které informace jsou 

zásadní. Dokonalá znalost vybrané metodiky je prvním krokem k dobrému  

a profesionálnímu zpracování rizik. Široké spektrum metod umožňuje dokonalé hodnocení 

podle množství získaných nebo hledaných informací o posuzovaném systému.  

Při posuzování systému je zapotřebí analyzovat a hodnotit rizika jako komplexní záležitost. 

Je nutno pohlížet na daný stroj či pracovní operaci jako na jeden celek a nejlépe jej, až poté 

rozdělit na jednotlivé až elementární operace, které by mohly přispět k možnosti lepšího 

zjištění rizika pro daného zaměstnance. Při posuzování systému je důležité zahrnout  

do analýzy a hodnocení rizik i součásti zdánlivě nesouvisejících systému. [13], [15], [16] 

7.1 Bodové metody  

 Každá z existujících metod pro stanovení rizik, byla vytvořena pro určitý problém,  

a proto jednotlivé příklady nejsou vzájemně porovnatelné. Ke stanovování parametrů však  

v mnoha případech přistupují obdobně. 

7.1.1 Metoda VÚBP  

Metoda VÚBP je prostá praktická metoda posuzující rizika z hlediska 

pravděpodobnosti vzniku nehody a jejích následků.  

Pravděpodobnost (P) je vyjádřena v šesti kategoriích: 

1. Častý výskyt - z celkem 10 zaznamenaných jevů se nežádoucí jev vyskytne 1krát, 

přičemž opakovaný výskyt nežádoucích jevů znamená nepřetržité ohrožení.  

2. Pravděpodobný výskyt - z celkem 100 zaznamenaných jevů se nežádoucí jev vyskytne 

1krát. Pokud se nežádoucí jev se vyskytne několikrát v průběhu funkce systému, vyplývá 

z toho časté ohrožení.  

3. Příležitostný výskyt - z celkem 1000 zaznamenaných jevů se nežádoucí jev vyskytne 

1krát. Jestliže nežádoucí jev vznikne několikrát během funkce systému, znamená to časté 

ohrožení.  
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4. Málo pravděpodobný, ale možný výskyt - z celkem 10 000 zaznamenaných jevů  

se nežádoucí jev vyskytne 1krát. Nežádoucí jev není moc pravděpodobný, ale nelze  

ho vyloučit.  

5. Nepravděpodobný výskyt - z celkem 100 000 zaznamenaných jevů se nežádoucí jev 

vyskytne 1krát. Možnost nežádoucího jevu se blíží nule.  

6. Nemožný - výskyt nežádoucího jevu je fyzikálně skoro nemožný, nemůže dojít  

k reálnému ohrožení.  

Následky (N) jsou vyjádřeny ve čtyřech kategoriích:  

a. Zanedbatelné - výpadek výroby kratší než 1 den, škoda nepřevyšuje 10 000 Kč, poranění 

nevyžadující odborné ošetření. 

b. Lehké - výpadek výroby 1 den až 2 týdny, škoda v rozmezí 10 000 až 500 000 Kč, 

poranění vyžadující odborné ošetření, ovšem bez následků na zdraví. 

c. Těžké - výpadek výroby 2 týdny až 4 měsíce, škoda v rozmezí 500 000 až 5 mil. Kč, 

poranění jsou těžká a vyžadují dlouhodobé léčení, mohou způsobit trvalé následky.  

d. Kritické - výpadek výroby přesahuje 4 měsíce, značné škody, zničení systému; výše 

škody přesahuje 5 mil. Kč, poranění jsou neslučitelná se životem. 

Matice rizika  

 Stanovení pravděpodobnosti a možného následku nehody umožní určit kategorii 

rizika (K) přiřazením příslušné hodnoty v níže uvedené matici rizika. [15], [16] 

 

Tabulka 1 Matice rizika VÚBP [16] 

Pravděpodobnost Následek 

 a)zanedbatelný b) lehký c) těžký d) kritický 

1 Častá 4 3 2 1 

2 Pravděpodobná 8 6 4 2 

3 Příležitostná 12 9 6 3 

4 Málo pravděpodobná 16 12 8 4 

5 Nepravděpodobná 20 15 10 5 

6 Nemožná 24 18 12 6 
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Tabulka 2 kategorie rizika VÚBP [16] 

 

Kategorie 

Bodová 

hodnota 

 

Stupeň rizika 

 

I 

 

1 až 3 

Nepřijatelné riziko 

Nezbytná opatření k jeho snížení na přijatelnou úroveň 

 

II 

 

4 až 9 

Nežádoucí riziko 

Přijmout opatření, naléhavost opatření není tak závažná jako v 

kategorii I; realizovat dle zpracovaného plánu 

 

III 

 

10 až 16 

Přijatelné riziko 

Riziko je přijatelné pouze se souhlasem vedení; pokud se 

neprovedou technické opatření, musí se zavést organizační 

opatření 

 

IV 

 

18 až 24 

Přijatelné riziko 

Zbytkové riziko, nevyžaduje zvláštní opatření, ale je potřeba na 

riziko upozornit a uvést, jaká organizační, ochranná a výchovná 

opatření budou realizována 

 

7.1.2 Metoda BOMECH 

 Metoda BOMECH pro hodnocení nebezpečnosti strojů byla zpracovaná na strojní 

fakultě ČVUT v Praze. Metoda BOMECH není absolutně objektivní, závisí na hodnotiteli, 

jeho znalostech a praxi. V zájmu nestrannosti výsledků je tedy potřebné splnit dvě základní 

podmínky. Posuzování se musí provádět v týmu minimálně 3 nebo 5 odborníků  

a při dostatečné kvalifikaci posuzovatelů. Podstatou metody je vymezení kritérií,  

na kterých je závislý stupeň nebezpečnosti. Metoda vychází z odhadovaného možného 

následku ohrožení, počtu současně ohrožených osob, možnosti existence nebezpečného 

místa a času, po který je zaměstnanec v poli rizika za rok. [13], [16] 

7.1.3 Metoda JBM 

 Jednoduchá bodová metoda (JBM) slouží k snadnému vyhodnocení vyhledaných 

rizik pomocí stanovených kritérií. Kritérium zde představuje pravděpodobnost 

nežádoucího následku, jenž může způsobit expozici rizika. Tedy čas, po který může být 

zaměstnanec vystaven riziku, ochranné reakce při vzniku rizikové situace a následky 

tohoto rizika. Pro každé kritérium je stanoven parametr míry pravděpodobnosti vzniku a 
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následku. Výsledná míra rizika je poté prostým součinem jednotlivých koeficientů. Metoda 

umožňuje stanovit výhodnější provedení navržených opatření v závislosti na počtu 

zaměstnanců vložením další proměnné. Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje nutnost přijetí 

opatření ke snížení rizika a prioritu bezpečnostních opatření. [13]  

7.2 Analytické metody 

 Analytické metody nepopisují míru rizika číselným indexem, tak jako je tomu  

u většiny bodových metod. Analyzují a definují možné varianty následků prostřednictvím 

grafického vyjádření, které by se mohly objevit jako následek rizika.  

7.2.1 Metoda „WHAT - IF“ 

  Metoda „WHAT - IF“ („Co se stane, když“) je založena na diskuzi,  

při které kvalifikovaný pracovní tým prověřuje formou dotazů a odpovědí události, které se 

mohou v procesu vyskytnout. Formulované dotazy začínají charakteristickým  

"Co se stane, když“. Je to metoda, která je založená na systematickém postupu  

a detailním prověřování procesu. Pracovní tým hledá odpovědi na takto formulované 

dotazy. Odhadují se následky vzniklého stavu nebo situace, navrhují se opatření  

a doporučení. Metoda je velice časově náročná. [15], [16] 

7.2.2 Analýza stromu poruchových stavů FTA 

 FTA (Fault Tree Analysis) je technika kvalitativní nebo kvantitativní,  

kterou se identifikují podmínky a faktory, které mohou přispívat k nežádoucí události. 

Tyto podmínky a faktory se racionálním způsobem organizují a graficky znázorňují. 

Poruchové stavy identifikované ve stromu mohou být události, které jsou spojené  

s poruchami hardwaru, s lidskými omyly nebo se souvisícími událostmi, které vedou  

k nežádoucí události. Počínaje vrcholovou událostí se identifikují existující příčiny 

jednotlivých druhů poruchových stavů na příští nižší funkční úrovni systému.  

FTA poskytuje přístup, který je vysoce systematický, ovšem současně dostatečně pružný, 

aby umožňoval analyzovat mnohé faktory včetně fyzikálních jevů a interakcí s člověkem. 

Použitím přístupu „shora dolů“, se koncentruje pozornost na ty důsledky poruch,  

které se rovnou vztahují k vrcholové události.  
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7.2.3 Metoda HAZOP  

 Metoda HAZOP (Hazard and Operability Analysis / Study-HAZOP) je kvalitativní 

metoda založená na důsledně propracovaném a systematickém postupu kritického 

prověřování analyzovaného procesu se záměrem odhalení nebezpečných situací, zjištění 

jejich příčin a stanovení možných následků. Metoda je nejrozšířenějším postupem 

identifikace nebezpečí technických zařízení. Při jejím použití se využívá systém klíčových 

slov. Klíčová slova jsou: není, větší, menší, a také, částečně, reverze, jiný, předčasný, 

zpožděný. 

 Postup metody:  

 popis účelu subsystému, 

 popis odchylky od požadované funkce, 

 nalezení příčiny nebo souběhu příčin vedoucích k odchylce,  

 stanovení možných následků a doporučených zásahů. 

 Metoda není úplně ideální pro vyhledávání pracovních rizik, ovšem lze využít její 

filozofii – použití klíčových slov nebo pro vyhledávání rizik technických zařízení. [15], 

[16] 

7.3 Průzkumové metody  

Tyto metody pracují na principu sběru podstatných údajů o jednání člověka  

v specifických situacích. Účelem je identifikovat a analyzovat nehody, skoronehody, 

nežádoucí události, nežádoucí kontakty, případně rizikové situace. Kontroluje se nevhodný 

způsob práce, neuspokojivé zajištění bezpečnostních pracovních podmínek, které mají vliv 

na vznik pracovních úrazů vybrané skupiny osob. U zvoleného vzorku zaměstnanců 

proběhne dotazová akce orientovaná na popis a sběr kritických bodů, které vedou k úrazu 

nebo škodě na majetku. Dotazovaný uvede poznatky z vlastní práce nebo z práce dalších 

zaměstnanců. Cílem je vylíčit co nejvíce těchto incidentů. Mezi tyto metody patří  

např.: Metoda kritických událostí a Metoda řízeného rozhovoru. [13]  
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7.4 Kontrolní seznam – Checklist  

 Kontrolní seznam je postup založený na souboru položek nebo kroků, podle kterých 

se ověřuje stav systému. Většinou jsou kontrolní seznamy velice podrobné a lze je 

aplikovat ke zjištění souladu s předpisy a normami. Identifikace rizik pomocí kontrolních 

seznamů je rychlá a snadná. Checklisty lze sestavit buď pro každý stroj a zařízení, nebo 

pro celý provoz. Seznamy mohou být využité v kterémkoliv stupni existence systému. 

Kontrolní seznam je zpravidla doplněn hodnocením jednotlivých položek údaji „ano“ nebo 

„ne“. Předností checklistů je jednoduchá aplikovatelnost. Podrobný kontrolní seznam 

poskytuje podklad pro běžné vyhodnocení kritických situací. Doporučuje se průběžně 

upravovat a rozšiřovat podle daných situací, které vyžadují další pozornost. Nevýhodou 

kontrolního seznamu je zaměření na normativně vymezené požadavky, které vedou  

k automatickému postoji, a jsou ovlivněny zkušenostmi autorů. Kontrolní seznamy, které 

by měli vytvářet odborníci s pravidelným prověřováním a aktualizováním. [11], [13] 

7.5 Pozorovací metody  

 Pro tyto metody platí, že základem je kódovaný seznam nebezpečných pracovních 

postupů, k nimž na pracovišti dochází. Pozorovatel prochází pracovištěm a zaznamenává 

bezpečné a nebezpečné pracovní postupy. Počet potřebných pozorování je založen  

na předběžném přehledu a požadovaném stupni přesnosti. Rozlišovací přesnost není velká, 

závisí na tom, jak je podrobný používaný formulář. Získané výsledky jsou dost subjektivní. 

[11], [13] 

7.5.1 Odběr vzorku bezpečnosti práce  

 Podstatou metody je podrobné pozorování pracoviště a zapisování nežádoucích jevů 

do předem připraveného formuláře. Pozorovatel prochází provozem a pozoruje každého 

zaměstnance, který provádí nějakou činnost a zaznamenává si pozorované bezpečné nebo 

nebezpečné pracovní postupy. [11], [13] 



 

26 

 

7.5.2 Odběr vzorku chování  

 Při této metodě pozorovatel obchází v nahodilých intervalech několik pracovišť  

a do připraveného formuláře zaznamenává existenci nežádoucích jevů. Tato metoda  

se rovněž nazývá "momentové pozorování" nebo "frekvenční analýza". Přesnost výsledku 

ovlivňuje dostatečný počet pozorování. [11], [13] 

7.6 Výběr metody  

 V tomto oddílu je výběr nejčastěji používaných metod pro analýzu a hodnocení rizik. 

Metod pro analýzu a hodnocení rizik je mnoho a je nutné počítat s tím, že jednotlivé 

metody mohou být různě upravovány podle potřeb uživatele. Hodnotitel má k dispozici 

metody, které slouží jen jako prvotní nástroj k identifikaci rizik. Ty jsou většinou 

nenáročné na zkušenosti a čas uživatele, ale objektivita výsledku není příliš vysoká. Jiné 

metody jsou podrobnější a přesnější a jejich výslednou hodnotu lze považovat  

za objektivní. Důležitou úlohu mají zkušenosti s používanou metodou a s její aplikací. 

 Pro analýzu a hodnocení pracovních rizik jsou nejvhodnější a nejčastěji používané 

bodové metody. Na základě získaných informací z tohoto oddílu byla pro účely diplomové 

práce vybrána metoda VÚBP jako nejvhodnější. 

 

 

 

 

 



 

27 

 

8.Rozbor příčin a zdrojů pracovních úrazů 

V této kapitole se budou vyhodnocovat příčiny a zdroje pracovních úrazu, které se 

staly ve společnosti AMO, závodě Ocelárna v období 2010-2014. 

8.1 Definice pracovního úrazu 

Definice pracovního úrazu je uvedena v § 380 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce. Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů  

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nebo pro plnění pracovních 

úkolů. Poškozením zdraví je jak tělesné zranění, tak i psychická porucha. Pro zjištění 

skutečnosti, zda zaměstnanec plnil pracovní úkoly, není rozhodující motiv či pohnutka 

zaměstnance, ale zda bylo jednání zaměstnance z hlediska věcného, místního a časového 

objektivně konáno pro zaměstnavatele. [12]  

8.2 Legislativa vztahující se k pracovním úrazům  

 Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního úrazu ukládá  

§ 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném 

znění, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Podle § 105 zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost: 

 objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zraněného zaměstnance, pokud to 

zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě 

úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, 

 vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, ačkoliv jimi nebyla způsobena pracovní 

neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní 

dny, 

 vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž 

následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než  

3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance, předat postiženému zaměstnanci 
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vyhotovení záznamu o pracovním úrazu, v případě smrtelného pracovního úrazu 

jeho rodinným příslušníkům, 

 ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím, 

 přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. [5], [10] 

8.3 Vývoj úrazovosti v letech 2010 - 2014  

 V této kapitole se budou vyhodnocovat příčiny a zdroje pracovních úrazu, které se 

staly v závodě Ocelárna v období 2010 - 2014. V následující tabulce a grafu jsou uvedeny 

počty pracovních úrazů. Největší počet úrazu byl v roce 2011 a nejnižší 2012 - 2014. Údaje 

poskytl útvar BOZP AMO. 

 

Tabulka 3 Přehled počtu pracovních úrazů 2010 - 2014 [20] 

Rok Počet pracovních úrazu Počet pracovních úrazu % 

2010 4 26,666 

2011 5 33,333 

2012 2 13,333 

2013 2 13,333 

2014 2 13,333 

celkem 15 100 

26,666

33,333

13,33 13,33 13,33
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Graf 1 Počet pracovních úrazu v letech 2010-2014 podle zdrojů [20] 
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V následujících tabulkách 4 a 6 jsou počty pracovních úrazů zatříděny podle zdrojů  

a jejich příčin ve smyslu nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu. V tabulkách 5 a 7 je výše uvedené zatřídění vyjádřeno v 

procentech a rozděleno podle jednotlivých let. Souhrnný výpočet uvedený v tabulkách  

5 a 7 naznačuje průměrný podíl jednotlivých zdrojů a příčin pracovních úrazů za celé 

sledované období. Tyto výsledky jsou znázorněny v grafech 3 a 4. 

 

Tabulka 4 Přehled počtu pracovních úrazů podle zdrojů [20] 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Zdroj úrazu počet 

Dopravní prostředek - - - - - 

Stroje a zařízení přenosná nebo mobilní - 1 - - - 

Materiál, břemena, předmět (pád, přiražení, náraz) 1 2 - 1 1 

Pád na rovině, z výšky, do hloubky - 1 1 - - 

Nástroj, přístroj, nářadí 1 - - - - 

Průmyslové škodliviny, chemické látky - - - - - 

Horké látky a předměty, oheň a výbušniny 1 1 1 - 1 

Stroje a zařízení stabilní 1 - - 1 - 

Lidé, zvířata nebo přírodní živly - - - - - 

Elektrická energie - - - - - 

Jiný blíže nespecifikovaný zdroj - - - - - 

celkem 4 5 2 2 2 
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Tabulka 5 Procentuální rozdělení zdrojů pracovních úrazů [20]  

rok 2010 2011 2012 2013 2014 Ø∑ 

Zdroje úrazu %  

I Dopravní prostředek - - - - - - 

II Stroje a zařízení přenosná nebo mobilní - 20 - - - 4 

III 
Materiál, břemena, předmět (pád, 

přiražení, náraz) 
25 40  50 50 33 

IV Pád na rovině, z výšky, do hloubky - 20 50 - - 14 

V Nástroj, přístroj, nářadí 25 - - - - 5 

VI Průmyslové škodliviny, chemické látky - - - - - - 

VII 
Horké látky a předměty, oheň a 

výbušniny 
25 20 50  50 29 

VIII Stroje a zařízení stabilní 25 - - 50 - 15 

IX Lidé, zvířata nebo přírodní živly - - - - - - 

X Elektrická energie - - - - - - 

XI Jiný blíže nespecifikovaný zdroj - - - - - - 
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Graf 2 Rozdělení zdrojů pracovních úrazů za období 2010 - 2014, vyjádřeno v procentech [20] 

 Největší podíl představuje ve zdrojích pracovních úrazů „III - Materiál, břemena, 

předměty“ – 33% z celkového počtu úrazů za období 2010 - 2014, následuje  

„VII - Horké látky a předměty, oheň a výbušniny“ – 29%, a dále „VIII – Stroje a zařízení 

stabilní“ – 15%. Uvedené kategorie jsou nejčastějšími zdroji pracovních úrazů. 
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Tabulka 6 Přehled počtu pracovních úrazů podle příčin [20] 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Příčina úrazu Počet 

Porucha, vadný stav některého ze zdrojů úrazu 2 - - - - 

Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko - 1 2 1 - 

Závady na pracovišti - - - - - 

Nedostatečné zajištění zaměstnance včetně OOPP - - - - - 

Porušení předpisů nebo pokynů postiženým - 1 - - - 

Nepředvídatelné riziko práce, lidské selhání 1 2 - 1 1 

Jiný, blíže nespecifikovaný důvod 1 1 - - 1 

Celkem 4 5 2 2 2 

 

Tabulka 7 Procentuální rozdělení zdrojů pracovních úrazů [20] 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 Ø∑ 

Příčina úrazu % 

I Porucha, vadný stav některého ze zdrojů 

úrazu 

50 - - - - 10 

II Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko - 20 100 50 - 34 

III Závady na pracovišti - - - - - - 

IV Nedostatečné zajištění zaměstnance včetně 

OOPP 

- - - - - - 

V Porušení předpisů nebo pokynů postiženým - 20 - - - 4 

VI Nepředvídatelné riziko práce, lidské selhání 25 40 - 50 50 33 

VII Jiný, blíže nespecifikovaný důvod 25 20 - - 50 19 
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Graf 3 Rozdělení příčin pracovních úrazů za období 2010 - 2014, vyjádřeno v procentech [20] 

 Nejčastější příčinou pracovních úrazů jsou „II - Špatně nebo nedostatečně odhadnuté 

riziko“ – 34% z celkového počtu úrazů za období 2010 - 2014, s malým odstupem 

následuje „VI – Nepředvídatelné riziko práce, lidské selhání“ – 33%, na třetím místě dále 

„I – Porucha, vadný stav některého ze zdrojů úrazu“ – 20%. 

8.4 Vyhodnocení statistiky pracovních úrazů 

 Z provedené statistiky pracovních úrazů za období 2010 - 2014 plyne,  

že nejčastějším zdrojem pracovních úrazů na Ocelárně je manipulace s materiálem a práce 

s horkými látkami a předměty. Nejčastější příčinou pracovních úrazů je špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko a nepředvídatelné riziko práce a lidská chyba. 
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9. Popis hutního procesu  

 Tato kapitola se zabývá popisem hutního procesu ve společnosti AMO v závodě 

Ocelárna. Jedná se o popis technologie výroby tekuté oceli. 

 Ocelárna AMO je vybavena čtyřmi tandemovými pecemi (T-pece). Jedná se o 

sklopné, dvounístějové pece. Schéma je na obrázku 1. Obě nístěje jsou konstrukčně a 

geometricky shodné. Vlastní pec tvoří nístěj, stěny a klenba. V přední stěně je sázecí otvor 

s pohyblivými dvířky. Pec je vyzděna bazickým žáruvzdorným materiálem. Pec pracuje 

kyslíkovým pochodem bez dalšího přívodu paliva. Kyslík je do zkujňovací nístěje 

dmýchán vodou chlazenými zkujňovacími tryskami umístěnými v čelech pece. K tavení 

pevné vsázky ve zkujňovací nístěji je využíváno fyzikálního i chemického tepla surového 

železa. Oxidací převážně uhlíku ve zkujňované lázni vzniká velké množství spalin, které 

mají vysokou teplotu. Ty jsou přetahovány do vedlejší nístěje, kde předehřívají nasazený 

šrot. Oxid uhelnatý (CO), který je obsažen ve spalinách, se dospaluje směsí kyslíku a 

vzduchu, která je přiváděna vodou chlazenými dospalovacími tryskami umístěnými v 

klenbě pece. Z předehřívané nístěje vstupují spaliny do odtahového traktu. Ten je vybaven 

uzavíracím zařízením, které se po tavbě střídavě otevírá a uzavírá (reverzace). V 

odtahovém traktu jsou spaliny ochlazovány vodními sprchami a po vyčištění ve vodní 

pračce (Venturiho trubice) vypouštěny do komína. [20] 
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obrázek 1 Schématické znázornění základních technologických uzlů T-pece [20] 

 



 

35 

 

ZVON

POPELNÍK

ZVON

POPELNÍK

ZÓNA 1

NISTĚJ

JIH

ZÓNA 1

NISTĚJ

SEVER

ZÓNA 2

ZÓNA 3

TANKOVÁ CESTA

DUMPER

VOLVO A25

KABINA 

STRUSKAŘE

L L

ROTACE CAT973

 

obrázek 2 znázornění zón [22] 

9.1 Odsun strusky AMO 

Na schematickém znázornění základních technologických uzlů T-pece je bod 6, 

kterým se budeme zabývat podrobněji. Společnost AMO požádala společnost Harsco,  

o navržení lepší a vyspělejší technologie na odsun strusky. Firma Harsco byla oslovena 

z důvodu celosvětových zkušenosti, díky nimž má větší možnosti eliminovat zjištěná 

rizika spojena s touto prací. Společnost Harsco tuto pobídku přijala. 

Odsun strusky byl společností AMO prováděn tankobuldozery (obrázek 2). 

Odsun strusky se provádí za vysokých teplot rozmezí 600 – 900°C, podle toho jak je 

struska ochlazená vodou. Teplota strusky se nemůže snížit, neboť by došlo ke ztvrdnutí 

strusky a nebylo by možné jí rozbít. Tankobuldozer (TB) se pohybuje mezi dvěma 

nístějemi a odhrnuje strusku mimo nístěje, kde ji nakladač naloží na nákladní automobil 

a strusku odveze na odvalové hospodářství. 
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obrázek 3 tankobuldozer [ zdroj autor] 

9.2 Analýza rizik pro odsun strusky AMO 

 Pro analýzu a hodnocení pracovních rizik vybraného odsunu strusky jsem vybrala 

bodovou metodu VÚBP. Na základě získaných informací z návštěvy ocelárny a popisu 

pracovních operací na pracovišti jsou u vybrané metody hodnocená rizika rozdělena podle 

posuzovaných činností nebo zařízení na pohyb po pracovišti, obsluhu tankobuldozeru  

a obsluhu nakladače. U posuzovaných činností nebo zařízení jsou identifikována konkrétní 

nebezpečí a je provedeno vyhodnocení závažnosti rizika podle zvolených kritérií. 

9.2.1 Metoda VÚBP pro AMO 

  Provedená analýza je zaznamenána do níže uvedených tabulek s návrhem  

na bezpečnostní opatření a vybavení zaměstnanců OOPP. 

 

Tabulka 8 kategorie rizika VÚBP [16] 

Kategorie Bodová hodnota (HB) Stupeň rizika 

I 1 až 3 Nepřijatelné riziko 

II 4 až 9 Nežádoucí riziko 

III 10 až 16 Přijatelné riziko 

IV 18 až 24 Přijatelné riziko 
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Tabulka 9 Hodnocení rizika pohyb na pracovišti metodou VÚBP [autor] 

Identifikace nebezpečí HB 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

P      N     K 

Bezpečnostní opatření 

Pohyb v blízkosti TB, 

nakladače, VZV, 

nákladního vozidla, 

kolejové dopravy, hrozí 

rozdrcení, vtažení nebo 

zachycení 

4 2 c II 

Zákaz pohybu v blízkosti dopravních 

prostředků, povinnost akusticky 

signalizovat při přiblížení se k osobám, 

absolutní přednost pracovních strojů před 

chodci. Zvuková a světelná signalizace 

Pohyb okolo zavěšených a 

převážených břemen, pády 

předmětu a materiálu, 

popálení 

4 2 c II 

Dbát zvýšené opatrnosti; Systém bezpečné 

práce pro jeřábovou dopravu, dodržovat 

zakázané manipulace; Zákaz jakéhokoliv 

pohybu zaměstnanců pod převáženou LP a 

v nebezpečném okolí; zákaz převážení 

břemen (LP) nad TB a nakladači; 

povinnost jeřábové obsluhy ihned 

akusticky signalizovat jakékoliv se 

přiblížení k osobám 

Pohyb po hutní úrovni, 

pracovní plošině, chůze po 

schodech, pohyb kolem 

skládky slitků; pád z výšky 

nebo do hloubky (>1,5); 

opaření; uklouznutí, 

upadnutí, zakopnutí; 

popálení 

12 4 b III 

pravidelné kontroly pracoviště před 

zahájením a ukončením práce, ihned 

odstraňovat zjištěné závady, provádět 

pravidelný úklid, dbát zvýšené opatrnosti, 

OOPP, práce v bezpečné vzdálenosti od 

zdroje opaření. Dodržovat stanovené 

pracovní postupy; provádět pravidelný 

úklid a prohlídky pracoviště, revize; 

Pohyb v blízkosti 

tandemových pecí a míst 

pro rozpalování slitků; 

opaření, popálení 

4 2 c II 

OOPP, práce v bezpečné vzdálenosti od 

zdroje popálení, dodržovat stanovené 

pracovní postupy; obsluha pracovního 

stroje je chráněna jeho samotnou 

konstrukcí (pancíř, karoserie, speciální 

skla s ochranou) 

Výstup po žebříku; pád z 

výšky nebo do hloubky 

(>1,5) 

4 4 d II 

Proškolit dle návodu na používání žebříku 

od výrobce. Dbát zvýšené opatrnosti, 

nevychylovat nadměrně těžiště těla mimo 

osu žebříku, nepřetěžovat žebřík, při 

výstupu, 
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Tabulka 10 Hodnocení rizika obsluha TB a nakladače metodou VÚBP [autor] 

Identifikace nebezpečí 

HB Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

P    N     K 

Bezpečnostní opatření 

Nastupování a 

vystupování z kabiny, 

uklouznutí, upadnutí, 

zakopnutí, popálení 

6 2 b II 

Dodržovat stanovené pracovní postupy pří 

nastupování a sestupování z vozidla; 

provádět pravidelné kontroly před zahájením 

a ukončením práce, ihned odstraňovat 

zjištěné závady, provádět pravidelný úklid, 

dbát zvýšené opatrnosti, obuv "slévárenská 

pérka"; OOPP, práce v bezpečné vzdálenosti 

od zdroje popálení 

Samotné řízení, 

naražení 
6 3 c III Dodržování dopravního provozního řádu 

Samotné řízení, 

naražení; vibrace; hluk; 

prach; dehydratace 

 

4 1 a II 

Dodržování dopravního provozního řádu; 

Ochranná vyztužená čepice s kšiltem; 

přestávky, LPP (dle rozhodnutí KHS); 

OOPP- mušlové nebo zátkové chrániče 

sluchu, respirační ochrana; pitný režim – 

ochranné nápoje 

Porucha stroje  

pod T- Pecí; výbuch, 

požár; rozdrcení 

6 3 c II 

RHP, hadice s vodou, vyproštění vozidla 

s poruchou vytlačením nebo vytažením z 

nebezpečného struskového pole jiným 

vozidlem. Zákaz vystupování obsluhy z 

kabiny pokud je vozidlo ve struskovém 

poli; Dodržovat stanovené pracovní 

postupy a dostatečnou odstupovou 

vzdálenost. 

Údržba a kontrola TB / 

nakladače; opaření; 

popálení;  

12 4 b III 
OOPP, práce v bezpečné vzdálenosti od 

zdroje opaření a popálení. Dodržovat 

stanovené pracovní postupy;  

Údržba a kontrola TB / 

nakladače; vtažení nebo 

zachycení 

6 3 c II 

Práce v bezpečné vzdálenosti od 

pohyblivých - rotujících součástí. 

Dodržovat stanovené pracovní postupy a 

dostatečnou odstupovou vzdálenost. 

Nezasahovat do zařízení za jeho chodu 
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9.2.2 Vyhodnocení výsledků získaných metodou VÚBP  

Při hodnocení závažnosti rizika u jednotlivých posuzovaných činností nebo zařízení 

byly brány v úvahu výsledky z provedené statistiky pracovních úrazů a jednotlivých 

operací prováděných na pracovišti.  

Na základě výsledků jsou vyhodnoceny ty nejrizikovější pracovní činnosti, které 

jsou na základě vyhodnocení závažnosti rizika zařazeny do kategorie II - nežádoucí riziko:  

Pohyb na pracovišti: 

 v blízkosti TB, nakladače, VZV, nákladního vozidla, kolejové dopravy 

(4) 

 pohyb okolo zavěšených a převážených břemen (4) 

 pád z výšky nebo do hloubky > 1,5 (4) 

 v blízkosti T-pecí (4) 

 výstup po žebříku (4) 

 Obsluha TB/ nakladače: 

 samotné řízení naražení; vibrace; hluk; prach; dehydratace (4) 

 porucha stroje pod T-pecí (6) 

 nastupování a vystupování z kabiny (6) 

 údržba a kontrola TB/ nakladače (6) 

 Samotné řízení, naražení (6) 

Tak vypadala rizika, za situace, když měly odsun strusky za úkol tankobuldozery.  

9.3 Pracovní postup odsun strusky Harsco 

 Odsun strusky je společností Harsco prováděn operátory nakládače 

na dálkové ovládání, operátory kolového nakládače a operátory dumperů. Odsun strusky 

se provádí za vysokých teplot rozmezí 600 – 900 °C, podle toho jak je struska ochlazená 

vodou. 

9.3.1 Pracovní postup operátora nakládače na dálkové ovládání 

Na začátku každé směny předák nebo strojník nakladače zkontroluje celou ocelárnu 

na struskové části. Mistr provozu dá pokyn, kterou pec je nutné čistit. Začátek 

odstraňování strusky a předpokládaná doba je dohodnuta se zodpovědným pracovníkem 
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AMO v lokalitě na „Hrable“. Za koordinaci je zodpovědný předák směny Harsco  

a postupuje dle pokynu pracovníka AMO. 

Pod „Hrablem“ se vykonává operace pouze tehdy, když není v pozici licí pánev. 

Zodpovědný pracovník AMO na „Hrable“ informuje operátora nakladače Harsco  

o možnosti vstupu pod „Hrablo“ a nutnosti opuštění prostoru pod „Hrablem“.  

Před začátkem odstraňování materiálu pod „Hrablem“ musí operátor nakladače Harsco 

bezpodmínečně zkontrolovat stav podlah pod a před „Hrablem“. Pokud je v prostoru 

zvýšené množství vody je povinný o tomto informovat nadřízeného a nevjíždět do prostoru 

„Hrabla“. Stažená struska může být chlazena vodou, ale pouze po určený čas. Dobu 

chlazení stanovuje AMO. 

V případě, že kterýkoli operátor stroje Harsco zpozoruje vodu anebo páru  

pod „Hrablem“, všichni musí bezodkladně opustit prostor pod pecí a bezodkladně o tom 

informovat operátora AMO a nadřízeného. Nesmí se vrátit do prostoru pod „Hrablo“, 

dokud to není bezpečné. V případě, že dojde k poškození stroje během práce v prostoru  

pod „Hrablem“, operátor kontaktuje náhradní nakladač na dálkové ovládání za účelem 

vyproštění z prostoru za pomoci kotvících prvků, které jsou umístěné na každém stroji. 

V případě, že dumper (speciální vozidlo pro přepravu horké strusky) není k dispozici, je 

struska vyklopena ve skladovacím prostoru u „Hrabla” anebo může být odvezena pomocí 

nakladače před tandemovou pec na val strusky v zóně 3. Po vyčištění se jáma vytvaruje. 

Pokud se pracovalo s horkým materiálem, provede se po odstavení stroje ochlazení pásů 

anebo kol. 



 

41 

 

 

obrázek 4 pásový nakladač mezi nístějemi [zdroj autor] 

 

obrázek 5 pásový nakladač nabírající strusku v oblaku páry [zdroj autor] 

9.3.2 Pracovní postup operátora kolového nakládače 

Strojník nakladače si přivolá dumper, jehož činnost se řídí pokyny strojníka 

nakladače. Strojník nakladače naviguje dumper, aby se správně postavil k nakládce. 

Strojník nakladače provádí nakládku zchlazené strusky na dumpery. Tato struska je 
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vytlačena pomocí pásových nakladačů zpod pece. Dumper nesmí být naložen tak,  

aby slitky přesahovaly přes bočnice vozidla. Pokud se na struskové části objeví velký 

slitek, je nutné, aby jej nakladač odtlačil k odlévárenské části. Kolový nakladač provádí 

odběr materiálu ze zóny 2 (Obrázek 2) jen v případě, že neprobíhá stahování, sázení šrotu 

nebo čištění prachu. 

 Pecař AMO je povinen tyto činnosti dopředu vysílačkou nahlásit operátorovi 

pásového nakladače Harsco a ten má povinnost zajistit, aby kolový nakladač opustil 

zónu 2. Operátor pásového nakladače provede vizuální kontrolu prostoru a informuje 

pecaře, že se v zóně 2 nikdo nenachází a až poté může začít stahování, sázení šrotu nebo 

čištění prachu. Začátek i konec těchto nebezpečných situací musí být pecařem hlášen 

operátorovi pásového nakladače Harsco. Pokud je ze strany AMO dán speciální požadavek 

na kolový nakladač, aby vjel pod pec do zóny 1, musí nejdříve pecař uzamknout pec 

(uzavřená pro jakoukoliv jinou činnost) a jít ke kolovému nakladači, aby monitoroval tuto 

mimořádnou činnost. Teprve po té, co kolový nakladače ukončil práci pod pecí, může 

pecař odejít a odemknout pec (otevřená pro další činnosti). Vyjma mimořádných činností, 

které jsou hlídané pecařem a při uzamčené peci, nesmí nakladač vjíždět do prostoru nístěje 

pece. Pokud nakladač neprovádí nakládku, postaví se do bezpečné vzdálenosti k tankové 

cestě a zvedne lžíci na ochranu předního skla před odletujícími částmi strusky. 

Struska a slitky se odebírají v nakládací části mimo nístěje pece. Nakladač se musí 

držet v bezpečné vzdálenosti od přepadu tandemové pece tak, aby byla zcela vyloučena 

možnost zasažení kabiny nakladače spadlým kusem šrotu během jeho sázení do tandemové 

pece. Nakládka se nikdy neprovádí na straně nístěje s probíhajícím zkujňováním, hrozí 

větší nebezpečí zasažení stroje rozstřikující se taveninou. V případě nutnosti vstoupit  

do prostoru nakládky např. pro odstranění poruchy, se musí předák směny dohodnout 

s pecařem. Je nutno zajistit okamžité přerušení nakládky a umožnění vstupu. Zavážení  

a vyvážení a vybrání strusky a slitků v rámci oprav pecí je organizováno předákem směny 

a koordinováno pecařem. Po příjezdu k místu nakládky strusky a slitků, se přistaví vozidlo 

v určeném mistě pro nakládku. Při přesunu nakladače je lžíce ve spuštěné poloze.  

Na pokyn řidiče nakladače se oznámí pomocí zatroubení odjezd a odveze se naložený 

materiál do místa vykládky.  
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9.3.3 Pracovní postup operátora dumperu 

Strojník nakladače provádí nakládku zchlazené strusky na dumpery. Dumper nesmí 

být naložen tak, aby slitky přesahovaly přes bočnice vozidla. Dumpery odvezou strusku  

a slitky na místo určené ke skladování tj. do prostoru mezi 100 a 102 kolejí v prostoru jižně 

od severní věže struskárny. Když dumper přijede na určené skladovací místo, vyloží 

náklad a strojník provede vizuální kontrolu, jestli nespadl slitek do prostoru koleje a zda je 

dodržena bezpečná vzdálenost 3 m od osy koleje. Pokud je kolej znečištěna, informuje 

prostřednictvím předáka nebo mistra, dispečera dopravy AMO, že je nutné vyčistit danou 

kolej a provede vyčištění koleje buď osobně, nebo s pomocí další techniky. 

Pokud jsou vytvořeny struskové valy, je nutné udržovat na jejich okraji 

bezpečnostní valy do výše kola dumperu, aby se zabránilo přejetí přes hranu valu a pádu 

stroje z valu. Terén na místě klopení musí být rovný, bez velkých nerovností, aby se 

zabránilo pádu vozidla na stranu. 

Pokud v prostoru klopení pracuje další stroj, informuje obsluha dumperu strojníka, 

že do daného prostoru jede klopit strusku. Je nutné zabránit střetu dumperu  

s jiným strojem. Při klopení se vždy udržuje bezpečná vzdálenost od ostatních strojů  

a vozidel. Pokud se v blízkosti dumperu pohybuje jiný zaměstnanec, neprovádí se klopení 

nákladu. 

Po příjezdu k místu nakládky strusky a slitků, se přistaví vozidlo v určeném místě 

pro nakládku. V době nakládky řidič musí být ve vozidle. Po ukončení převozu strusky  

a slitků, se zaparkuje dumper na určeném místě. Materiál spadlý z ložní plochy dumperu 

může způsobit nebezpečnou situaci. Operátor se vždy přesvědčí, že dumper není přeplněn, 

tedy, že výška strusky nepřevyšuje bočnice a že je náklad rovnoměrně rozložen. Na pokyn 

řidiče nakladače oznámí pomocí zatroubení odjezd a odveze naložený materiál do místa 

vykládky. Při jízdě dodržuje povolenou rychlost na dané komunikaci dle dopravního 

značení. Jezdí jen po určené cestě. Dává pozor na zúžené nebo snížené profily 

komunikace. Při výjezdu z nakládacího prostoru na tankovou cestu se zastaví vozidlo 

na hranici tankové cesty a operátor se přesvědčí o možnosti bezpečného a plynulého 

průjezdu. Je potřeba si uvědomit, že prach a mlha mohou snížit viditelnost během 

převážení strusky.  
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obrázek 6 dumper [22] 

9.3.4 Operátoři 

Operátoři kolových nakladačů a dumperů mají přidělené povinné OOPP: Ochranný 

oděv se sníženou hořlavostí, ochranná obuv, ochranné rukavice, ochranná přilba, ochranné 

brýle, ochrana sluchu (mušlové nebo zátkové chrániče), osobní monitor CO. 

Další bezpečnostní prvky jsou instalovány v pracovních strojích. Kolový nebo 

pásový nakladač je vybaven protipožárním systémem, bezpečnostním čelním sklem, 

využívá hydraulický olej se sníženou hořlavostí), dumper (VOLVO 25 t) v úpravě  

pro horký provoz je vybaven protipožárním systémem, zdvojenou korbou, a také využívá 

hydraulický olej se sníženou hořlavostí. 
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obrázek 7 operátor pásového nakladače na dálkové ovládání [zdroj autor] 

 

obrázek 8 ochranná kabina operátora nakladače na dálkové ovládání [zdroj autor] 
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9.4 Analýza rizik pro odsun strusky Harsco 

Společnost Harsco přišla s návrhem nové technologie a to používaní nakladačů, 

které jsou speciálně upraveny pro práci v horkém prostředí a jsou řízené dálkovým 

ovládáním. Zaměstnanec tedy není vystaven vysokým teplotám strusky a největšímu 

riziku- hrozící explozi vodíku, které vzniká procesem chlazení strusky. 

9.4.1 Metoda VÚBP Harsco 

Pro analýzu a hodnocení pracovních rizik takového odsunu strusky byla vybrána 

bodová metoda VÚBP. Na základě získaných informací z návštěvy ocelárny, popisu a 

pracovních operací na pracovišti jsou u vybrané metody hodnocená rizika rozdělena podle 

posuzovaných činností nebo zařízení: pohyb po pracovišti, operátor kolového nakladače, 

operátor dumperu a operátor pásového nakladače na dálkové ovládání. U posuzovaných 

činností nebo zařízení jsou identifikována konkrétní nebezpečí a je provedeno vyhodnocení 

závažnosti rizika podle zvolených kritérií. Provedená analýza je zaznamenána do níže 

uvedených tabulek s návrhem na bezpečnostní opatření a vybavením zaměstnanců OOPP. 

 

Tabulka 11 Hodnocení rizika pohyb na pracovišti metodou VÚBP [autor] 

Identifikace nebezpečí 

HB Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

P     N      K 

Bezpečnostní opatření 

Pohyb v blízkosti VZV, 

nakladače, nákladního 

vozidla, kolejové dopravy, 

hrozí rozdrcení, vtažení 

nebo zachycení 

4 2 c III 

Zvýšená opatrnost při pohybu na 

komunikaci, při pohybu přes kolejiště - 

nebezpečí zachycení sražení vlakem, 

povinnost akusticky signalizovat při  jízdě 

na komunikaci, absolutní přednost 

pracovních strojů před chodci; pohybovat 

se po otevřené straně komunikace, ne u zdi 

nebezpečí pádu převáženého materiálu 

z korby nákladního vozidla, nebezpečí 

přiražení ke zdi vozidlem, zvuková a 

světelná signalizace 

Pohyb pod zavěšenými a 

převáženými břemeny, 

pády předmětu a 

materiálu, popálení 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

c 

 

 

 

II 

 

 

Zákaz pohybu pod břemeny; Systém 

bezpečné práce pro jeřábovou dopravu, 

dodržovat zakázané manipulace; Zákaz 

jakéhokoliv pohybu zaměstnanců pod 
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Pohyb pod zavěšenými a 

převáženými břemeny, 

pády předmětu a 

materiálu, popálení 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

c 

 

 

II 

převáženou LP a v nebezpečném okolí; 

zákaz převážení břemen (LP) nad osobami 

nebo stroji – stroj musí ihned prostor 

opustit; povinnost jeřábové obsluhy ihned 

akusticky signalizovat jakékoliv přiblížení 

k osobám 

Pohyb po hutní úrovni, 

pracovní plošině, chůze po 

schodech, pohyb kolem 

skládky slitků; pád z výšky 

nebo do hloubky (>1,5); 

opaření; uklouznutí, 

upadnutí, zakopnutí; 

popálení 

12 4 b III 

pravidelné kontroly pracoviště před 

zahájením a ukončením práce, ihned hlásit 

zjištěné závady, provádět pravidelný úklid, 

dbát zvýšené opatrnosti, OOPP, práce v 

bezpečné vzdálenosti od zdroje opaření. 

Dodržovat stanovené pracovní postupy; 

revize 

Pohyb v blízkosti T-pecí a 

míst pro rozpalování slitků; 

opaření, popálení 

4 2 c II 

OOPP, práce v bezpečné vzdálenosti od 

zdroje popálení, dodržovat stanovené 

pracovní postupy; obsluha pracovního 

stroje je chráněna jeho samotnou 

konstrukcí 

Výstup po žebříku; pád  

z výšky nebo do hloubky 

(>1,5) 

4 4 d II 

Proškolit dle návodu na používání žebříku 

od výrobce. Dbát zvýšené opatrnosti, 

nevychylovat nadměrně těžiště těla mimo 

osu žebříku, nepřetěžovat žebřík, při 

výstupu, 

Nebezpečí výbuchu, 

zasažení odlétnutým 

materiálem, žhavou 

struskou, zasažení tlakovou 

vlnou. 

4 2 c II 

Pohyb osob jen po tankové cestě, během 

činnosti pece je v činnosti zvuková a 

světelná signalizace – zákaz pohybu před 

pecí, osoby pohybující se na tankové cestě 

nesmí přecházet před pecí s aktivní 

signalizací. Stát v zákrytu sloupů, budov, 

strojů, nestát přímo proti nístěji pece. 

Povinné OOPP – nehořlavý oděv, 

ochranné brýle, ochranná přilba, chrániče 

sluchu. Zákaz pohybu v nakládacím 

prostoru pece na struskové straně. 

Působení CO - otrava 6 3 c II 

osobní monitoring na detekci CO; opuštění 

prostoru při zvýšené koncentraci, 

informovat ostatní zaměstnance a mistra 

pecí. 

Snížená viditelnost- pára, 

prach 
20 5 a IV Reflexní prvky 
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dehydratace 12 3 a III 
Dostatečné množství pitné vody za účelem 

redukování rizika dehydratace 

Hluk způsobující ztrátu 

orientace sluchem 
12 3 a III 

Povinnost nosit mušlové nebo zátkové 

chrániče sluchu 

Zásah elektrickým proudem 8 4 c II 

Nesahat na jakékoliv živé části 

elektrického vedení, pokud je zjištěná 

elektrická závada, musí být ihned zajištěna 

oprava. 

 

Tabulka 12 Hodnocení rizika operátor dumperu metodou VÚBP [autor] 

Identifikace nebezpečí 

HB Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

P      N     K 

Bezpečnostní opatření 

Nastupování a 

vystupování z kabiny, 

uklouznutí, upadnutí, 

zakopnutí, popálení 

12 3 a III 

Dodržovat stanovené pracovní postupy při 

nastupování a sestupování z vozidla- 

dodržovat tříbodový kontakt, zákaz 

seskakování ze stroje; provádět směnové 

kontroly před zahájením a ukončením 

práce, ihned hlásit zjištěné závady, 

provádět pravidelný úklid, dbát zvýšené 

opatrnosti; OOPP, práce v bezpečné 

vzdálenosti od zdroje popálení 

Samotné řízení, vibrace; 

hluk; prach; dehydratace 
12 3 a III 

Dodržování dopravního provozního řádu; 

přestávky, LPP , OOPP; utěsněná kabina 

na minimalizaci prachu a hluku v kabině, 

dodržovat pitný režim 

Porucha stroje pod T-Pecí; 

výbuch, požár; rozdrcení 
6 3 c II 

Zákaz vstupu obsluhy pod pec; vyproštění 

stroje s poruchou vytlačením nebo 

vytažením ze struskového pole jiným 

strojem. Zákaz vystupování obsluhy z 

kabiny pokud je vozidlo ve struskovém 

poli; Dodržovat stanovené pracovní 

postupy a dostatečnou odstupovou 

vzdálenost. 

Elektrický proud / oblouk 

z důvodu poškození 

kabeláže 

8 4 c II 

Nesahat na jakékoliv živé části 

elektrického vedení, zjištěnou závadu 

ihned nahlásit 

Požár na stroji z důvodu 

kontaktu vozidla / 

pneumatik s horkým 

8 4 c II 
Vybavení techniky hasicími přístroji a 

protipožární systém stroje  
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materiálem 

Kolize s jinou mobilní 

technikou nebo pěšími při 

couvání 

12 4 b III Zpětný alarm, maják, světla, zrcátka 

Snížená viditelnost- 

zanášení skla, včetně páry  
12 3 a III Pravidelná údržba, zapnutá světla 

Vysypání nákladu 

v důsledku nadměrného 

brzdění 

20 5 a IV 
Kontrola brzd po 500 motohodinách nebo 

1x za 2 měsíce 

Převrácení stroje z důvodu 

nerovného povrchu nebo 

nerovnoměrně 

rozloženého nákladu 

20 5 a IV 

Systém ochrany při převrácení ROPS, 

FOPS; kontrola naložení a zatížení 

řidičem 

Působení CO- otrava 6 3 c II 

osobní monitoring na detekci CO; 

opuštění prostoru při zvýšené koncentraci, 

informovat ostatní zaměstnance a mistra 

pecí. 

 

Tabulka 13 Hodnocení rizika operátora nakládače na dálkové ovládání metodou VÚBP [autor] 

Identifikace zařízení HB 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

P      N     K 

Bezpečnostní opatření 

Ovládání stroje, hluk, 

prach, dehydratace nebo 

vystavení účinkům tepla 

12 3 a III 

Dodržování dopravního provozního řádu; 

OOPP- mušlové nebo zátkové chrániče 

sluchu, respirační ochrana; přestávky; 

dostatečné množství vody  

Porucha stroje pod T-pecí; 

výbuch, požár; rozdrcení 
6 3 c II 

vyproštění vozidla s poruchou vytlačením 

nebo vytažením ze struskového pole 

jiným vozidlem. Dodržovat pracovní 

postupy a bezpečnou vzdálenost. 

Působení CO - otrava 6 3 c II 

osobní monitoring na detekci CO; opuštění 

prostoru při zvýšené koncentraci, 

informovat ostatní zaměstnance a mistra 

pecí. 

Výbuchy způsobené 

únikem vody, značné 

průsaky do prostoru pece, 

které mohou vést k 

výbuchu 

6 3 c II 

Kontrola před zahájením práce, kontrola 

lžíce stroje na přítomnost kaluže vody; 

musí být v ochranné kabině, povinné 

OOPP 
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Zásah elektrickým 

proudem/obloukem 

8 

8 

4 

4 

c 

c 

II 

II 

Nesahat na jakékoliv živé části 

elektrického vedení; informovat ihned o 

závadě nadřízeného 

Práce v slabě osvětlených 

prostorech, snížená 

viditelnost – pára, opar, 

mlha 

12 3 a III 
Přiměřené osvětlení provozu, hygienické 

měření osvětlení pracoviště  

Uklouznutí, zakopnutí, pád 

z důvodu nerovnosti 

povrchu 

12 3 a III 
Zvýšená opatrnost, ochranná kotníková 

nebo nadkotníková obuv 

Kontaktní popáleniny 

tekutou struskou anebo 

ocelí 

9 3 b III 
OOPP-ochranný oblek se sníženou 

hořlavostí 

 

Tabulka 14 Hodnocení rizika operátora kolového nakladače metodou VÚBP [autor] 

Identifikace zařízení 

 Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

P      N     K 

Bezpečnostní opatření 

Výbuchy způsobené 

únikem vody, exploze 

z důvodu poškození trasy 

plynů 

6 3 c II 
Kontrola před začátkem práce, utěsněná 

kabina s ochranou mříži 

Požár na stroji, z důvodu 

kontaktu vozidla s horkým 

materiálem 

6 3 c II 
OOPP, vybavení techniky hasicí přístroji a 

protipožárním hasícím systémem 

Působení CO - otrava 6 3 c II 

osobní monitoring na detekci CO; opuštění 

prostoru při zvýšené koncentraci, 

informovat ostatní zaměstnance a mistra 

pecí. 

Snížená viditelnost- 

zanesení ochranného skla, 

včetně páry 

12 3 a III 
Přiměřené osvětlení provozu, zapnutá 

světla, zajistit očištění ochranného skla 

Nastupování a vystupování 

z kabiny, uklouznutí, 

upadnutí, zakopnutí, 

popálení 

12 3 a III 

Dodržovat stanovené pracovní postupy pří 

nastupování a sestupování z vozidla- 

dodržovat tříbodový kontakt, zákaz 

seskakování ze stroje; provádět kontroly 

před zahájením a ukončením práce, ihned 

hlásit zjištěné závady, provádět pravidelný 
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úklid, dbát zvýšené opatrnosti; OOPP, 

práce v bezpečné vzdálenosti od zdroje 

popálení 

Ovládání stroje, hluk, 

prach, dehydratace nebo 

vystavení účinkům tepla 

12 3 a III 

Dodržování dopravního provozního řádu; 

OOPP, chrání utěsněná kabina; přestávky; 

dostatečné množství vody 

Kolize s jinou mobilní 

technikou nebo pěšími 

zejména při couvání 

12 4 b III Zpětný alarm, maják světla, světla, zrcátka 

Zásah elektrickým 

proudem / obloukem 
8 4 c II 

Nesahat na jakékoliv živé části 

elektrického vedení; 

 

9.4.2 Vyhodnocení výsledků získaných metodou VÚBP pro Harsco 

Při hodnocení závažnosti rizika u jednotlivých posuzovaných činností nebo zařízení 

jsou brány v úvahu výsledky z provedené statistiky pracovních úrazů a jednotlivých 

operací na pracovišti.  

Na základě výsledků jsou vyhodnoceny ty nejrizikovější pracovní činnosti nebo 

zařízení, které jsou na základě vyhodnocení závažnosti rizika zařazeny do kategorie II - 

nežádoucí riziko. Patří sem:  

Pohyb na pracovišti: 

 v blízkosti VZV, nakladače, dumperu, kolejové dopravy. (4) 

 pod zavěšenými a převáženými břemeny (4) 

 v blízkosti T-pecí (4) 

 pád z výšky nebo do hloubky (4) 

 nebezpečí výbuchu, zasažení odlétnutým materiálem, žhavou struskou a zasažení 

tlakovou vlnou (4) 

 působení CO (6) 

 zásah elektrickým proudem, obloukem (8) 

operátor dumperu: 

 porucha stroje pod T-pecí, výbuch, požár, rozdrcení (6) 

  působení CO (6) 

 požár na stroji z důvodu kontaktu vozidla/ pneumatik s horkým materiálem (8) 

 zásah elektrickým proudem/ obloukem (8) 

operátor nakladače na dálkové ovládání: 
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 porucha stroje pod T-pecí, výbuch, požár, rozdrcení (6) 

 působení CO (6) 

 výbuchy způsobené únikem vody, značné průsaky do prostoru pece, které mohou 

vést k výbuchům (6)  

 zásah elektrickým proudem/ obloukem (8) 

 kontaktní popáleniny tekutou struskou anebo ocelí (9) 

operátor kolového nakladače: 

 výbuchy způsobené únikem vody, exploze z důvodu poškození trasy plynu (6) 

 požár na stroji z důvodu kontaktu vozidla/ pneumatik s horkým materiálem (6) 

 působení CO (6) 

 zásah elektrickým proudem/obloukem (8) 

9.4.3 Návrh bezpečnostních opatření  

Prostřednictvím provedené analýzy a hodnocení rizik bylo zjištěno, které pracovní 

činnosti nebo zařízení nejvíce ohrožuje zaměstnance na pracovišti. Pomocí použité metody 

pro analýzu a hodnocení rizik jsou některá rizika zařazena do kategorie nežádoucích rizik  

a je nutné přijmout určitá bezpečnostní opatření.  

Pro nejrizikovější pracovní činnost nebo zařízení jsou navržena tato bezpečnostní 

opatření ke snížení rizika: 

 Pohyb na komunikaci v blízkosti VZV, nakladače, dumperu- je žádoucí zvýšená 

opatrnost. Při pohybu přes kolejiště hrozí nebezpečí zachycení, sražení vlakem. 

Strojvedoucí má povinnost akusticky signalizovat při křížení kolejové trati 

s komunikací. Pracovní stroje mají absolutní přednost před chodci. Chodci se musí 

pohybovat po otevřené straně komunikace, ne u zdi z důvodu nebezpečí pádu 

převáženého materiálu z korby nákladního vozidla, nebezpečí přiražení vozidlem 

ke zdi. 

 Při pohybu pod zavěšenými a převáženými břemeny je zakázané se pohybovat. 

Systém bezpečné práce pro jeřábovou dopravu, ukládá povinnost dodržovat 

zakázané manipulace. Zákaz jakéhokoliv pohybu zaměstnanců pod převáženou licí 

pánví a v bezprostřední blízkosti. Zákaz převážení břemen nad osobami nebo stroji. 

Povinnost jeřábové obsluhy ihned akusticky signalizovat jakékoliv přiblížení 

k osobám. 
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 Působení CO vyžaduje osobní monitoring na detekci oxidu uhelnatého, opuštění 

prostoru při jeho zvýšené koncentraci a povinnost informovat ostatní zaměstnance  

a mistra pecí. 

 Pro případ požáru na stroji z důvodu kontaktu vozidla/ pneumatik s horkým 

materiálem je nutné mít stroje vybavené hasicími přístroji a protipožárním hasicím 

systémem. 

 Výbuchy způsobené únikem vody, je třeba omezit kontrolou lžíce stroje 

na přítomnost vody před začátkem odsunu. Explozi z důvodu poškození trasy plynu 

se vyhneme bezpečným provozem strojů v okolí těchto tras. Nakladač, který 

neprovádí nakládku, se postaví do bezpečné vzdálenosti k tankové cestě a zvedne 

lžíci na ochranu předního skla před odletujícími částmi strusky. Operátor nakladače 

na dálkové ovládání musí být v ochranné kabině. 

 Zásah elektrickým proudem/ obloukem je zakázáno dotýkat se jakékoli živé části 

elektrického vedení, pokud je zjištěna elektrická závada, musí být ihned zajištěna 

oprava. 

 Kontaktní popáleniny tekutou struskou anebo ocelí se dají zmírnit ochranným 

oblekem se sníženou hořlavostí. 

9.4.4 Všeobecné zásady BOZP 

Stanovit pokyny pro kontrolu pracoviště a pro kontrolu soupravy před začátkem práce  

a což je tzv. Klíčové Bezpečnostní Chování Zaměstnanců - KBC.  Jsou to akce nebo 

chování, které předcházejí vážnému zranění nebo mimořádné události pokud toto bezpečné 

chování dodržují všichni zaměstnanci. Neuvádět sebe ani jiné osoby v nebezpečí. Musí se 

dodržovat za všech okolností!  Tyto pokyny důsledně dodržovat a jejich dodržování 

kontrolovat. Hlavními zásadami jsou: 

Nikdy nepoužívat zařízení a nástroje, které nejsou určeny k dané práci a není určeno  

pro „Hot Work provoz“ (Pracoviště s výskytem horké strusky a oceli).  

Nikdy nepoužívat na práci v horkém provoze stroj nebo zařízení, pokud je jeho 

protipožární systém poškozen, vyprázdněn, nenaplněn nebo není nainstalován. 

Nikdy nevcházet a nejezdit pod „Hrablo“, pokud to není dohodnuto s pracovníkem AMO 

zodpovědným za „Hrablo“. 

Nikdy nepoužívat zařízení, které vykazuje známky poškození nebo závady. 
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Bezodkladně zastavit operaci, když do pracovní zóny vstoupí cizí, nepovolená, 

nevyžádaná anebo neakceptovaná, nepotvrzená osoba nebo osoby. 

Nároky na věk obsluhy a zdravotní způsobilost 

Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti operátor kolového nakládače, operátor 

„dumperu“ a operátor pásového nakládače na dálkové ovládání mohou být jen osoby, které 

dovršily 18 let věku a jsou zdravotně a odborně způsobilé respektive zaškolené pro pozici 

operátor. 

Pravidelnost školení a ověřování vědomostí z pracovních bezpečnostních předpisů     

Opakovací školení z tohoto předpisu a ověření vědomostí jsou vykonávány 1x ročně 

Speciální školení a zkoušky limitující práce na zařízeních, respektive v profesi: 

 Operátor kolového nakladače musí mít příslušný strojnický průkaz  

 Operátor pásového nakladače musí mít příslušný strojnický průkaz 

 Periodické školení a přezkoušení pro obnovu strojnického průkazu obou nakladačů 

je potřebné vykonávat 1 krát za dva roky.  

 Školení tréninkových videí Harsco z BOZP – 1 krát ročně 

 Školení z bezpečnostních předpisů nutno vykonávat 1 krát ročně 

 Kromě pravidelných školení jsou vedoucí zaměstnanci povinni vykonávat školení  

a přezkoušení zaměstnanců v případech, kdy dojde ke změně technologie,  

ke změně právních norem, k úrazu nebo havárii apod. 

 Zaměstnanci jsou povinni se účastnit pravidelných lékařských prohlídek 1 krát 

ročně se zápisem v zápisníku bezpečnosti práce a v příslušném profesním průkaze. 
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10. Dosažení cíle 

 Při posouzení rizik hutního procesu odsunu strusky z pohledu společnosti AMO  

se mi jeví, že největšímu zatížení je vystavena obsluha tankobuldozeru proto, že 

zaměstnanec byl fyzicky přítomen v tankobuldozeru přímo ve struskovém poli.  

Na obsluhu stroje byla kladena velká náročnost fyzické a psychické zátěži organismu. 

Velká psychická zátěž spočívala zejména v tom, že výhled z tankobuldozeru byl výrazně 

omezen prachem a párou ve struskovém poli a zaměstnanec musel téměř poslepu 

a v malém prostoru odhrnovat strusku mimo struskové pole. Tyto nepříznivé podmínky 

vyžadovaly dostatečnou koordinaci a velké zkušenosti. Nadměrnou fyzickou zátěž 

způsobovalo velké horko a nebezpečí silné dehydratace organismu. 

 Další rizika hrozila při nastupování a vystupování z tankobuldozeru: uklouznutí, 

upadnutí, zakopnutí, popálení. Při samotném řízení byla obsluha vystavena vibracím  

a hluku. Uvnitř tankobuldozeru byla obsluha dobře chráněna před působením výbuchu. 

Aby byly minimalizovány škodlivé vlivy pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců, 

musela obsluha dodržovat dopravní provozní řád, předepsané přestávky, používat 

všechny přidělené OOPP a dbát na správný pitný režim - ochranné nápoje. Zaměstnanci 

dlouhodobě vystavování těmto škodlivým vlivům se museli podrobit LPP dle rozhodnutí 

KHS. 

 Při poruše stroje pod T-pecí hrozil výbuch, požár nebo rozdrcení. Pro tyto případy 

byla připravena RHP, hadice s vodou. Vyproštění vozidla s poruchou z nebezpečného 

struskového pole se provádělo jiným vozidlem vytlačením nebo vytažením. I když jsou 

stroje speciálně vyrobeny pro hutní průmysl a práci ve struskovém poli, hrozí jim  

při poruše a bez včasného vyproštění zahoření. Platil zákaz vystupování obsluhy  

z kabiny ve struskovém poli. 

 Posouzení rizik hutního procesu odsun strusky ve společnosti Harsco: Operátor 

pásového nakladače na dálkové ovládání není vystaven přímému působení struskového 

pole, protože je „schován“ v jedné z osmi ochranných kabin, které jsou umístěny mimo 

působení přímého výbuchu. Vzhledem k tomu je působení horka, vibrací, hluku  

a prachu, které působilo v tankobuldozeru, při řízení provozu stroje dálkovým 

ovládáním méně náročné. 
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Pro provedení analýzy a hodnocení rizik u obou výše uvedených firem ve 

vybraném hutním procesu- odsun strusky pod T-pecí jsem zvolila bodovou metodu 

VÚBP. Porovnáním výsledku jsem zjistila, že při odsunu strusky podle modelu firmy 

Harsco jsou snížena rizika. Budeme-li se zabývat riziky, která působí na obsluhu, bude 

vycházet z tohoto pohledu lépe společnost Harsco. Pak lze usoudit, že rozhodnutí 

společnosti AMO oslovit společnost Harsco bylo správné. 

 Dalším možným návrhem pro tandemové pece je vybudování kamerového systému 

(Viz příloha 1).  Velín pro obsluhu odsunu strusky by byl umístěn zcela mimo dosah všech 

negativních vlivů působících ve struskovém poli. Čímž se původní rizika eliminují. 

Přibližný cenový odhad jsou 3 000 000 Kč pro jednu tandemovou pec. Pro všechny 

tandemové pece by to bylo 8 700 000 Kč. Z důvodu finanční náročnosti se zatím neuvažuje 

o realizaci tohoto návrhu. 
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11. Závěr 

 Tématem diplomové práce je posouzení rizik hutních procesů ve vztahu 

k externím službám BOZP. Hlavním cílem práce bylo provést analýzu a hodnocení 

pracovních rizik vybraného hutního procesu- odsunu strusky a na základě výsledku 

navrhnout bezpečnostní opatření pro snížení pracovních rizik. Hodnocení rizik bylo 

provedeno ve společnosti AMO, když tuto práci vykonávali její zaměstnanci  

a porovnáno s riziky, když stejnou práci vykonávají zaměstnanci společnosti Harsco .  

 Na základě informací získaných z kapitol, ve kterých je popsán postup při analýze 

a hodnocení pracovních rizik a je uveden výčet různorodých metod používaných  

při hodnocení rizik, byla vybrána bodová metoda VÚBP.   

 Byla provedena statistika pracovních úrazů za období 2010 - 2014, ze které 

vyplynulo, že nejčastějším zdrojem pracovních úrazů ve společnosti je manipulace  

s materiálem a následují horké látky a předměty. Při hodnocení pracovních rizik byly 

brány v úvahu nejčastější zdroje pracovních úrazů a doba strávená zaměstnanci v poli 

rizika. Z popisu pracovních operací byla hodnocená rizika rozdělena podle 

posuzovaných činností.  

 Vybranou metodou bylo provedeno hodnocení pracovních rizik pracovišti 

„Ocelárna“ na struskové straně. Činnosti, které byly identifikovány jako nejrizikovější a 

je u nich nutné navrhnout bezpečnostní opatření jsou: výbuchy způsobené únikem vody, 

exploze z důvodu poškození trasy plynu, požár na stroji z důvodu kontaktu pneumatik 

vozidla s horkým materiálem, zásah elektrickým proudem nebo obloukem a působení 

CO. Navržená opatření jsou uvedená v tabulkách 11 až 14.   
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