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1 Úvod 

Analýza a hodnocení rizik v pr�myslových za�ízeních slouží identifikaci 

a hodnocení rizik, ohrožujících zdraví a životy osob, majetek a životní prost�edí 

a pomáhá navrhnout technicko-bezpe�nostní opat�ení k jejich eliminaci. Výsledkem je 

hodnocení rizik na základ� pravd�podobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich dopad� 

ke stanovení p�ijatelnosti rizik. Hodnocení rizik je proces ur�ování závažnosti 

a p�ijatelnosti rizik podle ur�ených kritérií. 

Provedení analýzy a hodnocení rizik je v sou�asné dob� vyžadováno pro konkrétní 

podniky, ve kterých je definované limitní množství nebezpe�ných látek Sm�rnicí rady 

96/82/EC o �ízení nebezpe�í závažných havárií s nebezpe�nými látkami (tzv. SEVESO 

II direktivou) a její novelizací, která je v �R aplikována do zákona �. 59/2006 Sb. 

o prevenci závažných havárií zp�sobených vybranými nebezpe�nými chemickými 

látkami nebo chemickými p�ípravky.  

Pro provedení analýzy a hodnocení rizik existuje celá �ada metod. Jednou z metod, 

které se používají v oblasti identifikace zdroj� rizik je metoda kontrolních seznam�. Lze 

jí použít nejen pro analýzu požadovanou v souladu s požadavky zákona �. 59/2006 SB, 

o prevenci závažných havárií, ale i v jiných oblastech (nap�. BOZP, PO). 

Cílem práce je shrnutí informací o využití kontrolních seznam� v r�zných 

oblastech, vysv�tlení zp�sob� a možnosti provedení. Analýza pomocí kontrolních 

seznam� bude aplikována na zvolenou technologii. 
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2 Analýza a hodnocení rizik 

Pr�myslová �innost uspokojuje nejen nar�stající pot�eby �lov�ka, ale zp�sobuje 

i  adu negativních projev�. Možnost vzniku závažné havárie je jedním z mnoha 

nep�íznivých vliv� zp�sobených práv� �inností �lov�ka. Závažná havárie m�že zp�sobit 

únik nebezpe�ných látek toxického, ho�lavého nebo výbušného charakteru se 

závažnými dopady. V minulosti došlo k velkému po�tu závažných pr�myslových 

havárií, jejichž dopady p�sobily negativn� na životy osob, jejich zdraví, majetek a také 

nep�ízniv� ovlivnily životní prost�edí. D�sledkem t�chto mimo�ádných událostí je snaha 

rizika vyhodnotit a navrhnout pot�ebná opat�ení ve stádiu projektování a ve stávajících 

technologiích rizika vyhodnotit a navrhnout opat�ení k jejich omezení a tím podstatn� 

zvýšit bezpe�nost [12]. 

Sou�ástí postupu analýzy a hodnocení zdroj� rizik je tvorba scéná�� možných 

havárií. K t�mto ú�el�m se používá množství r�zných metod. Každá metoda má své 

specifické použití. Výb�r vhodné metody závisí p�edevším na cíli analýzy, dostupnosti 

pot�ebných vstupních údaj� pro provedení, charakteru podniku, charakteru posuzované 

technologie, p�ítomnosti nebezpe�ných látek atd. [1]. Analýza a hodnocení rizik se 

používá v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií pro zpracování následující 

dokumentace: 

o Bezpe�nostní program (skupina A) 

o Bezpe�nostní zpráva (skupina B) 

o Vnit�ní havarijní plán  

o Vn�jší havarijní plán (skupina B), který se zpracovává pro zónu havarijního 

plánování 

V praxi je za ú�elem zvýšení efektivity analýzy vhodné jednotlivé metody 

kombinovat. V  tabulce �. 1 je uveden p�ehled vybraných metod využívaných v oblasti 

analýzy a hodnocení rizika [1]. 
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Tabulka 1  Seznam vybraných metod [1] 

Seznam vybraných metod 

Bezpe�nostní audit Safety Audit SA 

Analýza pomocí kontrolních záznam� Check list Analysis CL 

Co se stane, když ….. What – if  Analysis WI 

Úvodní analýza nebezpe�í Preliminary Hazard Analysis PHA 

Relativní hodnocení (ukazatelé 

nebezpe�í) 

Relative Ranking (Hazard 

Indices) 

RR (HI) 

Studie nebezpe�í a provozuschopnosti Hazard and Operability Study HAZOP 

Analýza možností poruch a jejich 

následk� 

Failure  Modes  and  Effects 

Analysis 

FMEA 

Analýza hodnocení možností poruch 

a jejich následk� 

Failure Modes, Effects and 

Criticality Analysis 

FMECA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí (p�ípad�) Event Tree Analysis ETA 

Analýza p�í�in následk� Cause Consequence Analysis CCA 

Analýza spolehlivosti �lov�ka Human Reliability Analysis HRA 
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Mezi používané metody pat�í analýza pomocí kontrolních seznam�. Metody 

Bezpe�nostní audit (Safety Audit), Analýza pomocí kontrolních seznam� (Check list 

Analysis) a metoda Co se stane, když (What-if Analysis) jsou metodami 

nesystematickými (deterministickými). V �ad� p�ípad� posta�ují k provedení 

identifikace zdroj� rizik. Kontrolní seznamy se používají k r�zným ú�el�m a lze je také 

použít k identifikaci nebezpe�í v technologických procesech. Nesystematické metody 

vychází p�edevším z praktických zkušeností, neberou v úvahu problémy, se kterými 

jsme se ješt� nesetkali. Vzhledem ke zvýšení míry nebezpe�í technologických proces�, 

byly vyvinuty metody systematické. Ty se d�lí na metody deterministické 

a pravd�podobnostní. Mezi deterministické metody pat�í nap�. Analýza pomocí 

kontrolních seznam� (Check list Analysis), HAZOP (Hazard and Oparabiity Study), 

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), atd. Pravd�podobnostní metody umož�ují 

vyhodnotit pravd�podobnost vzniku havárie. Mezi tyto metody pat�í nap�. FTA (Fault 

Tree Analysis) a metoda FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis). 
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3 Metoda kontrolních seznam� - Checklist 

Analýza pomocí kontrolních seznam� je jednoduchou deterministickou metodou 

hodnocení zdroj� rizik a je provád�na podle p�edem stanovených kritériích. Pro 

jednoduchost provedení nalezly kontrolní seznamy v praxi široké uplatn�ní. �asto se 

používají k provád�ní kontroly d�ležitých systému, k hodnocení stavu provozu, ke 

kontrole shody systém� a �inností s p�edpisy, normami, sm�rnicemi atd.. �asto jsou 

využívány jako dopln�k jiných metod nebo jsou jejich sou�ásti. Nej�ast�ji se kombinuje 

s metodou Co se stane, když (What-if Analysis). 

Kontrolní seznamy se mohou zpracovat p�ímo pro konkrétní objekt (nap�. stroj, 

za�ízení) nebo soubor objekt� (nap�. celý provoz). Je publikováno využití kontrolních 

seznam� v technologických procesech. Nap�. internetové stránky pob�ežní stráže USA 

nabízejí množství informací o využití kontrolních seznam� v oblasti technologických 

proces� [13]. Dále jsou kontrolní seznamy využívány nap�. pro zajišt�ní BOZP na 

pracovišti, pro zajišt�ní požární ochrany. R�zné typy kontrolních seznam� lze použít 

pro kontrolu BOZP a PO na pracovišti podle pracovních pozic �i zodpov�dnosti (nap�. 

pro technika správy budovy, osoby odpov�dné za vyhrazená technická za�ízení) nebo 

podle objekt� a za�ízení (nap�. soustruh, tlakové nádoby, sklad, dílna) [9]. 

Pro zajišt�ní technologických proces� se kontrolní seznamy používají v oblastech 

nap�.: 

o Bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

o Požární ochrany. 

o Ru�ního ná�adí a za�ízení. 

o Brusných kotou��, drti��, brusek, mlýn�. 

o Ochrany stroj�. 

o Sva�ování, �ezání a pájení. 

o Kompresor�  a stla�eného vzduchu. 
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o P�epravy zam�stnanc� a materiál�. 

o Elektrických za�ízení. 

o Vstup� do uzav�ených prostor. 

o Pracovního prost�edí. 

Zvláštním typem analýzy pomocí kontrolních seznam� je Analýza potencionáln� 

nebezpe�ných situací metodou kontrolních seznam� (Error-likely Situation Checklist 

Analysis) [13]. Dalším typem metody využívající kontrolní seznamy je grafická metoda 

Diagram základních p�í�in (ROOT CAUSE Map™). [13]  

Charakteristické rysy analýzy pomocí kontrolních seznam� jsou: 

o P�ístup založený na zkušenostech, které byly zjišt�ny p�i d�ív�jším používání 

kontrolních seznam� . 

o Aplikovatelnost kontrolních seznam� pro hodnocení jakékoliv �innosti nebo 

systému v�etn� zajišt�ní technologií a p�sobení lidských faktor�. 

o Zpravidla je vykonávána jednotlivci, kte�í byli vyškoleni pro používání 

kontrolních seznam�. Mohou jí provád�t i malé skupiny pracovník�.  

o Není nutné, aby pracovníci provád�jící tuto analýzu byli odborníky v oblasti 

analýzy rizik. 

o Je založena na pohovorech s pracovníky, na kontrole dokumentace a na 

provád�ní kontrol. 

o Kontrolní seznam je nejvhodn�jší metodou pro kontrolu nastaveného systému, 

dodržování norem a p�edpis�. 

o Kvalitu hodnocení rizika p�edur�ují v prvé �ad� zkušenosti lidí 

zpracovávajících otázky kontrolních seznam� a p�íprava lidí provád�jících 

analýzu. 

P�estože je metoda kontrolních seznam� velmi efektivní pro identifikování 

r�zných zdroj� rizik v systému, má tato metoda dva zásadní nedostatky. 
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Prvním nedostatkem je v�tší pravd�podobnost opomenutí potencionálních 

problém�. Metoda nedokáže odhalit jiný zdroj rizika než ten, který je uveden 

v kontrolním seznamu. Použití metody neumož�uje identifikovat jiné možné situace. 

Uspo�ádání kontrolních seznam� je závislé na znalostech, které byly využity pro tvorbu 

seznamu otázek a na možnostech identifikování potenciálních problém� pomocí t�chto 

otázek. Pokud se seznam otázek nezabývá klí�ovým problémem, analýza 

pravd�podobn� neodhalí slabou stránku systému [13]. 

Druhým nedostatkem této metody je skute�nost, že poskytuje jen kvalitativní 

informace. V�tšina kontrolních seznam� produkuje pouze kvalitativní výsledky bez 

kvantitativního odhadu souvisejícího rizika. Tento p�ístup je sice vhodný z hlediska 

minimálních investic, ale p�i �áste�ném kvantitativním hodnocení (nap�. pomocí index�) 

mohou nastat komplikace [13]. 
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3.1 Provedení kontrolních seznam�: 

P�i tvorb� Kontrolních seznam� je nutné dodržovat následující požadavky [3]:  

o Kontrolní seznam musí být logicky uspo�ádaný. 

o Musí obsahovat úplný soubor otázek pro zjiš�ovaný problém. 

o Jednotlivé otázky musí být vzájemn� nezávislé, transparentní (pr�hledné, jasné, 

nic nezastírající) a musí mít jasnou vypovídající hodnotu. 

o Odpov�di na jednotlivé otázky musí být hodnocené ur�itým hodnotovým 

systémem (nap�. ano nebo ne).  

V p�ípad� jednoduchých hodnotových systém� jsou odpov�di na jednotlivé otázky 

rovnocenné. Ostatní hodnotové systémy vyžadují vytvo�ení klasifika�ních stupnic (nap�. 

speciální metody matematické statistiky). Volba hodnotových systém� je v celé �ad� 

p�ípad� podstatn� složit�jší než sestavení kontrolního seznamu, a proto jej vytvá�í vždy 

tým odborník� se zkušenostmi ve sledované oblasti. Pro analyzování r�zných 

skute�ností (nap�. �innosti, systémy) se také používají rozdílné hodnotové systémy. 

Kontrolní seznamy mohou mít obecn�jší formu pro r�zné použití nebo mohou být 

vytvo�eny pro konkrétní použití. Jsou vytvá�eny na základ� charakteristik údaj� 

posuzovaného systému nebo �innosti, které souvisí se systémem, s možnými dopady na 

n�j, se selháním prvk� systému apod. Kontrolní seznamy by m�ly být vytvo�eny týmem 

odborník�. To platí hlav� v p�ípad� široce uplat�ovaných kontrolních seznam�. Tento 

týmový p�ístup je nejvhodn�jší z hlediska v�tších zkušeností. Je také vhodný z hlediska 

eliminace subjektivního vnímání, který m�že nastat p�i �ešení problémové situace 

jednou osobou [3]. 

Kontrolní seznamy mohou mít více podob. Mají v nejjednodušším p�ípad� pouze 

formu otázek nebo mají formu tabulky. Také pro tabulky existuje více možných variant 

provedení. Základním typem je tabulka tvo�ená sloupci. V prvním sloupci se nacházejí 

jednotlivé otázky. V dalších sloupcích se nacházejí polí�ka pro odpov�di typu „ano“, 
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„ne“(viz tabulka �. 2) [13]. Jiná varianta obsahuje krom� kolonek pro odpov�di typu 

„ano“ a „ne“ také nap�.: kolonky typu „neaplikovatelné“ a „doporu�ení“ (nap�. „pot�eba 

více informací“). Tato varianta je uvedena v tabulce �. 3 [13]. 

Tabulka 2 Varianta tabulky kontrolního seznamu [13] 

Vyhodnocovací otázky Ano Ne 

Vyhodnocovací otázka 1-1 X  

Vyhodnocovací otázka 1-2  X 

 Tabulka 3 Varianta tabulky Kontrolního seznamu [13] 

Vyhodnocovací otázky Ano Ne Neaplikovatelné Doporu�ení  

Oblast hodnocení 1 

Vyhodnocovací otázka 1-1 X    

Vyhodnocovací otázka 1-2 X    

Vyhodnocovací otázka 1-3  X  Doporu�ení A 

Oblast hodnocení 2 

Vyhodnocovací otázka 2-1   X  

Vyhodnocovací otázka 2-2    Pot�eba více 

informací 

Vyhodnocovací otázka 2-3 X    
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  V p�ípad� pot�eby se v dalších sloupcích mohou nacházet konkrétní odpov�di na 

jednotlivé otázky. P�íklad takového provedení je uveden v tabulce �. 4 [13]. Jedná se 

o aplikaci kontrolního seznamu pro lodní vzduchotlakový systém. 

Tabulka 4  Kontrolní seznam pro lodní vzduchotlakový systém [13] 

Otázka Odpov�� Doporu�ení 

Potrubí 

Jsou instalovány odleh�ovací 

ventily v potrubí ( pro nakládání 

a vykládání p�epravovaných látek) 

tam, kde m�že teplotní roztažnost 

p�epravovaných t�kavých látek 

zp�sobit porušení p�írub nebo 

poškození t�snícího kroužku? 

Neaplikovatelné  

Kompresory 

Jsou p�ívody vzduchových 

kompresor� chrán�ny p�ed 

agresivními látkami (déš�, pta�í 

trus, ho�lavé plyny, atd.)? 

Ano, s výjimkou 

p�ívodu ho�lavých 

plyn�.   

Vzít v úvahu 

p�emíst�ní 

plnícího otvoru 

na vhodn�jší 

místo. 
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3.2 Postup analýzy pomocí kontrolních seznam� 

Postup p�i analýze pomocí kontrolních seznam� je následující: 

I.  Definování posuzované �innosti nebo systému a jejich rozsahu. 

II.   Definování problém�, na které se analýza zam��í. 

III. Rozd�lení �inností nebo systému pro pot�eby analýzy. 

IV.  Vytvo�ení seznamu hodnotících otázek. 

V.  Odpov�di na vytvo�ené otázky. 

VI.  Rozd�lení systému nebo �inností na základní prvky. 

VII. Použití výsledk� analýzy v rozhodovacím procesu. 

 

I. Definování posuzované �innosti nebo systému a jejich rozsahu 

Analýza a hodnocení zdroj� rizika se zam��uje na možné poruchy a odchylky 

hodnocených systém� a �inností. Prvním krokem je stanovení rozsahu provád�né 

analýzy. Tento krok v�tšinou není nutné dokumentovat. 

Dalším krokem je stanovení posuzované �innosti systému. Jen malé množství 

systém� a �inností je provozováno samostatn�. Systémy v�tšinou spolupracují s dalšími 

systémy. V tabulce �. 5 je uveden p�íklad stanovení posuzované �ásti systému pro ropný 

tanker s hlubokým ponorem. Rovn�ž tabulka �. 6 uvádí stanovení posuzované �ásti 

systému. Jako p�íklad byl tentokrát zvolen systém stla�eného vzduchu [13]. 
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Tabulka 5  Stanovení sledované �ásti systému (ropný tanker s hlubokým ponorem) [13]  

Ropné tankery s hlubokým ponorem 

Oblasti analýzy Sledované �innosti 

systému 

Posuzované �ásti 

systému 

�innosti mimo analyzované  

oblasti 

- Doprava v p�ístavu 

- Uskladn�ní materiálu  

- Vykládka nákladu 

- Nakládka nákladu 

- �innosti v p�ístavu 

- Palubní systémy pro 

naložení a vyložení 

nákladu 

- �innosti mimo p�ístav  

- Nakládání lodí, vykládání 

lodí, usklad�ovací systém  

- Tuhý náklad 

 

Tabulka 6 Stanovení sledované �ásti systému (systém stla�eného vzduchu) [13] 

Systém stla�eného vzduchu 

Oblasti analýzy Sledované �innosti systému 

Posuzované �ásti 

systému 

�innosti mimo 

analyzované  oblasti 

- Odstran�ní vlhkostí 

a ne�istot ze vzduchu 

- Zabezpe�ení požadovaného 

tlak vzduchu 

- Systém p�erušení 

p�ívodu elektrického 

proudu do kompresoru 

- Vzduchové hadice a 

potrubí 

- P�ívody energie do 

kompresoru 

- Spojovací prvky na 

hadicích 
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II. Definování problém�, na které se analýza zam��í 

Obecn� se analýza pomocí metody kontrolních seznam� m�že zam��it na t�i 

oblasti a to oblast bezpe�nosti, oblast životního prost�edí a oblast ekonomických dopad�.  

P�íkladem využití kontrolních seznam� v oblasti zajišt�ní bezpe�nosti m�že být 

nap�. požadavek, aby tým provád�jící analýzu hledal možnosti, p�i kterých m�že dojít k 

úrazu pracovník� nebo k poruše technického vybavení. Úrazy pracovník� v p�ípad� 

lodní dopravy mohou být zp�sobeny nap�.:  

o Kolize lodí. 

o P�epadnutí pracovníka p�es palubu . 

o Požár. 

o Výbuch. 

P�íkladem využití kontrolních seznam� v oblasti životního prost�edí m�že být 

nap�. požadavek, aby tým provád�jící analýzu hledal možnosti, které mají za následek 

nep�íznivé ovlivn�ní životního prost�edí. Tento problém m�že být také zp�soben �adou 

p�í�in nap�.: 

o Úmyslný nebo neúmyslný únik p�epravovaného materiálu do vody 

o Poruchy za�ízení 

P�íkladem využití kontrolních seznam� v oblasti ekonomických dopad� m�že být 

nap�. požadavek, aby tým provád�jící analýzu hledal možnosti, které mohou mít 

nevhodné ekonomické dopady. Možná ekonomická rizika m�žeme rozd�lit nap�. do 

oblastí:  

o Obchodní rizika, kterými mohou být zdržení lodi v p�ístavu, penále, nebo ušlý 

zisk 

o Náklady na obnovení životního prost�edí 
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o Náklady na obnovu poškozeného za�ízení 

III. Rozd�lení �inností nebo systému pro pot�eby analýzy 

�innosti nebo systémy mohou být rozd�leny do mnoha úrovní. Všeobecn� vzato 

by se �lenové týmu provád�jící analýzu m�li snažit popsat charakteristické zdroje rizika 

�innosti nebo systému v nejširším možném rozsahu. Pro pot�eby podrobn�jší analýzy se 

systém postupn� dále d�lí na menší celky, které jsou analyzovány podrobn�ji. 

Zkoumanými oblastmi mohou být nap�.: 

o Pracovní postupy. 

o �innosti. 

o Systémy. 

o Subsystémy (podsystémy). 

o Komponenty . 

Analýza rizik na této úrovni za�íná. 

IV. Vytvo�ení seznam� hodnotících otázek 

V této �ásti se vyhledávají a shromaž�ují otázky pro kontrolní seznamy, které 

souvisí s potencionálním problémem. Jestliže jsou tyto otázky pro danou oblast 

nevyhovující, vytvo�í se nové otázky ve spolupráci s experty v dané problematice. 

V praxi se pro analýzu pomocí kontrolních seznam� používají t�i typy kontrolních 

seznam�. Interní kontrolní seznamy, externí kontrolní seznamy a modifikované 

kontrolní seznamy [13]. 

Interní kontrolní seznamy 

Podniky mohou používat �adu formálních a neformálních kontrolních seznam�. 

Nap�. interní p�edpisy nebo normy mohou v n�kterých p�ípadech doporu�it použití 

specifických kontrolních seznam� v klí�ových p�ípadech. Jako p�íklad lze uvést 

kontrolní seznam pro  konstrukci nebo instalaci za�ízení. Kontrolní seznamy by se m�ly 

pravideln� aktualizovat, aby mohly podpo�it systém organiza�ního �ízení a pro prevenci 
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p�ed stále se opakujícími problémy. Dále jsou uvedeny n�které p�íklady interních 

kontrolní seznam� z oblasti lodní dopravy: 

o Kontrolní seznam používaný pro kontrolu d�ležitého vybavení lodí, které jsou 

kotveny v p�ístavu a plaví se pod vlajkou jiného státu. 

o Kontrolní seznam používaný pro kontrolu p�edepsaného specifického za�ízení 

a požadovaného uspo�ádání p�i r�zných �innostech. 

Externí kontrolní seznamy 

Externí kontrolní seznamy se používají v p�ípad�, že interní kontrolní seznamy 

nejsou k dispozici nebo v p�ípad�, kdy je nutno dodate�n� zvážit sporné oblasti analýzy. 

Externí kontrolní seznamy mohou pocházet z r�zných zdroj�. Využití t�chto zdroj� 

m�že nastat v p�ípad�: 

o Aplikace požadavk� sm�rnic a na�ízení. 

o Aplikace technických p�edpis� a norem. 

o Aplikace požadavk� zákazník�. 

o Kontrolní seznam získaný od jiné spole�nosti �i organizace zabývající se 

podobnou �inností. 

Externí kontrolní seznamy se využívají za p�edpokladu jejich vhodnosti k �ešení 

specifické situace. Tento typ kontrolního seznamu nemusí být vždy vhodný pro �ešení 

dané situace. P�i jeho použití se m�že opomenout d�ležitý prvek hodnoceného systémy 

nebo m�že iniciovat nepodstatné a zbyte�né zm�ny. V p�ípad�, kdy je k dispozici 

nevyhovující typ kontrolního seznamu je vhodn�jší jej bu� modifikovat pro své pot�eby 

nebo vyhledat jiný externí kontrolní seznam.  

Modifikované kontrolní seznamy 

V p�ípad� analýzy pomocí kontrolního seznamu se nedoporu�uje používat p�edem 

zpracované kontrolní seznamy. V t�chto p�ípadech je vhodn�jší vytvo�it nový kontrolní 

seznam zpracovaný p�ímo pro hodnocenou oblast. V p�ípad� použití p�edem 

zpracovaných kontrolních seznam� p�i analýze rizik by mohlo dojít nap�íklad 



 - 23 - 

k opomenutí významného prvku v hodnocené technologii nebo nesprávnému 

vyhodnocení hodnocené situace. Další možností je modifikování stávajícího kontrolního 

seznamu pro specifické použití. Pokud má být kontrolní seznam používán i nadále, lze 

pro jeho tvorbu požít i jiné metody nap�.: „Co se stane, když…“ (What-if). Tento 

zp�sob by m�l pomoci k vytvo�ení vhodn�ji zam��ených otázek.  

V. Odpov�di na vytvo�ené otázky 

Tým provád�jící analýzu odpovídá na p�íslušné otázky kontrolního seznamu. 

Navrhuje zm�ny pro nápravu v p�ípad�, že míra rizika je vysoká. 

Pro kvalitn� zpracovanou analýzu pomocí kontrolních seznam� by každá otázka 

m�la být zodpov�zena lidmi, kte�í mají dostate�né znalosti o konstrukci hodnoceného 

za�ízení, o pracovní �innosti a údržb� p�idružených systém�. 

Správné odpovídání na otázky kontrolních seznam� obvykle vyžaduje dv� 

rozhodnutí: 

o Je otázka vhodná pro hodnocení dané situace?  

o Je-li tomu tak, souvisí slabé stránky systému s danou otázkou? Typickou 

odpov�dí na tuto otázku je "ne".  

Když jsou slabé stránky identifikovány, odborníci navrhují opat�ení pro jejich eliminaci.  

Z tohoto pohledu existují t�i základní typy kontrolních seznam�. Všechny tyto typy jsou 

uvedeny tabulce �. 7 [13]. 
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Tabulka 7  Typy kontrolních seznam� [13] 

Typy kontrolních seznam� 

Kompletní Obsahuje odpov�di na všechny otázky 

a úplný seznam navržených opat�ení. 

�áste�ný Obsahuje odpov�di na otázky, které 

mají za následek návrh na zlepšení 

spolu s úplným seznamem navržených 

opat�ení. 

Minimální Obsahuje úplný seznam navržených 

opat�ení. 

 

VI. Rozd�lení systému nebo �inností na základní prvky 

Je-li zapot�ebí detailn�jší analýzy jedné nebo více �ástí �inností nebo systém�, je 

nutno provést další d�lení na vybrané prvky nebo komponenty. Další d�lení probíhá až 

do okamžiku, kdy poskytovaná informace je již dostate�n� vypovídající a následné 

d�lení by bylo zbyte�né. Jen velmi málo �inností nebo systém� však vyžaduje další 

d�lení [13]. 

Další d�lení �inností nebo systém� nastane pouze v p�ípadech, kdy budou spln�ny 

následující podmínky:  

o Nejsou k dispozici vhodné údaje z provedené analýzy . 

o Je zapot�ebí mít podrobn�jší údaje o systému. 

Princip d�lení systém� do samostatných �ástí lze uvést nap�. pro kompresor 

vzduchu, který lze rozd�lit na tyto �ásti: 
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o P�ívod elektrické energie do kompresoru . 

o Mazání kompresoru. 

o Hnací systému kompresoru v�etn� motoru. 

o Filtrovací systém vzduchu. 

VII. Použití výsledk� analýzy v rozhodovacím procesu. 

Z provedené analýzy je možné posoudit p�ijatelnost opat�ení. Tím je myšleno 

rozhodnutí, zda �innost nebo systém spl�uje stanovené požadavky. Navrhují se zde 

možnosti zlepšení stávajícího systému nebo �innosti. Identifikují se ty prvky z �inností 

nebo systém�, které mohou v budoucnu nejpravd�podobn�ji p�sobit nep�ízniv� 

v souvislosti s problematikou hodnocení zdroj� rizika založených na identifikaci 

nedostatk�. Porovnává se také cena navrhovaných opat�ení a cena životního cyklu 

posuzované �innosti nebo systému [13]. 

Dalším krokem je hodnocení návrhu nápravných opat�ení, které jsou výsledkem 

analýzy. V této fázi dochází k vyhodnocení návrh� pro zlepšování �inností nebo 

charakteristik systému, zahrnujících nap�. [13]:  

o Modifikování za�ízení.   

o Zm�ny pracovního postupu. 

o Administrativní zm�ny jakými jsou nap�. plánované servisní úkoly, 

operátorský trénink. 

Poté následuje obhájení p�id�lení prost�edk� pro zlepšení. Zkoumá se, jak 

implementace drahých nebo diskutabilních doporu�ených opat�ení ovlivní budoucí 

výkonnost. Srovnává se výhodnost navrhovaného opat�ení s celkovými náklady na 

životní cyklus zavád�ných opat�ení. 
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3.3 Další možné varianty využití kontrolních seznam� 

Jak již bylo výše uvedeno, kontrolní seznamy mají širokou oblast využití. Jsou 

vhodným nástrojem pro hodnocení stavu provozu, dále slouží ke kontrole shody 

systém� a �inností s p�edpisy, atd. 

Kontrolní seznamy využívá Analýza potenciáln� nebezpe�ných situací metodou 

kontrolních seznam� (Error-likely Situation Checklist Analysis). Metoda byla vytvo�ena 

pro vyhledávání potencionálního nebezpe�í plynoucího z vlivu lidského faktoru [13]. 

Další metodou, která využívá analýzu pomocí kontrolních seznam� je metoda 

Diagram základních p�í�in (Root Cause Map Technique). Jedná se o strukturovanou 

cestu ke stanovení základní p�í�iny selhání lidského faktoru a poruchy za�ízení [13]. 
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3.3.1 Analýza potencionáln� nebezpe�ných situací metodou 

kontrolních seznam� 

Analýza potencionáln� nebezpe�ných situací metodou kontrolních seznam� 

využívá pro vyhledávání klí�ových prvk� �inností nebo systém� seznam otázek 

z oblasti, na kterou má lidský faktor podstatný vliv. Seznam otázek m�že být všeobecný 

nebo upravený podle pot�eby použití. Je navržen proto, aby zjistil nedostatky 

v �innostech nebo systémech, které mohou zp�sobit odchylky od normálních 

podmínek [13]. 

Hlavní nedostatky metody jsou: 

o Nutná znalost aktuálních právních p�edpis�. 

o Obtížná použitelnost pro nové operace nebo �innosti, protože pracovní 

podmínky �asto nejsou dostate�n� známé. 

Metoda je nejefektivn�jší, pokud se aplikuje na �innosti, které úzce souvisejí 

s �innostmi �lov�ka a na �innosti v oblasti komunikace. V p�ípad� lodní dopravy se 

metoda nej�ast�ji aplikuje na následující �innosti, jakými jsou nap�.: 

o Zdvihání b�emen je�áby. 

o Spoušt�ní záchranných �lun�. 

o Vykládka nákladu. 

Dále je uveden postup Analýzy potencionáln� nebezpe�ných situací metodou 

kontrolních seznam�. 
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Postup Analýzy potencionáln� nebezpe�ných situací metodou kontrolních seznam� 

I. Volba hlavní �innosti  

II. Výb�r vlivu lidského faktoru ze zpracovaného seznamu 

III. Ur�ení oblasti �inností, kde lze aplikovat vliv lidského faktoru 

IV. Zaznamenání všech nedostatk� v každé oblasti, která souvisí s problematikou 

lidského faktoru 

V. Použití brainstormingu zam��eného na oblast potenciálních nebezpe�ných 

situací  

VI. Zhodnocení všech zdroj� rizik, které souvisí s možným vznikem havárie 

a v p�ípad� pot�eby navržení nápravných opat�ení 

V následující tabulce �. 8 je znázorn�n p�íklad provedené analýzy potencionáln� 

nebezpe�ných situací metodou kontrolních seznam� [13].  

Tabulka 8  P�íklad Analýzy potencionáln� nebezpe�ných situací [13] 

Potencionáln� 

nebezpe�ná 

situace 

Oblast 

analýzy 

Nedostatky 

�innosti nebo 

systému 

Odchylky Doporu�ení 

Neúplné 

pracovní 

postupy 

Pracovní 

postupy pro 

spoušt�ní 

záchranných 

�lun� na vodu 

Pracovní postupy 

pro spušt�ní 

záchranných 

�lun� na vodu 

nejsou  uživatelsky 

srozumitelné 

R�zné typy 

možných 

událostí 

Vytvo�it 

uživatelsky 

srozumitelné 

a jednotné 

pracovní 

postupy 
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3.3.2 Diagram základních p�í�in (Root Cause Map™ Technique) 

Diagram základních p�í�in je metodou využívající Analýzu pomocí kontrolních 

seznam�. Jak již bylo výše zmín�no, jedná se o strukturovanou cestu ke stanovení 

základní p�í�iny selhání lidského faktoru a poruchy za�ízení.  

Diagram logicky uspo�ádává proces identifikování základních p�í�in selhání 

lidského faktoru a poruch za�ízení podrobným rozborem základních p�í�in. Metoda 

klasifikuje všechny významné oblasti základních p�í�in do samostatných kategorií, do 

kterých se za�azuje nap�. systém �ízení poruch a odchylek, oblast �ízení, oblast 

personální. Jednotlivé fáze postupného d�lení významných oblastí základních p�í�in 

tvo�í stupn� metody. Podporuje rozd�lení základních p�í�in do kategorií [13]. Vzor 

Diagramu základních p�í�in je uveden v p�íloze �. 1 (Diagram základních p�í�in). 

Rozbor struktury diagramu základních p�í�in 

Položky související s technickým vybavením a konstruk�ním systémem jsou 

umíst�ny v levé �ásti diagramu. Položky související s personálem jsou umíst�ny v pravé 

�ásti.  

o Posun zleva doprava v diagramu p�edstavuje zlepšení v oblasti vývoje systému. 

Ten za�íná v oblasti návrhu vybavení a pokra�uje p�es �ízení provozní �innosti 

k personální výkonnosti. 

o Diagram se m�že rozši�ovat. R�znorodost uspo�ádání diagramu by nem�la 

m�nit podstatu použití metody jako grafického kontrolního seznamu, který 

poskytuje komplexní vyhledávání základní p�í�iny. 

o Organizace pro své pot�eby mohou upravovat strukturu a položky v diagramu, 

aby odpovídaly organiza�ní struktu�e a systému �ízení v dané organizaci. 

Diagram základních p�í�in poskytuje strukturovaný postup pro ú�innou 

identifikaci základní p�í�iny. Má však t�i zásadní nedostatky. 
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Prvním závažným nedostatkem je pot�eba použít další metodu pro identifikaci 

faktoru ovliv�ujících nebezpe�nou situaci.  

o Mezi ovliv�ující faktory pat�í nap�íklad selhání za�ízení, chyby �lov�ka 

a vn�jší vlivy vedoucí k havárii. Metoda vychází ze skute�nosti, že tyto 

faktory jsou již zjišt�ny. P�edpokládá se, že jsme p�ipraveni hledat základní 

p�í�iny každého ovliv�ujícího faktoru. Metodu sice lze použít bez zjišt�ní 

faktor� ovliv�ujících nebezpe�nou situaci, ale obvykle to vyžaduje použití jiné 

metody k identifikaci p�í�iny. 

Dalším nedostatkem metody je, že uspo�ádání a položky diagramu se nemusí 

shodovat s organiza�ní strukturou a systémem �ízení. 

o N�kdy je vhodné upravit uspo�ádání a názvy v diagramu pro pot�eby 

analyzované organizace. Úpravy mohou zvýšit efektivitu a ú�innost použití 

metody. 

Zásadním nedostatkem je, že metoda bere v úvahu jen ty základní p�í�iny, které 

jsou uvedeny v diagramu. 

o Diagram základních p�í�in je kontrolním seznamem. Tak, jako ve všech 

ostatních kontrolních seznamech, i tady hrozí nebezpe�í vynechání 

významného prvku analýzy. V n�které z v�tví diagramu pak m�že tento prvek 

chyb�t. 

Postup Diagramu základních p�í�in 

I. Identifikace primárních zdroj� p�í�in na vrcholu diagramu pro ovliv�ující 

faktory 

Vhodnou metodou se zjistí faktory ovliv�ující nebezpe�nou situaci, které 

identifikují  zdroje p�í�in nejvíce související s odpovídajícím ovliv�ujícím faktorem pro 

1. stupe� metody. Pokud to k identifikování p�í�iny havárie nesta�í, hodnotí se 2. stupe� 

metody (kategorie problému) a ur�í se nejpravd�podobn�jší ovliv�ující faktor 

související se sledovanou událostí. 
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II. Zjiš�ování základních p�í�in v nižších stupních metody 

V p�ípad�, že je 1. stupe� metody identifikován, pokra�uje se v analýze na nižší 

úrovni. Postup se dále opakuje, až se identifikují základní p�í�iny. �asto m�že nastat 

situace, kdy k pat�i�nému ovliv�ujícímu faktoru povede více než jedna cesta. 

III. Zaznamenání výsledk� 

Zjišt�né p�í�iny se ve všech úrovních zaznamenávají tak, aby celek vytvo�il tzv. 

„�et�z“. Každý z t�chto „�et�z�“ by m�l obsahovat p�í�inu nebezpe�né situace v dané 

kategorii. Do diagramu se postupn� zaznamenávají následující informace: 

o Zdroj p�í�in. 

o Kategorie p�í�in. 

o Významn�jší p�í�ina v dané kategorie. 

o Základní p�í�ina. 

V p�ípad�, kdy je již jedna základní p�í�ina identifikována, následuje rozhodnutí, 

zda je nutné dále pokra�ovat. Jestliže ano, použije se nap�íklad metoda „5 Whys 

analysis“ pro další ur�ování základních p�í�in z diagramu. Metoda „5 Whys 

analysis“  je jednoduchou formou metody FTA.  

IV. Opakování kroku 1 až 3 pro zbylé ovliv�ující faktory 

Pro identifikování všech p�í�inných faktor� se takto postupuje celým diagramem 

za ú�elem zjišt�ní základní p�í�iny. 

V. Použití základní p�í�iny v jednotlivých kategoriích pro návrhy na zlepšení 

Pro každou základní p�í�inu se bere v úvahu možnost její eliminace. Tento krok 

m�že p�isp�t ke zdokonalení návrhu pro zlepšení. Zjišt�né základní p�í�iny mohou 
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�asem nasm�rovat tým provád�jící tuto metodu na typ vrcholové („top“) základní 

p�í�iny. 

V následující tabulce �. 9 jsou zobrazeny výsledky analýzy p�i použití Diagramu 

základních p�í�in [13]. 

Tabulka 9 P�íklad Diagramu základních p�í�in [13] 

Ovliv�ující faktor Kategorie v Diagramu základních 

p�í�in 
Doporu�ení 

Podskupiny kategorie 1: 

o Osobní obtíže 

o Provozní problémy 

o Normy, sm�rnice, 

p�edpisy 

Základní p�í�inou je: 

o Absence povinnosti 

m��ení koncentrace 

kyslíku v politice 

spole�nosti 

Dva mechanici 

vstoupili do prostoru 

pro p�e�erpávání 

plynu bez 

p�edchozího zjišt�ní 

koncentrace kyslíku 

v odd�lení. Oba 

mechanici zem�eli. 

Podskupiny kategorie 2  

o Osobní obtíže 

o  Provozní problémy 

o  Školení 

Základní p�í�inou je: 

o Nedostate�né školení 

Povinné testování 

koncentrace kyslíku 

v prostorech p�e�erpávání 

plyn� 

Instalace výstražné cedule 

varující p�ed nízkou 

koncentrací kyslíku 

Poskytnutí alespo� dvou 

dýchacích p�ístroj� a 

za�ízení pro m��ení 

koncentrace kyslíku 
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4 Aplikace analýzy pomocí kontrolních seznam� pro zpracování 

ropy v rafinérii 

Pro aplikaci kontrolních seznam� byla vybrána destila�ní (rektifika�ní) kolona 

z technologie zpracování ropy. Kontrolní seznamy budou aplikovány pro p�ípravné 

práce procesu najížd�ní, proces najížd�ní, proces odstavování, proces inertizace, 

�innosti b�hem normálního provozu a dále i pro stanovení odchylky od technologie. 

Mezi nej�ast�ji se vyskytující se odchylky pat�í kolísání teploty a tlaku v za�ízeních 

a kolísání množství látek, které do technologie vstupují. [1] 

Použité údaje vycházejí z technologických reglement� a pracovních postup� 

posuzované technologie. Je nutné uvést, že se jedná o automaticky �ízený proces.  
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4.1 Charakteristika zpracovávaných látek 

D�ležitými vstupními údaji jsou fyzikáln� chemické vlastnosti zpracovávaných 

látek a produkt�, jejich technicko bezpe�nostní parametry (dále jen TBP) a další 

pot�ebné vlastností související s technologií i pracovními podmínkami. Proto jsou 

uvedeny nejen fyzikáln� chemické vlastnosti a TBP ropy, ale i produkt� atmosférické 

destilace ropy [10] 

Odsolená ropa  

Sm�s plynných, kapalných a pevných uhlovodík�. Jedná se o tmavou hustou 

kapalinu. V analyzované technologii se používá jako nást�ik pro destilaci ropy. 

Tabulka 10 Vlastnosti a TBP  odsolené ropy [10] 

Název látky Odsolená ropa 

Hustota Cca 864 kg/m3 

Obsah síry 1,5 až 2,0 % hm. 

Obsah solí (NaCl) Max. 10 mg/l 

Obsah vody Max. 0,2 % hm. 

Viskozita 32,54 mm2.s-1 

Teplota vzplanutí nižší než 0 °C 

Teplota varu 30 °C 
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Výh�evnost 10-18 MJ.kg-1 

Teplota plamene 1200 °C 

Benzín ze surovinové destilace (BiSD) 

�irá, bezbarvá, velmi pohyblivá kapalina. Je sm�sí lehkých kapalných 

uhlovodík�, která se získává jako hlavový produkt destila�ní kolony C 1. Dále slouží 

jako nást�ik pro hydrogena�ní rafinaci benzínu. 

Tabulka 11 Vlastnosti a TBP benzínu ze surovinové destilace [10] 

Název látky Benzín ze surovinové destilace 

Hustota 708 kg/m3 

Teplota vzplanutí - 10 °C 

Teplota vznícení 250 °C 

Hranice výbušnosti 0,8 až 6,6 obj.% 

 

Petrolej (Pe)  

Petrolej je �irá až nažloutlá, pohyblivá kapalina. Je to sm�s kapalných 

uhlovodík�, která se odebírá z 10. nebo 14 patra destila�ní kolony. Slouží jako nást�ik 

pro hydrogena�ní rafinaci petroleje. 
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Tabulka 12 Vlastnosti a TBP  petroleje [10] 

Název látky Benzín ze surovinové destilace 

Hustota 806 kg/m3 

Teplota vzplanutí 21 °C 

Teplota vznícení 220 až 250 °C 

Hranice výbušnosti 1,4 až 7,5 obj.% 

Teplotní hranice výbušnosti 57 až 87 °C 

 

Plynový olej (PO) 

Plynový olej je žlutá až nahn�dlá kapalina slab� olejovitého charakteru. Je sm�sí 

kapalných uhlovodík�, která je odebírán z 18., 22. nebo 24. patra destila�ní kolony C 1. 

Používá se jako nást�ik hydrogena�ní rafinace plynového oleje a k mísení topných olej�. 

Tabulka 13 Vlastnosti a TBP plynového oleje [10] 

Název látky Plynový olej 

Hustota 863 kg/m3 

Teplota vzplanutí 112 °C 

Teplota vznícení 340 °C 

Teplotní hranice výbušnosti 112 až 145 °C 
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Lehký topný olej (TOL) 

Jedná se o nahn�dlou kapalinu olejovitého charakteru, která p�i nižších teplotách 

tuhne. Je sm�sí t�žších kapalných uhlovodík�, která se odebírá z 28. patra destila�ní 

kolony C 1. Lehký topný olej se používá jako komponenta p�i mísení topných olej�. 

Tabulka 14 Vlastnosti a TBP lehkého topného oleje 

Název látky Lehký topný olej 

Hustota 896 kg/m3 

 

T�žký topný olej (TTO) - mazut 

T�žký topný olej je tmavá, hustá kapalina, která za nižších teplot tuhne. T�žký 

topný olej je tvo�en sm�sí t�žkých kapalných a pevných uhlovodík�, která se získává 

jako destila�ní zbytek destila�ní kolony C 1 (mazut). Slouží bu� k vytáp�ní nebo jako 

komponenta p�i mísení topných olej�. 

Tabulka 15 Vlastnosti a TBP t�žkého topného oleje (mazutu) 

Název látky T�žký topný olej 

Hustota 977 kg/m3 

Teplota vzplanutí 100 °C 

Teplota varu 350 °C 

Teplotní hranice výbušnosti 138 až 145 °C 
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4.2 Technologie destilace ropy 

Ropa se zpracovává v  destila�ní (rektifika�ní) kolon�. P�ed samotným 

zpracováním ropy v destila�ní kolon� je surová ropa p�edeh�ívána ve vým�nících tepla 

na optimální teplotu pro  provedení odsolování v elektrostatickém odsolova�i. Poté se 

v radia�n� konven�ní trubkové pecí oh�eje na nást�ikovou teplotu a je p�ivedena do 

destila�ní kolony. Z destila�ní kolony se získávají tyto produkty: benzín, petrolej, 

plynový olej, lehký topný olej, topný olej a atmosférický zbytek (mazut) [2, 10]. 

Destilace je difúzní proces, ve kterém se od sebe odd�lují homogenní sm�si 

kapalin na základ� rozdílné teploty varu. Nejt�kav�jší složka sm�si se odpa�í a je 

odvád�na jako produkt (destilát). V posuzované technologii se �ást kondenzátu vrací 

zp�t do za�ízení. Tento typ destilace se nazývá rektifikace. Schéma principu destila�ní 

(rektifika�ní) kolony ukazuje obrázek �.1 [1]. Jak již bylo uvedeno, posuzovaná 

technologie je automaticky �ízeným procesem. Na obrázku �. 2 je vyobrazeno blokové 

technologické schéma procesu destilace ropy [2]. 

Obrázek 1  Destila�ní (rektifika�ní) kolona [1] 

 

N – Nást�ik 

D – Produkt 

R – Reflux (zp�tný tok) 

Z – Zbytek 

1 – Va�ák 

2 - Kondenzátor 
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Obrázek 2  Blokové schéma technologie destilace ropy [2] 
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V posuzované technologii probíhá destilace (rektifikace) ropy v 38 patrové 

atmosférické destila�ní (rektifika�ní) kolon� C 1. Kolonu tvo�í 9 klobou�kových pater 

ve spodní �ásti kolony. Ostatní patra jsou klapková a jsou vyrobeny z nerezové oceli. 

V kolon� se reguluje tlak i teplota. Tlak v kolon� za normálního provozu dosahuje 

0,3 MPa. Teplota v pat� kolony �iní nejvíce 393 °C a v hlav� kolony nejvýše 157 °C. 

Nást�ik m�že mít teplotu nejvýše 350 °C. 

Odsolená ropa p�edeh�átá na nást�ikovou teplotu, je nast�ikována na 33. patro 

destila�ní kolony C 1. Hlavou destila�ní kolony C 1 odchází sm�s par benzínu a vody 

p�i teplot� 115 °C a jedná se o nejnebezpe�n�jší a nejt�kav�jší frakci. Sm�s kondenzuje 

ve vzduchových kondenzátorech a dochlazuje se na kone�nou teplotu ve vodních 

dochlazova�ích. Odtud stéká zkondenzovaný hlavový produkt spolu se zkondenzovanou 

destila�ní vodou do nádrže T 1. V této nádrži se odd�lí benzín od vody, p�ípadn� se 

odd�lí nekondenzované plyny. Benzín z této nádrže se od�erpává �erpadlem pro pot�eby 

benzínové frakce (Hydrogena�ní rafinace benzínu). Zbylá voda z nádrže T 1 je �erpaná 

�erpadlem a odvádí se na odsí�ení. Nezkondenzované plyny z nádrže T 1 odcházejí do 

okruhu PBN-NT (plyn bohatý, nasycený, nízkotlaký). Pokud množství 

nezkondenzovaných plyn� nesta�í vytvo�it pot�ebný tlak v nádrži T 1, je pot�ebný tlak 

zajišt�n p�ipoušt�ním topného plynu z rozvodu. 

Petrolej se odtahuje z 10. nebo 14. patra kolony do stripovací kolony C 2/1. 

Vystripovaný petrolej je z této stripovací kolony C 2/1 odebírán �erpadlem do frakce, 

která je ozna�ována jako hydrogena�ní rafinace petroleje. P�ebytky se po ochlazení ve 

vodním chladi�i odvád�jí do skladu. 

Plynový olej je odtahován z 18, 22. nebo 24. patra destila�ní kolony C 1 do 

stripovacích kolon C 2/2 a C 2/3. Po vystripování je plynový olej z kolon C 2/2 a C 2/3 

odebírán �erpadly do frakce hydrogena�ní rafinace plynového oleje. 

Lehký topný olej se odtahuje z 28. patra kolony C 1 do stripovací kolony C 2/4. 

Vystripovaný lehký topný olej se odebírá �erpadlem p�es vým�ník a dále p�es vodní 

chladi� do skladu. Ve vým�níku se teplo z lehkého topného oleje p�edává rop�. �ást 

lehkého topného oleje se vrací do destila�ní kolony C 1 jako reflux. 
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T�žký topný olej (mazut) z paty kolony C 1 se po vystripování odebírá �erpadlem 

do vým�ník�, kde p�edává své teplo rop�. Dále je odtahován p�es vodní chladi� ke 

skladování. 

Hlava kolony C 1 je refluxována hlavovým cirkula�ním refluxem, který je 

odebírán z nádrže pod 3. patrem kolony C 1 �erpadlem a �erpán p�es vým�níky (kde své 

teplo p�edává rop�), p�ípadn� se dochlazuje na vzduchovém chladi�i a vrací se do hlavy 

kolony C 1. 

Bo�ní cirkula�ní reflux je odtahován z 18. patra kolony C 1 �erpadlem. Je �erpán 

na redestilaci p�es reboilery, kde p�edává své teplo a vrací se na destilaci do vým�ník�. 

Ve vým�nících p�edává své teplo rop�. Odtud pokra�uje na 16. patro kolony C 1. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti provozu destila�ní kolony jsou sledovány teploty, tlaky 

a pr�toky všech vstupních (surovin), pomocných i výstupních látek (produkt�) [2, 10]. 
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4.3 Nebezpe�í p�i �innosti destila�ních (rektifika�ních) kolon 

Celý proces destilace ropy je provozován tak, že se pracuje nad horní teplotní 

hranicí výbušnosti. Ho�lavé a výbušné koncentrace v destila�ní kolon� mohou 

vzniknout v p�ípad� najížd�jí nebo odstavování za�ízení. Toto nebezpe�í vyplývá hlavn� 

z technicko bezpe�nostních parametr� zpracovávaných látek, pracovního režimu (tlak 

a teplota) a také z množství zpracovávaných látek. Tyto jevy mohou být zp�sobeny 

nedostate�ným odstran�ním produkt� nebo špatným odpojením od souvisejících 

za�ízení nebo nedostate�ným promytím vodní parou [1, 2]. 

K požáru nebo k výbuchu m�že dojít v d�sledku úniku látek na za�ízení 

net�snostmi. Net�snosti a poškození kolon mohou být zp�sobeny mechanickými vlivy, 

teplotními vlivy, dynamickými vlivy a také chemickou korozí. R�zné prameny uvád�jí, 

že mechanické poškození m�že být zp�sobeno kolísáním tlaku nebo jeho nár�stem. 

Nár�st tlaku zp�sobuje nap�. porušení látkové bilance (zvýšení množství nást�iku nebo 

snížení odb�ru produkt�) nebo porušení teplotní bilance (snížení množství refluxu nebo 

p�ívod více zah�átého nást�iku). Je t�eba upozornit i na nebezpe�í související s požárem 

tepelné izolace. Významný z hlediska bezpe�nosti provozu je také vliv teplotní izolace. 

Díky její p�ítomností nelze zjistit drobné net�snosti na destila�ní kolon�. Nasáklá 

izolace m�že zp�sobit požár nebo podpo�it ší�ení požáru. Nebezpe�ný je i t�žký topný 

olej (mazut), který je zah�átý na svou teplotu vznícení a p�i jeho úniku dochází k požáru 

[1, 2]. 

Hlavními p�í�inami havárií ve všech technologických procesech jsou: 

o Poruchy na za�ízení. 

o Odchylky technologie. 

o Chyba �lov�ka. 
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4.4 Využití kontrolních seznam� pro destilaci ropy 

Informace o fyzikáln� chemických vlastnostech látek, o TBP, o pracovních 

podmínkách i o provedení technologie jsou obsahem technologických reglement� [10]. 

Pro všechny provád�né operace musí být zpracovány pracovní postupy. Pro 

posuzovanou technologii destilace ropy byly zpracovány pracovní postupy pro 

jednotlivé �innosti nap�. pro p�ípravné práce procesu najížd�ní, pro proces najížd�ní, 

odstavování a inertizaci za�ízení. Tyto pracovní postupy byly využity pro tvorbu 

kontrolních seznam�, pomocí kterých lze posuzovat provád�nou �innost [11]. 

Dále byly zpracovány kontrolní seznamy pro nej�ast�ji se vyskytující odchylky od 

technologického procesu. 

4.4.1 P�ípravné práce pro proces najížd�ní 

P�ípravné práce procesu najížd�ní jsou �innosti, které p�edcházejí samotnému 

najížd�ní procesu destilace ropy.  

Pro aplikování Analýzy pomocí kontrolních seznam� byly sestaveny kontrolní 

seznamy pro destila�ní kolonu C 1, nádrž T 1, potrubní systém, kondenzátory a chladi�e 

(viz. tabulky �. 16 až 33). 
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Tabulka 16 Kontrolní seznam pro p�ípravné práce procesu najížd�ní (Destila�ní kolona C 1) 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Jsou odstran�ny všechny záslepky?    

Provádí obsluha pr�b�žnou kontrolu �ádného 

nastavení všech armatur? 

   

Jsou všechny armatury uzav�eny?    

Jsou uzav�eny všechny armatury s výjimkou 

armatur pod pojistnými ventily? 

   

Je veškeré za�ízení zbaveno vody, která byla 

použita k promytí za�ízení? 

   

Jsou parní �ády zbaveny kondenzát�?    

Byl zkontrolován technický stav �erpadel?    

Byl zkontrolován stav oleje �erpadel?    

Bylo zkontrolováno t�sn�ní �erpadel?    

Byla zkontrolována funk�nost �erpadel?    

Jsou �erpadla p�ipravena ke spušt�ní?    

Vyskytují se na �erpadlech závady?    
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Tabulka 17  Kontrolní seznam pro p�ípravné práce procesu najížd�ní (Nádrž T 1) 

  

Tabulka 18  Kontrolní seznam pro p�ípravné práce procesu najížd�ní (Potrubní systémy pro 
p�ívod a odvod látek) 

Je uvedeno do provozu otáp�ní všech 

potrubních v�tví a aparát�? 

   

Je se�ízena regulace hladiny v pat� kolony?    

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Byl zkontrolován technický stav nádrže?    

Vyskytují se na nádrži závady?    

Je nutné zjišt�né závady na nádrži ihned 

odstranit? 

   

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Byl zkontrolován technický stav potrubí?    

Vyskytují se na potrubí závady?    

Je nutné zjišt�né závady na potrubí ihned 

odstranit? 
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Tabulka 19  Kontrolní seznam pro p�ípravné práce procesu najížd�ní (Kondenzátory) 

 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Byl zkontrolován technický stav a funk�nost 

všech kondenzátor�? 

   

Je zkontrolována t�snost kondenzátor�?    

Je zkontrolován a se�ízen pr�tok vody 

v kondenzátorech? 

   

Byly na kondenzátorech zjišt�ny závady?    

Byly zjišt�né závady odstran�ny?    

Bylo zkontrolováno ovládání kondenzátor�?    
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Tabulka 20  Kontrolní seznam pro p�ípravné práce procesu najížd�ní (Chladi�e) 

 

4.4.2 Proces najížd�ní 

B�hem procesu najížd�ní m�že dojít ke vzniku výbušné koncentrace v za�ízení 

a následnému požáru nebo výbuchu. Je nutné pe�liv� dodržovat pracovní postup 

a sledovat veškeré pot�ebné parametry procesu najížd�ní.  

Pro aplikování Analýzy pomocí kontrolních seznam� byly sestaveny kontrolní 

seznamy pro destila�ní kolonu C 1 a nádrž T 1. 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Byl zkontrolován technický stav a funk�nost 

všech chladi��? 

   

Byla zkontrolována t�snost chladi��?    

Je zkontrolován a se�ízen pr�tok vody 

v chladi�ích? 

   

Vyskytují se na chladi�ích závady?    

Byly zjišt�né závady na chladi�ích 

odstran�ny? 

   

Jsou všechny chladi�e napln�ny vodou?    
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Tabulka 21 Kontrolní seznam pro proces najížd�ní (Destila�ní kolona C 1) 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Byla zkontrolována a je sledována t�snost 

za�ízení? 

   

Je ze za�ízení dokonale vyt�sn�n vzduch?    

Je za�ízení dokonale zbaveno vody?    

Je sledován nár�st teplot?    

Jsou uzav�eny vstupy stripovací páry do 

kolony?  

   

Je stripovací pára uvol�ována do atmosféry?    

Je uzav�eno najetí stripovací páry p�es 

p�edeh�ívák? 

   

Je následn� uzav�eno odkalení kolony?    

Je se�ízena signalizace tlaku v hlav� kolony?    

Je znovu ov��ena t�snost za�ízení?    

Je k dispozici topný plyn?    

Je k dispozici dusík?    
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Je sledována teplota t�žkého topného oleje 

(mazutu)? 

   

Jsou sledovány tlaky v za�ízení?    

Jsou sledovány teploty v za�ízení?    

Jsou sledovány hladiny v za�ízení?    

Je sledováno množství p�ivád�ného refluxu?     

Jsou odvodn�ny sání a výtlaky �erpadel pro 

hlavový cirkula�ní reflux?   

   

Jsou odvodn�ny sání a výtlaky �erpadel pro 

odb�r petroleje? 

   

Je zah�íváno rezervní �erpadlo pro odb�r 

petroleje? 

   

Je otev�en odvod petroleje?     

Bylo zahájeno plynulé od�erpávání petroleje?    

Jsou odvodn�ny sání a výtlaky �erpadel pro 

odb�r plynového oleje? 

   

Je zah�íváno rezervní �erpadlo pro odb�r 

plynového oleje? 
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Tabulka 22 Kontrolní seznam pro proces najížd�ní za�ízení (Nádrž T 1) 

Bylo zahájeno plynulé od�erpávání plynového 

oleje? 

   

Jsou odvodn�ny sání a výtlaky �erpadel pro 

odb�r  lehkého topného oleje? 

   

Je zah�íváno rezervní �erpadlo pro odb�r  

lehkého topného oleje? 

   

Bylo zahájeno plynulé od�erpávání  lehkého 

topného oleje? 

   

Jsou se�ízeny tlakové pom�ry v okruhu 

bo�ního cirkula�ní refluxu? 

   

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Je otev�en odvzduš�ovací ventil na nádrži?    

Fouká z odvzdušn�ní nádrže pára?    

Je uzav�eno odkalení refluxní nádrže?    

Je se�ízena regulace tlaku v nádrži?    
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4.4.3 Inertizace za�ízení 

Jak již bylo uvedeno, v procesu destilace ropy m�že dojít k tvorb� výbušné 

koncentrace. Následkem této situace je možnost vzniku požáru nebo výbuchu.Výbušná 

koncentrace vzniká p�i najížd�ní, odstavování za�ízení a p�i poruše za�ízení. Aby se 

riziko vzniku požáru nebo výbuchu eliminovalo, provádí se inertizace za�ízení. 

V posuzovaném procesu destilace ropy je za�ízení inertizováno dusíkem. 

Pro aplikování Analýzy pomocí kontrolních seznam� byl sestaven kontrolní 

seznam pro inertizaci celého za�ízení. 

Je sledována hladina pln�ní v nádrži?    

Je spušt�no �erpadlo pro udržování fázového 

rozhranní v nádrži? 

   

Je po dosažení stanovené hladiny v nádrži 

od�erpáván obsah nádrže �erpadlem? 
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Tabulka 23  Kontrolní seznam pro inertizaci za�ízení 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Bylo za�ízení propláchnuto vodou?    

Byla následn� voda ze za�ízení vypušt�na?    

Je otev�eno odkalení z paty kolony C 1?    

Je propojena kolona C 1 s refluxní nádrži T 1 

p�es vzduchové kondenzátory? 

   

Je otev�eno odvzdušn�ní nádrže T 1 do 

atmosféry? 

   

Je uzav�en odvzduš�ovací ventil po inertizaci 

dusíkem? 

   

Je uzav�ena armatura za regula�ním ventilem 

po inertizaci dusíkem? 

   

Je v potrubí p�ítomna stripovací pára?    

Je stripovací pára uvol�ována do atmosféry?    

Byla stripovací pára vedena p�es 

p�edeh�íváky? 

   

Je stripovací pára p�ivedena do kolony C 1?    
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4.4.4 �innosti b�hem normálního provozu 

Jedná se o �innosti, které jsou vykonávány obsluhou za�ízení b�hem normálního 

provozu. Aby nevznikla havarijní situace a následn� závažná havárie, je nutné sledovat 

veškerá za�ízení a všechny parametry pot�ebné pro bezpe�ný provoz za�ízení. 

Pro aplikování Analýzy pomocí kontrolních seznam� byly sestaveny kontrolní 

seznamy pro destila�ní kolonu a pro pomocná za�ízení. 

Je následn� uzav�eno uvol�ování stripovací 

páry do atmosféry? 

   

Je sledován �ádný odvod parního kondenzátu?    

Je sledováno odvzduš�ování za�ízení?    
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Tabulka 24  Kontrolní seznam �inností b�hem normálního provozu (Destila�ní kolona) 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Je sledováno dodržování technologického 

režimu? 

   

Je funk�ní místní a dálkové ovládání 

technologického režimu? 

   

Je funk�ní optimalizace technologie pomocí 

místního a dálkového m��ení? 

   

Jsou sledovány d�ležité údaje (tlaky, teploty, 

pr�toky, atd.)? 

   

Je funk�ní optimalizace technologie na 

základ� informací operátora (teploty, tlaky, 

pr�toky, atd.)? 

   

Byly na za�ízení b�hem provozu zjišt�ny 

závady? 

   

Byly závady odstran�ny?    

Je  havarijní systém kontrolován a udržován 

v �ádném režimu? 

   

Jsou kontrolovány a se�izovány pojistné 

ventily? 
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Tabulka 25  Kontrolní seznam �inností b�hem normálního provozu (Pomocná za�ízení) 

 

4.4.5 Proces odstavení z provozu 

Tak jako v p�ípad� najížd�ní za�ízení, m�že i zde dojít ke vzniku výbušné 

koncentrace a v p�ípad� iniciace i k následnému požáru �i výbuchu. I tady platí stejná 

opat�ení, jako v p�ípad� najížd�ní. I zde je nutné pe�liv� dodržovat pracovní postup a 

sledovat veškeré pot�ebné parametry procesu odstavování. 

Pro aplikování Analýzy pomocí kontrolních seznam� byly sestaveny kontrolní 

seznamy pro destila�ní kolonu, pro nádrž T 1 a pro pomocná za�ízení. 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Je kontrolován �ádný chod otáp�ní potrubních 

v�tví a za�ízení? 

   

Je sledován stav a �innost veškerého za�ízení?    

Jsou kontrolovány a se�izovány p�ípojky 

páry? 

   

Jsou kontrolovány a se�izovány p�ípojky 

vody? 

   

Jsou kontrolovány a se�izovány p�ípojky 

dusíku? 

   

Jsou pravideln� odebírány kontrolní vzorky?    
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Tabulka 26 Kontrolní seznam pro proces odstavování za�ízení (Destila�ní  kolona C 1) 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Je snížena rychlost množství nást�iku do 

kolony? 

   

Je rychlost snižování nást�iku do kolony 

postupná? 

   

Dochází k p�edeh�ívání produkt� 

odcházejících do skladu?  

   

Je pr�b�žn� sledováno a upravováno chlazení 

jednotlivých produkt�? 

   

Je teplota hlavy kolony postupn� zvyšována?    

Je zastaveno dávkování pomocných látek?    

Je uzav�en odchod TOL (lehký topný olej)?     

Je všechen TOL (lehký topný olej) vracen zp�t 

do kolony C 1? 

   

Je množství bo�ního cirkula�ního reflexu 

postupn� snižováno? 

   

Je odstaveno �erpadlo pro odvod bo�ního 

cirkula�ního refluxu? 
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Je bo�ní cirkula�ní reflux zastaven?    

Je sledováno snižující se množství plynového 

oleje? 

   

Je odstaveno �erpadlo plynového oleje?    

Je uzav�en odb�r plynového oleje?    

Je sledováno snižující se množství petroleje?    

Je odstaveno �erpadlo petroleje?    

Je uzav�en odb�r petroleje?    

Poklesla teplota nást�iku na cca 150 – 200 °C?    

Je uzav�en p�ívod nást�iku?    

Je uzav�en ventil p�ed regula�ním ventilem na 

p�ívodu nást�iku? 

   

Je otev�en odvzduš�ovací ventil ve v�tvi 

studeného refluxu ? 

   

Je v�tev studeného reflexu odvodn�na p�es 

vypoušt�cí regula�ní ventil do zaolejované 

kanalizace? 
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Tabulka 27 Kontrolní seznam pro proces odstavování za�ízení (Nádrž T 1) 

 

Byla od�erpána pata kolony C 1?    

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Je kontrolováno odtahování destila�ní vody 

z nádrže? 

   

Bylo odstaveno �erpadlo p�i poklesu hladiny 

vody v nádrži? 

   

Je zkondenzovaná voda v nádrži periodicky 

od�erpávána? 

   

Je zajišt�no, aby nedošlo k podtlaku v nádrži 

p�ipoušt�ním dusíku nebo páry b�hem 

uzavírání p�ívodu a odvodu plynu? 

   

Je uzav�en p�ívod dusíku nebo páry na 

nádrži? 

   

Je uzav�en odvod dusíku nebo páry na 

nádrži? 
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Tabulka 28  Kontrolní seznam pro proces odstavování za�ízení (Pomocná za�ízení) 

 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Je zastaven p�ívod vody na chladi�e?    

Jsou postupn� odstavovány chladi�e podle 

poklesu teploty 

   

Jsou postupn� podle teploty odstavovány 

kondenzátory 

   

Je produktové vedení t�žkého topného oleje 

(mazutu) ihned po skon�ení od�erpání 

protla�eno a napln�no plynovým olejem? 

   

Je produktové vedení lehkého topného oleje 

(TOL) ihned po skon�ení od�erpání 

protla�eno a napln�no plynovým olejem? 

   



 - 60 - 

 

4.4.6 Nej�ast�jší odchylky od technologického režimu 

Jak bylo uvedeno, v procesu destilace ropy mohou vznikat ho�lavé a výbušné 

koncentrace v destila�ní kolon� v p�ípad� najížd�jí nebo odstavování za�ízení. Také 

v p�ípad� vzniku net�sností m�že dojít k již zmín�ným nebezpe�ným situacím. Poruchy 

za�ízení vnikají také mechanickým, chemickým a dynamickým poškozením. Poruchy 

destila�ní kolony mohou být zp�sobeny nap�. porušením látkové bilance (zvýšení 

množství nást�iku nebo snížení odb�ru produkt�) nebo porušením teplotní bilance 

(snížení množství refluxu nebo p�ívod více zah�átého nást�iku). Významný z hlediska 

bezpe�nosti provozu je také vliv tepelné izolace. Díky její p�ítomností nelze zjistit 

drobné net�snosti na destila�ní kolon�. Nasáklá izolace m�že zp�sobit požár nebo 

podpo�it ší�ení požáru. [1] 

 Možnými odchylkami vzhledem k provedení posuzované technologie jsou 

nap�.: porucha m��ící a regula�ní techniky a porucha pomocných za�ízení. Významný 

podíl na bezpe�nosti technologického procesu má samotný �lov�k, jeho chyby a jeho 

chování v procesu. [2] 

V tabulce �. 29 jsou uvedeny nej�ast�jší odchylky od technologického režimu 

destila�ní kolony [2]. 

Tabulka 29 Nej�ast�jší odchylky od technologického režimu destila�ní kolony [2] 

Odchylky 

Kolísání množství, teploty a tlaku 

Kolísání tlaku v destila�ní kolon� C 1 

P�etlak v destila�ní kolon� C 1 (nebezpe�í otev�ení pojistných ventil�) 
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Nár�st tlakové diference mezi hlavou a nást�ikovou zónou destila�ní kolony C 1 

Nár�st tlakové diference mezi nást�ikovou zónou a patou kolony. 

Snížení teploty nást�iku a nár�st tlaku v systému destila�ní kolony C 1 

Nedostate�ný výkon �erpadel 

 

Pro aplikování Analýzy pomocí kontrolních seznam� byly sestaveny kontrolní 

seznamy pro jednotlivé odchylky od technologického procesu.  
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Tabulka 30  Kontrolní seznam pro p�etlak na destila�ní kolon� 

 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Dochází k p�etlaku v destila�ní kolon�?    

Jsou pojistné ventily otev�eny?    

Je v systému nezkondenzovaná voda?    

Je ve vod� nebo v refluxu vyšší obsah vody?    

Došlo k zahlcení kolony?    

Je v nást�iku velký podíl lehkých �ástí?    

Je odb�r plyn� z nádrže T 1 dostate�ný?    

Došlo k poruše m��ící a regula�ní techniky?    
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Tabulka 31  Kontrolní seznam pro tlakovou diferenci mezi patou kolony a zónou nást�iku 

 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Zvyšuje se tlaková diference mezi patou 

kolony a zónou nást�iku? 

   

Stoupá tlak na sání �erpadel?    

Dochází k zahlcování paty kolony?    

Dochází k postupnému zahlcování ochuzované 

�ásti kolony? 

   

Je odb�r t�žkého topného oleje (mazutu) 

z paty kolony dostate�ný? 

   

Je teplota nást�iku p�íliš nízká?    

Je hmotnost nást�iku vyšší než by m�la být?    

Je množství refluxu vyšší než by m�lo být?    

Došlo ke snížení sv�tlého pr��ezu pater 

ochuzovaní �ásti kolony tvorbou nános�? 

   

Došlo k poruše m��ící a regula�ní techniky?    
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Tabulka 32  Kontrolní seznam pro tlakovou diferenci mezi zónou nást�iku a hlavou kolony 

 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Zvyšuje se tlaková diference mezi zónou 

nást�iku a hlavou kolony 

   

Dochází k postupnému zahlcování 

obohacovací �ásti kolony? 

   

Je odb�r hlavového produktu dostate�ný?    

Je odb�r bo�ního produktu dostate�ný?    

Je teplota nást�iku p�íliš vysoká?    

Je v nást�iku p�ítomno velké množství lehkých 

podíl�? 

   

Došlo ke zmenšení sv�tlého pr��ezu pater 

obohacovací �ásti kolony (klapky se 

neotev�ely)? 

   

Došlo k poruše m��ící nebo regula�ní 

techniky? 
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Tabulka 33  Kontrolní seznam pro rázy v kolon� 

 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Dochází b�hem provozu k ráz�m v kolon�?    

Jsou rázy zanedbatelné?    

Mohou rázy v kolon� zp�sobit mechanické 

poškození kolony? 

   

Je nutné kolonu odstavit z provozu?    

Nachází se v hlav� kolony zkondenzovaná 

voda? 

   

Hrozí nebezpe�í otev�ení pojistných ventil�?    

Byla teplota hlavy kolony po delší dobu nízká?     

Došlo k poruše m��ící a regula�ní techniky?    
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Tabulka 34  Kontrolní seznam pro nedostate�ný výkon �erpadla 

 

4.5 Vyhodnocení  

Pro vyhodnocení metody se používají hodnotové systémy. V p�ípad� jednodušších 

hodnotových systém� jsou odpov�di na otázky rovnocenné. Obtížn�jší hodnotové 

systémy vyžadují vytvo�ení klasifika�ních stupnic (nap�. pomocí speciálních metod 

matematické statistiky). Volba hodnotového systému je obvykle mnohem obtížn�jší než 

samotná tvorba kontrolních seznam�. Je proto nezbytn� nutné, aby vyhodnocení metody 

provád�li odborníci v posuzované oblasti. 

Zpracované kontrolní seznamy lze v praxi použít pro dopln�ní požadavk� 

uvedených v provozních p�edpisech. 

Otázka Ano Ne Opat�ení 

Má �erpadlo dostate�ný výkon?    

Je zanesený filtr  pro sání �erpadla?    

Je na �erpadle mechanická závada?    
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5 Záv�r  

Analýza pomocí kontrolních seznam� je jednoduchá rychlá deterministická 

metoda, která má velmi rozsáhlé a rozmanité možnosti použití. Metoda je velice vhodná 

pro rychlou identifikaci nedodržování p�edpis�, sm�rnic a norem. Využívá se rovn�ž 

pro identifikaci technologických zdroj� rizik. Jejím nejv�tším nedostatek je nutná velmi 

dobrá znalost zkoumané oblasti. Metoda nedokáže odhalit jiné nebezpe�í (zdroje rizika) 

nebo odchylky než ty, které jsou uvedeny v kontrolním seznamu.  

V  práci byly shrnuty informace o využití metody kontrolních seznam� v�etn� 

jejich aplikace na vybranou technologii. Rovn�ž byl proveden rozbor Analýzy pomocí 

kontrolních seznam�. Stru�n� byly rozebrány dv� alternativní možnosti využití 

kontrolních seznam� a to jejich použití pro Analýzu potencionáln� nebezpe�ných situací 

metodou kontrolních seznam� (Error-likely Situation Checklist Analysis) a Diagram 

základních p�í�in (ROOT CAUSE Map™). Dále byla pro destila�ní (rektifika�ní) 

kolonu provedena identifikace zdroj� rizika Analýzou pomocí kontrolních seznam� 

(Check List Analysis) pro �innosti p�ípravné práce procesu najížd�ní, pro procesy 

najížd�ní a odstavování, pro �innosti b�hem normálního provozu a pro nej�ast�ji se 

vyskytující se odchylky od technologického režimu. 

Jak bylo uvedeno, pro vyhodnocení metody se používají hodnotové systémy. 

Volba hodnotového systému je obvykle mnohem obtížn�jší než samotná tvorba 

kontrolních seznam�. Je proto nezbytn� nutné, aby vyhodnocení metody provád�li 

odborníci v posuzované oblasti. 
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