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Anotace 

Hofman, Vít. Analýza rizik ve strojírenském podniku. Bakalá�ská práce. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství, 2009. 

 Bakalá�ská práce popisuje analýzu rizik a vyjmenovává její základní metody. Hlavním 

cílem práce je provedení analýzy rizik pro konkrétní strojírenskou spole�nost 

Kovokon Popovice s.r.o. pomocí analytického programu SFÉRA. Je proveden popis 

spole�nosti, p�edevším pak bezpe�nostní situace v ní. V záv�ru práce autor vyhodnocuje 

výsledky analýzy rizik a na základ� nich provádí návrh možných opat�ení pro optimalizaci 

sou�asného bezpe�nostního stavu spole�nosti. 
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Annotation 

Hofman, Vít. Risks Analysis of Engineering Company. Bachelor Work. Ostrava: VSB – TU 

Ostrava, Fakulty of Safety Engineering, 2009. 

 The Bachelor work describes risks analysis and enumerates its basic methods. The main 

objective of the work is fulfilment risks analysis for the concrete machine company Kovokon 

Popovice, Ltd with the help of analytic software SFÉRA. The description of company is 

executed, above all the description of safety situation in it. At the close of the work the author 

evaluates results of risks analysis and on the basis of them carries out a proposal of possible 

precautions for optimalization of present safety status of the company. 
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Úvod 

 Strojírenský podnik. Jeden ze základních stavebních kamen� dnešní vysp�lé civilizace, 

který najdeme prakticky v každém kout� sv�ta. Vždy� p�eci tém�� všechny nové ale i staré 

technologie pot�ebují ke svému chodu p�esn� opracovaných sou�ástí a díl�, které jsou pak 

vzájemn� skládány do jednoho funk�ního celku a práv� tyto sou�ásti nám ve velké mí�e 

dodávají jak menší, tak i velké strojírenské podniky.  Avšak se stále se zvyšujícími nároky na 

výrobu, její p�esnost, rychlost, se zavád�ním nových stroj� a technologií m�že dojít k výskytu 

nejr�zn�jších nebezpe�í. Z tohoto d�vodu, ale nejen z n�j, nám také rostou požadavky na 

bezpe�nost. A� už mluvíme o bezpe�nosti vnitropodnikové, tedy bezpe�nosti zam�stnanc� a 

technologického vybavení nebo o bezpe�nosti týkající se okolí podniku, do které zahrnujeme 

ochranu obyvatelstva a životního prost�edí. 

 Abychom mohli zajistit, že podnik bude opravdu bezpe�ný, je nejprve nutné znát 

všechny faktory, které mohou bezpe�nost narušit a tím zp�sobit nap�. poškození stroje, 

zran�ní zam�stnanc� nebo havárii s nep�íznivým ú�inkem na okolní obyvatelstvo. Pro toto 

zjišt�ní užíváme analýzy rizik. 

 Tato bakalá�ská práce se zabývá analýzou rizik pro konkrétní strojírenský podnik, 

spole�nost Kovokon Popovice s.r.o., nacházející se v jižní �ásti Zlínského kraje, v t�sné 

blízkosti m�sta Uherského Hradišt�, která se specializuje na sériovou výrobu p�esných 

kovových sou�ástí, p�edevším pak pro automobilový pr�mysl. 

 Bakalá�ská práce je rozd�lena do dvou hlavních celk�. První celek je spíše obecný a 

v jeho �ty�ech kapitolách  popisuji cíl práce, rešerše informa�ních zdroj�, základní pojmy 

z oblasti analýzy rizik, analýzu rizik samotnou a také vyjmenovávám její základní metody. 

 Ve druhá �ásti bakalá�ské práce se již zabývám spole�ností Kovokon Popovice s.r.o. 

Kapitola pátá je v�nována popisu jak okolí a areálu, tak i vnit�ním zásadám a vyhlášeným 

politikám spole�nosti, které se snaží její vedení dodržovat. V následující šesté kapitole 

popisuji stávající bezpe�nostní situaci ve spole�nosti, od prvk� technické ochrany, p�es 

ochranu fyzickou až k nejr�zn�jším opat�ením, vedoucím ke zvýšení bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci.  
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 Následn� v kapitole sedmé je proveden popis analýzy rizik spole�nosti Kovokon 

Popovice s.r.o. pomocí programu SFÉRA, tedy po�íta�ového softwaru ur�enému k provád�ní 

analýzy rizik. Do analýzy jsem se snažil za�adit všechny nebezpe�né �initele, které mohou 

p�sobit na prost�edí strojírenského podniku. Mohou to být nap�. spole�enská nebezpe�í jako 

selhání ostrahy objektu. Nebude zapomenuto ani na aktuální bezpe�nostní hrozbu, kterou 

bezesporu je stále se zvyšující kriminalita, a� již vn�jší nebo vnitropodniková a jelikož je 

spole�nost umístn�na v areálu Aircraft Industries, bude po�ítáno i s možným ohrožením, 

vzniklého jako následek teroristického útoku provedeného proti tomuto letišti. Dalšími 

skupinami jsou nebezpe�í technologická, p�írodní a nebezpe�í týkající se životního stylu. Je 

nutné zmínit, že analýza se nebude týkat rizik, která p�ímo souvisejí s finan�ní situací 

spole�nosti, což m�že být ztráta odb�ratele, nep�íznivá finan�ní situace trhu, ztráta image 

firmy, která m�že být zap�í�in�na nap�. práv� vznikem menší �i v�tší havárie z d�vod� 

uvád�ných výše. V záv�ru této kapitoly bude vyhodnocena stávající bezpe�nostní situace 

ve firm� a na základ� výsledk� analýzy provedené pomocí programu SFÉRA budou 

p�edloženy návrhy k zavedení opat�ení ke zvýšení bezpe�nosti ve spole�nosti.  

 Téma této bakalá�ské práce jsem si zvolil proto, jelikož m� zaujal komplexní nástroj 

k provád�ní analýzy rizik, program SFÉRA a mám zájem, poznat funkce a možnosti tohoto 

programu co nejlépe. 
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1 Cíl práce 

 Práce je zam��ena na základní popis metod hodnocení rizik ve výrobních podnicích. 

 Cílem práce je analýza rizik vybranou metodou pro konkrétní strojírenský podnik v�etn� 

zhodnocení sou�asného stavu provedených a plánovaných opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti 

podniku a návrhu optimalizace. 

 Nejd�íve je však nutné provést obecný úvod do analýzy rizik a základních pojm� 

vázajících se k ní, popis spole�nosti a popis zavedených bezpe�nostních opat�ení v ní. Na 

základ� výsledk� analýzy rizik potom m�že být proveden návrh opat�ení ke zvýšení 

bezpe�nosti ve spole�nosti a zhodnocení její nyn�jší bezpe�nostní situace. 
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2 Rešerše informa�ních zdroj� 

 P�i vyhledávání zdroj� literatury jsem se spoléhal na Univerzitní knihovnu VŠB – TU 

Ostrava a k této problematice se mi tam také poda�ilo n�které p�ínosné materiály nalézt. Dále 

jsem mé hledání sm��oval na fakultní web, do sekce studijní literatura, kde se mi také 

poda�ilo pár užite�ných zdroj� nalézt. No a v neposlední �ad� mi k hledání d�ležitých zdroj� 

informací pomohly internetové vyhledava�e, p�edevším pak Google a Yahoo, ale také 

Seznam. Velmi cenné pro m� byly také informace, získané p�ímo od spole�nosti Kovokon. 

2.1 Literární zdroje 

 Literární zdroje byly p�i psaní mé bakalá�ské práce pro m� t�mi nejcenn�jšími. V této 

podkapitole se je pokusím vyjmenovat a stru�n� popsat. 

� Tomáš Neugebauer: Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi – P�íru�ka pro 

vyhledávání, vyhodnocování a stanovení opat�ení k odstran�ní rizik. Z této literatury 

jsem �erpal p�edevším ucelené informace z oblasti základních pojm� analýzy rizik a 

také mi poskytla p�edstavu o vyhledávání nebezpe�í v praxi a možných tipech t�chto 

nebezpe�í [9]. 

� Anna Janáková: ABECEDA bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci – Knížka je 

pojato spíše jako slovník pojm� a povinností, týkajících se bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci. Velmi obsáhlé dílo, které mi dalo zejména p�edstavu o právních 

normách, souvisejících s analýzou rizik a bezpe�ností práce. Díky této knížce jsem byl 

schopný snadno dohledat p�íslušné právní normy na internetu [4]. 

� Aleš Bernatík: Prevence závažných havárií I – Studijní skriptum, ur�ené student�m 

Fakulty bezpe�nostního inženýrství, nás seznámí pom�rn� obecn� s problematikou 

závažných havárií. Z tohoto skripta jsem použil zejména informace o analýze rizik, 

hodnocení rizik a o jednotlivých základních metodách analýzy rizik [1]. 

� Pale�ek Miloš: Prevence rizik – Pom�rn� rozsáhlé studijní skriptum Vysoké školy 

ekonomické v Praze, kde je p�ehledn� popsán úvod do analýzy rizik, základní pojmy a 

také základní metody analýzy rizik. P�ínosná mi byla však až kapitola t�etí, bezpe�nost 

technických za�ízení, která mi dala p�edstavu o p�í�inách úraz� p�i práci na pracovních 

strojích a o bezpe�nostních opat�eních k zamezení t�mto úraz�m [10]. 
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� František Kova�ík, Radim Kupka: Uživatelská p�íru�ka k programu SFÉRA – 

Jedná se o p�íru�ku, vedoucí uživatele programu krok po kroku ke zdárnému 

výsledku, s krátkým úvodem a popisem programu, teoretickou �ástí a praktickým 

p�íkladem. Díky této p�íru�ce jsem získal nenahraditelné informace o programu 

SFÉRA, díky nimž jsem byl schopen výslednou analýzu provést [6]. 

� Kolektiv IVBP Brno: Management rizika II –Starší, p�esto velmi p�ínosná literatura 

zabývající se pom�rn� podrobn� analýzou rizik a vším s ní souvisejícím. Pro m� byly 

nejp�ínosn�jší kapitoly popisující nebezpe�né vlastnosti stroj�, p�edevším pak t�ch 

užívaných ve strojírenských firmách a nebezpe�né vlastnosti prost�edí [3]. 

2.2 Právní normy 

� Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn�ní – Zákon, na jehož základ� 

je zam�stnavateli stanovena zákonná povinnost zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví 

zam�stnanc� p�i práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

která se týkají výkonu práce. Na základ� tohoto zákona je po zam�stnavateli 

požadováno nep�etržit� vyhledávat nebezpe�né faktory a procesy pracovního prost�edí 

a pracovních podmínek a také odhalovat jejich p�í�iny. Zam�stnavatel má tedy 

povinnost provád�t analýzu rizik a následn� provád�t opat�ení vedoucí k odstran�ní 

rizik. Pokud rizika odstranit nejdou, zákoník práce po zam�stnavateli požaduje 

vyhodnocení t�chto rizik a p�ijmutí opat�ení ke zmírn�ní jejich p�sobení natolik, aby 

zdraví zam�stnanc� bylo ohroženo minimáln�. Zákon uvádí i další povinnosti 

zam�stnavatele a zam�stnance, jako nap�. povinnosti p�i pracovních úrazech a 

nemocech a také stanoví právo odborovým organizacím kontrolovat stav bezpe�nosti 

podniku [21]. 

� Zákon �. 309/2006 Sb., v platném zn�ní - Tento zákon upravuje další požadavky 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci) [8]. 
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� Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví v platném zn�ní - Zákon v § 37 

dle míry výskytu faktor�, které mohou p�sobit na zdraví zam�stnanc� a rizikovosti 

t�chto faktor� za�azuje práci do �ty� kategorií, p�i�emž kategorie �tvrtá, je nejvíce 

riziková. Dále zákon definuje v § 39 rizikovou práci, povinnosti zam�stnavatele, 

pokud se na jeho pracovišti riziková práce vyskytuje a dle §40 zp�soby vedení 

evidencí, ohledn� rizikových prací [19]. 

� Zákon �. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v platném zn�ní - Tento 

zákon zpracovává p�íslušné p�edpisy Evropského spole�enství a stanový systém 

prevence závažných havárií pro objekty a za�ízení, v nichž je umístn�na vybraná 

nebezpe�ná látka nebo chemický p�ípravek s cílem snížit pravd�podobnost vzniku a 

omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodá�ských zví�at, 

životního prost�edí a majetek v objektech a za�ízeních v jejich okolí. Stanovuje 

povinnosti pro právnické nebo podnikající fyzické osoby, které vlastní nebo užívají 

tyto objekty a také p�sobnost orgán� ve�ejné správy na úseku prevence závažných 

havárií zp�sobených vybranými nebezpe�nými látkami nebo chemickými p�ípravky 

[20]. 

2.3 Elektronické zdroje 

 Elektronické zdroje jsem používal spíše jako dopln�ní zdroj� literárních. Ty 

nejd�ležit�jší, které mi pomohly, nyní vyjmenuji a stru�n� popíši. 

� www.bozpinfo.cz – web, na n�mž jsem nalezl �lánek, p�vodn� publikovaný 

v �asopise 112 autorky Dany Procházkové s názvem Metodiky hodnocení rizik. 

Autorka se v �lánku snaží popsat analýzu rizik, základní pojmy a vysv�tlit �tená�i 

d�ležitost jejího provád�ní. �lánek také vyjmenovává a stru�n� popisuje hlavní 

metody analýzy rizik [12]. 

� www.guard7.cz – firma guard7, v.o.s. na svém webu publikuje �lánek, týkající se 

p�edevším identifikace nebezpe�í, rizik a jejich následného hodnocení. Dále obsahuje 

�lánek o podmínkách pro ud�lení osv�d�ení bezpe�ný podnik [2]. 

� www.kovokon.cz – Web spole�nosti Kovokon si klade za cíl seznámit ve�ejnost se 

spole�ností, její historií i sou�asností, s nabídkou služeb a samoz�ejm� kontaktem 
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na ní. Tento web byl velmi cenným zdrojem informací, sloužících k popisu 

spole�nosti [7]. 

� www.epa.gov – Web americké organizace „Enviromental Protection Agency“ 

zabývající se možnými riziky a jejich dopady jak na životní prost�edí, tak na zdraví a 

životy lidí. Mimo jiné podrobn� rozebírá pojmy riziko a hodnocení rizik [18]. 

� www.suip.cz – Web Státního ú�adu inspekce práce na n�mž jsem naleznul cenné 

informace, týkající se osv�d�ení „bezpe�ný podnik“ [16]. 

� www.portal.gov.cz – Web Ve�ejné správy �eské republiky s odkazem na aktuální 

sbírku zákon�. Tento web mi pomohl vyhledat veškeré pot�ebné právní normy [11]. 

2.4 Ostatní zdroje informací 

 Další pot�ebné informace jsem �erpal p�edevším p�ímo ve spole�nosti Kovokon. 

P�ínosné mi byly také zápisky z hodin odborných p�edm�t�. 
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3 Základní pojmy z oblasti analýzy rizik 

 Pro správné pochopení obsahu bakalá�ské práce je nejd�íve nutné, definovat a správn� 

pochopit n�které základní pojmy z oblasti analýzy rizik. Cílem této kapitoly je shrnout a 

stru�n� definovat ty nejd�ležit�jší z nich. 

� Nebezpe�í – zdroj potencionálního poškození nebo situace s potenciální možností 

poškození nebo újmy. 

� Nebezpe�ná událost – událost, která m�že zp�sobit poškození �i újmu. 

� Škoda – fyzické zran�ní a nebo poškození zdraví nebo majetku [3]. 

� Identifikace nebezpe�í – proces rozpoznání, že existuje nebezpe�í, a definování 

charakteristik nebezpe�í. 

� Riziko – kombinace �etnosti nebo pravd�podobnosti výskytu specifikované 

nebezpe�né události a jejích následk� [9]. 

� Zdroj rizika – nebezpe�ná vlastnost nebezpe�ného �initele (vlastnost nebezpe�né 

látky nebo fyzická �i fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie  

[20]. 

� Analýza rizik – systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpe�í a 

k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prost�edí. 

� Odhadování rizika – proces používaný pro stanovení ukazatele (míry) úrovn� 

analyzovaných rizik; sestává z analýzy �etností, analýzy následk� a slou�ení t�chto 

analýz. 

� Stanovení rizik – proces, p�i kterém se utvá�í úsudek o p�ijatelnosti rizika na základ� 

analýzy rizik a p�i kterém se berou v úvahu faktory, jakou jsou sociáln� ekonomická 

hlediska a hlediska vlivu na životní prost�edí. 

� Bezpe�nostní opat�ení – prost�edky odstra�ující nebezpe�í nebo snižující míru rizika. 
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� Zbytkové (reziduální) riziko – riziko, které z�stává i po uskute�n�ní bezpe�nostních 

opat�ení [9]. 

� Zranitelnost - zranitelnost je p�sobení projeveného rizika na zkoumaný systém 

škodlivými dopady [6]. 

� Pracovišt� – jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány �innosti související 

s prací �ízenou organizací [9]. 

� Rizikový faktor pracovních podmínek – jedná se zejména o faktory fyzikální, 

chemické, o biologické �initele, prach, fyzickou zát�ž, psychickou a zrakovou zát�ž a 

o nep�íznivé mikroklimatické podmínky [8]. 
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4 Analýza rizik 

 Analýza rizik je hlavní �ástí procesu �ešení bezpe�nostní politiky organizace. Cílem 

analýzy rizik je v první �ad� identifikovat rizika, zhodnotit možné následky t�chto rizik a také 

stanovit pravd�podobnosti, s jakými se tato rizika mohou vyskytovat. Dalším krokem analýzy 

je rozhodnout, zda identifikovaná rizika jsou pro organizaci p�ijatelná, zda bude nutné tato 

rizika snížit pomocí bezpe�nostních opat�ení nebo je zcela eliminovat odstran�ním zdroje 

rizika. Analýza rizik má tedy �ty�i základní kroky, které jsou schematicky zachyceny na 

obrázku 1 [3], [10], [12]. 

 

Obrázek 1: Základní kroky analýzy rizik [1] 

 Prvním krokem je identifikace zdroj� rizika. Abychom tyto zdroje mohli identifikovat, 

je nejd�íve nutné správn� rozum�t tomu, co je riziko. Riziko vyjad�uje míru ohrožení v�ci, 

která má pro nás ur�itou hodnotu, míru nebezpe�í, že dojde k nežádoucímu stavu a tím ke 

vzniku škody. Riziko vzniká vzájemným p�sobením hrozby a ur�ité v�ci o n�jaké hodnot�, 

z �ehož plyne, že do analýzy rizik nemusíme zahrnovat takové hrozby, které nep�sobí na 

žádnou pro nás hodnotnou v�c. 

 Hodnocení pravd�podobnosti a následk� rizika znamená, že pro každé identifikované 

riziko ur�íme, jaká je pravd�podobnost jeho nep�íznivého p�sobení a jaké nep�íznivé 

následky m�že mít na zdraví a životy lidí, majetek a životní prost�edí, k �emuž nám pomáhají 

analytické metody a také znalosti o zdrojích rizik, tedy informace o nebezpe�ných látkách, 

provozních podmínkách, objektech, za�ízení, lokalit� atd.  

 Posledním krokem, tedy stanovením rizika rozumíme, jeho za�azení do jedné ze skupin 

p�ijatelné nebo nep�ijatelné riziko. V p�ípad�, že pravd�podobnost negativního p�sobení 

rizika se blíží k nule nebo následek takového p�sobení není schopen napáchat pro nás 

vážn�jších škod, p�ípadn� spl�uje ob� tyto podmínky, m�žeme riziko vyhodnotit jako 
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p�ijatelné. V opa�ném p�ípad� se stává rizikem nep�ijatelným a je nutné provést jeho hlubší 

analýzu, jestliže ani po této analýze nebude riziko vyhodnoceno jako p�ijatelné, p�icházejí na 

�adu opat�ení ke snížení rizika. Po realizaci opat�ení je nutné provést novou analýzu rizik [1], 

[10], [12]. 

4.1 Základní metody analýzy rizik 

 Analýza rizik využívá k provedení výše zmín�ných �ty� základních krok� r�zných 

metod. Cílem této podkapitoly je vyjmenovat základní metody, které jsou základem pro 

mnoho dalších, odvozených metod a vybrané z nich stru�n� popsat. 

� Kontrolní seznam (Check List – CL) - Jedná se o metodu, založenou na postupné 

kontrole pln�ní p�edem stanovených opat�ení. P�edevším slouží ke stanovení shody 

stavu systému s p�edpisem nebo normou [12]. 

� P�edb�žná analýza ohrožení (Preliminary Hazard Analysis – PHA) - Metoda 

vyhledává zdroje rizika a nebezpe�né stavy, jejich p�í�iny a následky a ty pak za�azuje 

do jednotlivých kategorií nebezpe�í: zanedbatelné, obvyklé, závažné a katastrofické 

nebezpe�í [1]. 

� Bezpe�nostní kontrola (Safety Audit – SA) - Je to postup vyhledávání možné 

nehody nebo selhání provozního systému [12]. 

� Analýza nebezpe�nosti a provozovatelnosti (Hazard Operation Process – 

HAZOP) 

� Analýza What if (What – If Analysis – WI) 

� Analýza What if v kombinaci s kontrolním seznamem (What – If Analysis – 

Check List – WI-CL) 

� Analýza p�í�in a následk� poruch (Failure Mode and Effect Analysis – FMEA) - 

Tato metoda je postupem, založeným na rozboru zp�sob� selhání a následk� t�chto 

selhání, který umož�uje vyhledávání dopad� a p�í�in na základ� identifikovaných 

možností selhání za�ízení. Je využívána p�edevším pro vážná rizika [12]. 
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� Analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis – FTA) - Tato metoda je založená 

na systematickém zp�tném rozboru událostí, p�i�emž využívá �et�zce p�í�in, které 

mohou vést až k vybrané vrcholové události. Tato metoda se hodí i na rozsáhlé 

systémy, protože dokáže stanovit kompletní vý�et minimálních poruch. Výsledkem 

analýzy jsou typy poruch, ke kterým jsou p�i�azeny pravd�podobnosti jejich 

vzniku [1]. 

� Analýza stromem událostí (Event Tree Analysis – ETA) 

� Analýza p�í�in a následk� (Causes and Consequences Analysis – CCA) 

� Analýza lidského faktoru (Human Reliability Analysis – HRA) - Metoda posuzuje 

vliv lidského �initele na výskyt živelných pohrom, nehod, havárií, útok� apod. [1]. 

4.2 Výb�r vhodné metody analýzy rizik  

 Výb�r nejvhodn�jší metody analýzy rizik je rozhodující pro správný a p�ínosný výsledek 

této analýzy a její úsp�ch. Proto je nutné si p�ed samotným výb�rem ujasnit n�které d�ležité 

fakta, týkající se analýzy. Je nutné znát, v jaké etap� vývoje se analyzovaný systém nachází, 

zda pouze jako koncept, podrobný návrh, již zab�hlý systém nebo systém ur�ený 

k modernizaci. Dále je nutné znát, co je cílem studie. Jaký typ systému a nebezpe�í se 

chystáme analyzovat. Jednoduchý �i složitý systém? Rozhodující je také otázka závažnosti 

analýzy. V�d�t, zda v p�ípad� nep�íznivého p�sobení systému m�že dojít ke ztrátám na 

lidských životech, k poškození životního prost�edí, k hospodá�ským ztrátám. N�které metody 

analýzy rizik jsou �asov� velmi náro�né, proto je t�eba si uv�domit, kolik �asu analýze 

m�žeme v�novat, jiné metody zase umí pracovat pouze s dostate�nými informacemi o 

systému. Máme je však k dispozici? N�kdy m�že být také rozhodující fakt, zda bude analýza 

jednorázová nebo ji bude v budoucnu nutné opakovat [14]. 

 Analytici provád�jící analýzu rizik by vždy m�li mít volnost, p�i výb�ru jedné z metod 

analýzy, ale zárove� neopomíjet, vhodnost využití jednotlivých metod pro konkrétní 

analyzovaný p�ípad [1]. 

 Já jsem pro analýzu rizik spole�nosti Kovokon použil analytický program SFÉRA. 

P�edevším pro možnost analyzovat r�zné tipy nebezpe�í spole�n�, nízkou �asovou náro�nost 

a p�ehlednou formu výsledk� analýzy.  
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5 Spole�nost Kovokon Popovice s.r.o. 

 Spole�nost Kovokon. vznikla sdružením �ty� podnikajících osob, otce a t�í syn� 

v roce 1990 s p�vodním sídlem v obci Popovice. Postupn� se rozr�stala, p�ijímala stále více 

zam�stnanc�, rozši�ovala sv�j strojový park a zv�tšovala a modernizovala své výrobní 

prostory. Také zájem a požadavky zákazník� se rok od roku zvyšovaly, což spole�nost nutilo 

k hledání nových výrobních možností. Za zlomový, se dá ozna�it rok 2003, kdy spole�nost 

zakoupila rozestav�né výrobní prostory v areálu Aircraft Industries o celkové zastav�né ploše 

6 000 m2 a celkové ploše pozemk� 40 000 m2 a ihned zapo�ala celkovou dostavbu a 

rekonstrukci. Koncem stejného roku již došlo k p�est�hování v�tšiny strojního parku i 

managementu firmy do této nové, v�tší a lépe vyhovující haly v Kunovicích. Touto dobou ve 

firm� pracovalo již kolem stovky zam�stnanc� a jejich po�et stále rostl až p�ibližn� k po�tu 

dv� sta. 

 Již od svého vzniku se spole�nost Kovokon specializuje na sériovou výrobu p�esných 

kovových sou�ástí, kterými jsou p�edevším nejr�zn�jší díly pro automobily, p�edevším pak 

koncové komponenty pro chladící a klimatiza�ní jednotky, díly pro elektromotory a 

v neposlední �ad� také sou�ásti pro CNC brusky. Tyto výrobky jsou zachyceny na obrázku 2. 

Mezi zákazníky spole�nosti Kovokon pat�í významné firmy z oblastí strojírenského, 

automobilového tak i elektrotechnického pr�myslu jako jsou Siemens, Walter, JULI a to 

p�edevším díky kladení d�razu na kontrolu jakosti výrobk�. Spole�nost Kovokon vkládá 

nemalé investice do kontrolních a m��ících za�ízení a disponuje propracovaným systémem 

jakosti, tedy propojením špi�kové m��ící techniky s kontrolní �inností zam�stnanc�, 

garantovaným normami ISO 9001:2000 a ISO/TS 16 949:2002 [7]. 

 

Obrázek 2 - Výrobky spole�nosti Kovokon Popovice s.r.o. [7] 
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5.1 Popis okolí spole�nosti 

 Spole�nost Kovokon sídlí ve Zlínském kraji v obci Kunovice, konkrétn� v areálu 

Aircraft Industries. Družicový snímek areálu Aircraft Industries a jeho okolí je zachycen na 

obrázku 3. Z tohoto obrázku je patrné, že se areál nachází mimo obydlené oblasti. Tou 

nejbližší je západní �ást obce Kunovice, vzdálená p�ibližn� 1 km od areálu. P�ibližn� 2 km 

severn� leží jižní �ást m�sta Uherského Hradišt� a 1,5 km západn� pak obec Kostelany nad 

Moravou. Jižn� od areálu je umístn�na jen letištní dráha a nejbližší obec, kterou je Ostrožská 

Nová Ves, leží ve vzdálenosti p�ibližn� 3 km. Severní, východní a jižní �ást areálu Aircraft 

Industries obklopují zem�d�lské plochy, ur�ené p�edevším k p�stování obilí a kuku�ice. Ze 

západu je areál lemován listnatým, dubovo – bukovým lesem. Z obrázku 3 je také patrné, že 

v t�sné blízkost areálu protéká �eka Olšava, která se asi po jednom kilometru vlévá do �eky 

Moravy. 

 

Obrázek 3 - Areál Aircraft Industries a okolí [15] 

 Jediným silni�ním spojením vedoucím k areálu je silnice druhé t�ídy z obce Kunovice. 

Z obce Kostelany nad Moravou je dopravní spojení také možné, ale pouze omezené hmotnosti 

a na zvláštní povolení. P�ší a cyklisté se mohou k areálu z m�sta Uherské Hradišt� dostat 

cyklostezkou. 
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5.2 Popis areálu spole�nosti 

 P�ístup ke spole�nosti Kovokon je realizován p�es vstupní bránu areálu Aircraft 

Industries. Spole�nost Kovokon se nachází v severovýchodním koutu tohoto areálu, jak je 

patrné z d�íve uvedeného obrázku 3. Areál firmy je tvo�en t�emi budovami a to výrobní halou, 

budovou ur�enou k úschov� jízdních kol a halou �ekající na rekonstrukci. Dále se v areálu 

nachází parkovišt� pro 25 osobních automobil� a letní posezení pro zam�stnance. 

Zam�stnanci se stravují v podnikové jídeln�, která je situována západn� od výrobní haly. 

Družicový snímek areálu, jídelny a vrátnice je na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Areál spole�nosti Kovokon Popovice s.r.o. [15] 

5.3 Popis výrobní haly 

 Tato budova je srdcem celé firmy. Nachází se tu jak výrobní prostory, tak i prostory pro 

skladování polotovar�, výrobk�, ná�adí, olej�, údržbá�ské pracovišt�, kancelá�ské prostory, 

mezi n�ž pat�í �editelna, mistrovny, zasedací místnost, sekretariát, ekonomické odd�lení, 

stanovišt� metrologie a také se zde nachází sociální za�ízení pro zam�stnance. Vstup� do haly 

je celkem 5. Dvoje velká vysunovací vrata na obou stranách skladu výrobk� a jedna ze zadní 

strany výrobní �ásti. Dále vchod pro zam�stnance a vchod pro návšt�vy. Schéma výrobní haly 

je na obrázku 5. 
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Obrázek 5 - Schéma výrobní haly 

5.4 Popis vnit�ního vybavení firmy 

 Cílem této podkapitoly je shrnout vnit�ní vybavení ve spole�nosti Kovokon od 

výrobních stroj�, p�es materiální vybavení až po n�která ostatní vybavení, jako jsou nap�íklad 

vysokozdvižné vozíky apod. 

 Spole�nost Kovokon se snaží o neustálou modernizaci svého strojového parku, 

nep�etržit� hledá moderní trendy v oblasti technologických možností a snaží se o zavedení 

robotizace tak, aby byla schopná vyhov�t stále se zvyšujícím p�áním svých zákazník� na 

zkrácení doby výroby a p�esnosti výrobk�. Nejd�ležit�jšími výrobními stroji jsou následující: 

� Soustruh Karusel 

� H40 Glidem CTX 420, EMAG 

� CNC brusky BUAJ, STUDER 

� CNC frézky DMG 65V, MCFV 1065 

 Ostatní stroje používané p�i výrob� jsou standardní ru�n� ovládané soustruhy a frézky, 

vrta�ky, pásové pily. Pro m��ení jsou používány standardní m��ící p�ístroje jako jsou 

posuvky, kalibry, mikrometry a další, ale také sou�adnicové t�íosé dotekové m��ící p�ístroje. 
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 Pro p�esun t�žkých polotovar� ze skladu k výrobním stroj�m jsou používány 

vysokozdvižné vozíky, celkem spole�nost Kovokon disponuje t�emi elektrickými a jedním 

naftovým vozíkem, p�ípadn� je tento p�esun zajišt�n pomocí ru�ního paketovacího stroje. 

N�které t�žké polotovary, zejména pak kryty elektromotor�, jsou z palet p�ímo do pracovní 

�ásti výrobního stroje umístn�ny pomocí mostového je�ábu ovládaného dálkov�. Zdvihací 

za�ízení a vysokozdvižné vozíky pat�í mezi vyhran�né strojí za�ízení a jejich bezpe�né použití 

je zajišt�no školením zam�stnanc�, �ímž získají pot�ebnou zp�sobilost. 

5.5 Politika firmy 

 Spole�nost Kovokon vyhlásila t�i hlavní politiky a etický kodex, které se snaží soustavn� 

dodržovat a zlepšovat. Jsou to politika jakosti, politika ochrany životního prost�edí a politika 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

5.5.1 Politika jakosti 

 Cílem této politiky je zajistit odpovídající kvalitu výrobk� a služeb, �ehož je jednak 

dosahováno kvalifikací zam�stnanc�, která je soustavn� zvyšována pomocí výcviku, tréninku 

a také možností celoživotního vzd�lávání. Zam�stnanci jsou navíc za dobré nápady vedoucí 

ke zkvalitn�ní a zefektivn�ní práce odm��ováni. Dále je cílem politiky snaha o p�iblížení se 

výskytu chyb k cíli „nula“. P�i�emž není d�ležité jen odstranit již vzniklou chybu, ale hlavn� 

odstranit její p�í�iny. Dokument politiky jakosti spole�nosti Kovokon je v p�íloze 1. 

5.5.2 Politika ochrany životního prost�edí 

 Na základ� této politiky se spole�nost Kovokon snaží o soustavnou ochranu životního 

prost�edí v souladu s platnou legislativou. Pé�e o životní prost�edí je považována za sou�ást 

�ízení firmy a v rámci interního auditu jsou provád�ny kontroly o dodržování vymezených 

kritérií. Maximální d�raz je kladen na efektivní využívání a minimalizování spot�eb energií a 

surovin, �ímž je sníženo zatížení životního prost�edí, a na snižování vzniku odpad� a 

zne�išt�ní. Vždy musí být zajišt�no bezpe�né nakládání s odpady a jejich správná likvidace. 

Spole�nost Kovokon se také snaží minimalizovat výskyt havarijních stav�, p�i�emž všichni 

zam�stnanci jsou povinni takovým stav�m p�edcházet dodržováním správných pracovních 

postup�. 
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 Sou�ástí této politiky je také monitorování spot�eby energií a vyprodukovaných odpad� 

a výsledky jsou každoro�n� vyhodnoceny a p�ezkoumány vedením. Dokument politiky 

ochrany životního prost�edí spole�nosti Kovokon je v p�íloze 2. 

5.5.3 Politika bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

 Tato politika je rozhodující, p�i ochran� zdraví zam�stnanc�. Každý musí soustavn� 

dodržovat bezpe�nostní p�edpisy, technologické postupy a návody k obsluze, �ímž zamezí 

vzniku pracovních úraz�. Spole�nost Kovokon svým zam�stnanc�m poskytuje osobní 

ochranné a pracovní prost�edky, které jsou navíc pravideln� kontrolovány. 

 Ve smyslu §132 a) Zákoníku práce jsou soustavn� vyhledávána rizika, zjiš�ovány jejich 

p�í�iny, zdroje a jsou p�ijímány opat�ení k jejich odstran�ní. Zam�stnanci jsou s výsledky 

t�chto zkoumání pravideln� seznamováni v rámci školení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci a také formou informa�ních tabulí. 

 Na všech jednotlivých pracovištích jsou provád�na opakovaná hygienická m��ení 

škodlivin. Také je zajišt�no provedení kompletní preventivní zdravotní pé�e, �ímž je zajišt�na 

kontrola zp�sobilosti zam�stnanc� k práci. Tato pé�e je realizována formou preventivních 

periodických léka�ských prohlídek. Dalším d�ležitým bodem politiky bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci je zajiš�ování zavedení ergonomických zásad na všech jednotlivých 

pracovištích, �ímž se sníží výskyt námahy, únavy a s tím spojené nemocnosti a úrazovosti. 

 Spole�nost Kovokon se také snaží o neustálé zlepšování pracovních a sociálních 

podmínek a celou politiku bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci propaguje pomocí nást�nek 

a bezpe�nostních tabulek umístn�ných ve výrobní hale. Dokument politiky bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci je v p�íloze 3. 

5.5.4 Etický kodex 

 Je to závazek pracovník� spole�nosti v oblasti rozvíjení mezilidských vztah� a ostatních 

závazk� v��i vnit�nímu i vn�jšímu prost�edí. Každá �innost je sm��ována nejen k uspokojení 

pot�eb zákazník�, zam�stnanc� a dodavatel�, ale také k pln�ní platných požadavk� 

v oblastech jakosti, životního prost�edí a bezpe�nosti práce. Etický kodex spole�nosti 

Kovokon je sou�ástí p�ílohy 4. 
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5.5.5 Certifikace 

 Zavedení výše zmín�ných politik v oblasti jakosti, bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

a ochrany životního prost�edí dokazuje spole�nost Kovokon následujícími certifikáty: 

� Od roku 1999 – ISO 9001:2000 (p�íloha 5) 

� Od roku 2004 – ISO/TS 16949:2002 (p�íloha 6) 

� Od roku 2005 – osv�d�ení „Bezpe�ný podnik“ (p�íloha 7) a EMS ISO 14001:2004 

(p�íloha 8) 

� Od roku 2008 – ISO 9001:2008, ISO 140001:2005 a OHSAS 18001:2007 

� V b�eznu 2009 – obhájení osv�d�ení „Bezpe�ný podnik“ (p�íloha 7) 

 V listopadu roku 2008 spole�nost Kovokon získala ocen�ní v Národní cen� �eské 

republiky za kvalitu v kategorii celá organizace jako ocen�ný finalista druhé místo. Nejvíce si 

však spole�nost cenní osv�d�ení „Bezpe�ný podnik“, kterým se v �eské republice m�že 

pochlubit pouze kolem padesáti firem [7]. 
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6 Popis stávající bezpe�nostní situace 

 Spole�nost Kovokon se nachází v areálu Aircraft Industries, proto je její bezpe�nost 

úzce spjata s bezpe�ností tohoto areálu. Cílem této kapitoly je vyjmenovat všechny 

bezpe�nostní prvky a opat�ení, které se podílejí na trvalém udržování bezpe�nosti podniku. 

Jsou jimi jednak prvky technické ochrany, mezi n�ž spadají nejr�zn�jší mechanické zábrany 

jako ploty, m�íže, tak i požární a bezpe�nostní �idla, kamery atd. Další skupiny tvo�í fyzická 

ochrana a režimová ochrana. Poslední �ást bude v�nována opat�ením, uplat�ovaným p�i 

samotném výrobním procesu, pro ochranu zdraví zam�stnanc�. Je d�ležité uv�domit si, že 

kvalita jakékoliv ochrany je na takové úrovni, na jaké je její nejslabší �lánek. 

6.1 Technická ochrana 

 Technická ochrana je ur�ena ke �ty�em hlavním cíl�m. Jako ochrana p�ed cílenými 

protiprávními �iny, což m�že být nap�. vloupání, jako ochrana p�ed živelnými 

katastrofami, dále technické prost�edky sloužící jako ochrana p�ed provozními haváriemi 

a jako ochrana p�ed neúmyslným opomenutím. V následujících podkapitolách budou 

vyjmenovány prost�edky technické ochrany používané spole�ností Kovokon [17]. 

6.1.1 Mechanické zábrany 

 Objekt spole�nosti Kovokon je umístn�n v areálu Aircraft Industries, který je celý 

obehnán betonovou zdí výšky 220 cm, chrán�nou navíc proti p�elezení ostnatým drátem. 

Výrobní hala spole�nosti Kovokon je postavena kombinací zdiva a železobetonu, okna jsou 

dvoudílná z hliníkových profil�. M�íže jsou použity pouze v místnosti skladu olej�. Vstupní 

vrata a dve�e jsou trvale uzav�ena a jejich otev�ení je možné pouze po použití klí�e nebo �ipu. 

6.1.2 Elektronické zabezpe�ovací systémy 

 Okolí výrobní haly i její vnit�ní prostory jsou monitorovány kamerovým systémem. Ve 

vnit�ních prostorách u vstup� do objektu jsou umístn�ny infra�ervená �idla reagující na 

pohyb. Jinak není objekt zajišt�n žádným jiným elektronickým zabezpe�ovacím systémem. 

6.1.3 Protipožární zabezpe�ení 

 Jediným za�ízením elektronické požární signalizace používaným ve výrobní hale, jsou 

tla�ítkové hlási�e požáru. V celé hale je rozmístn�no asi kolem 50 hasících p�ístroj�. Kontrola 
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hasících p�ístroj� a hydrantových systém� probíhá jednou ro�n�, zkoušky vodních hasících 

p�ístroj� probíhají každé 3 roky, práškových hasících p�ístroj� potom každých 5 let. Po p�ti 

letech probíhá také kontrola hromosvod�, elektrorozvodných sk�íní a elektrických rozvod�. 

Preventivní prohlídka zajišt�ní požární ochrany se opakuje každého p�l roku. 

6.2 Fyzická ochrana 

 Vzhledem k tomu, že firma leží uvnit� areálu Aircraft Industries, jsou veškeré návšt�vy 

možné pouze p�i p�edložení dokladu totožnosti na vrátnici Aircraft Industries. P�i odchodu 

této návšt�vy je pracovníky bezpe�nostní služby provedena osobní prohlídka zavazadel, 

v p�ípad� automobil� prohlídka jejich úložného prostoru, pro vylou�ení možné krádeže. 

 Samotná budova výrobní haly je kontrolována ve dvouhodinových intervalech strážní 

službou. 

6.3 Režimová ochrana 

 Návšt�vy jsou evidovány po p�edložení dokladu totožnosti na vrátnici Aircraft 

Industries. Zam�stnanci firmy mají osobní pr�kaz, který p�edloží pracovník�m bezpe�nostní 

služby p�i p�íchodu a dále své osobní �ipy, kterými se dostanou do objektu spole�nosti 

Kovokon a zárove� je tak evidována jejich p�ítomnost. Do kancelá�ských prostor mají p�ístup 

umožn�n pouze pov��ení zam�stnanci. 

6.4 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci je zajišt�na p�edevším pravidelnou každoro�ní 

komplexní prov�rkou BOZP, dále preventivní p�lro�ní prov�rkou BOZP. 

 Jednou za rok jsou také provád�ny revize vysokozdvižných vozík�, zdvihacích za�ízení 

a elektrických ru�ních ná�adí, dále je pak provád�no školení zam�stnanc� pracujících se 

zdvihacími za�ízeními, všichni pracovníci absolvují školení pro získání odborné zp�sobilosti 

v elektrotechnice a v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, požární ochran� a ochran� 

životního prost�edí, vybraní zam�stnanci školení pro práci ve výškách. 

 Pr�b�žn� jsou sledovány výsledky preventivních zdravotních prohlídek zam�stnanc� a 

jsou sledovány p�es�asy. 
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6.5 Celkové zhodnocení stávající bezpe�nostní situace 

 Spole�nost Kovokon je držitelem prestižního osv�d�ení „Bezpe�ný podnik“, které navíc 

tento rok znovu obhájila, což je d�kazem toho, že spl�uje celou �adu bezpe�nostních p�edpis� 

a že systém bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci je zaveden a také pln� funk�ní. 

 Nebezpe�í vzniku požáru ve výrobní hale je velmi minimální, nejsou zde skladovány 

žádné nebezpe�né látky, výbušniny, ho�laviny. Požární ochrana realizovaná rozmístn�ním 

tla�ítkových hlási�� požáru, ozna�ených míst s umístn�nými ru�ními hasícími za�ízeními a 

školením zam�stnanc� je tedy dostate�n� vyhovující. 

 Proti možnému vloupání, krádežím a napadení je firma chrán�na kamerovým systémem, 

zavedením p�ístupu do objektu pouze pomocí �ipu, pravidelnou kontrolou pracovníky 

bezpe�nostní služby, systémem kontroly p�ístup� p�es vrátnici Aircraft Industries a 

v neposlední �ad� také betonovou zdí, kolem celého areálu. 

 V oblasti, kde se spole�nost Kovokon nachází, nejsou nijak �asté vich�ice, orkány a 

budova výrobní haly by m�la odolat i takto silným v�tr�m, navíc se nachází nad úrovní stoleté 

vody, takže ani povodn� nejsou nijak aktuální hrozbou. 

 Bezpe�nost spole�nosti Kovokon je tedy zajišt�na po všech stránkách. Nej�ast�jší rizika, 

která hrozí pro strojírenské firmy jsou pracovní úrazy zam�stnanc�. Vedení spole�nosti 

Kovokon se však snaží tyto úrazy co nejvíce minimalizovat, p�edevším pak zavedením 

politiky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci s �ímž je úzce spjato získání osv�d�ení 

„Bezpe�ný podnik“. Kompletní p�ehled monitorování a m��ení v oblastech bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci, požární ochrany a ochrany životního prost�edí je uveden v p�íloze 9. 

 Spole�nost Kovokon v nejbližší dob� neplánuje zavád�t žádná nová bezpe�nostní 

opat�ení. 
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7 Analýza rizik spole�nosti Kovokon pomocí programu SFÉRA 

 Program SFÉRA je analytický software p�vodn� ur�ený k provád�ní analýz rizik území 

a k tvorb� havarijních plán�. Analytických metod jsou dnes známi desítky až stovky, avšak 

pouze minimum z nich je vhodných pro aplikování na p�írodní systémy a práv� tato 

skute�nost ukázala, že m�že mít mnohem širší použití, než bylo p�vodn� zamýšleno. 

P�edevším pak v oborech, kde je pot�eba zvažovat a sledovat chování se systém� s následným 

stanovením priorit pro rozhodovací proces. 

 Výstupy analýzy provád�né pomocí programu SFÉRA jsou velmi p�ehledné ve form� 

tabulek a graf�, snadno exportovatelné do uživatelsky rozší�ených softwar� jako Microsoft 

Excel, Word nebo do jazyku HTML. Uživatel pak m�že snadno výsledky editovat, upravovat 

a tvo�it tak vlastní tabulky a grafy, p�ípadn� prezentace [6]. 

7.1 Identifikace nebezpe�í 

 Do provád�né analýzy budou zahrnuty �ty�i základní skupiny nebezpe�í a to nebezpe�í 

p�írodní, technologická, spole�enská a nebezpe�í týkající se životního stylu. 

 Prvním krokem analýzy rizik spole�nosti Kovokon je tedy ur�ení výše zmín�ných 

nebezpe�í, jejich vložení do matice prvk� a následné p�i�azení závislostí mezi nimi 

v programu SFÉRA. �ást hotové matice prvk� je na obrázku 6. 

 

Obrázek 6 - Matice prvk� 
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7.1.1 Stanovení p�írodních nebezpe�í 

 Jsou to taková nebezpe�í, která vznikají p�írodními procesy a mohou být pro r�zné 

zem�pisné polohy rozdílná. Jejich vznik m�že být �asto nep�edvídatelný a rychlý, jejich 

d�sledky �asto velmi vážné. P�írodní nebezpe�í, která jsem stanovil jako nejzávažn�jší, pro 

spole�nost Kovokon, jsou uvedena spolu s jejich zkratkou, použitou p�i zadávání do programu 

SFÉRA a pravd�podobností jejich vzniku v p�íloze 10.  

 Nutno dodat, že spole�nost Kovokon leží nad úrovní staleté vody, proto 

pravd�podobnost vzniku povodní je stanovena na jednou za sto let. Zem�t�esení, a� již 

p�írodního p�vodu nebo vyvolané lidskou �inností, je uvažováno až o síle vyšší, než 5 stup�� 

Richterovi stupnice, tedy tak silné, že svým p�sobením m�že zp�sobit poškození budov, pády 

p�edm�t� a osob [13]. 

7.1.2 Stanovení technologických nebezpe�í 

 Jsou to taková nebezpe�í, která jsou zp�sobena �lov�kem, strojem nebo pracovním 

procesem. Pro každou firmu jsou specifická a musí být zjišt�na p�ímým pozorováním v této 

firm�. Nebezpe�í, která jsem do této skupiny zahrnul, jsou ur�ena z vedené evidence úraz� 

spole�nosti Kovokon a sledováním výrobního procesu p�ímo ve spole�nosti. Stanovená 

technologická nebezpe�í jsou uvedena v p�íloze 11. Pro analýzu je tato skupina zásadní, 

jelikož nebezpe�í v ní uvedená mohou zp�sobit nebezpe�nou událost s nejvyšší 

pravd�podobností [3], [5]. 

7.1.3 Stanovení spole�enských nebezpe�í 

 Spole�enská nebezpe�í jsou zp�sobena výhradn� lidským jednáním. Do analýzy rizik 

spole�nosti Kovokon jsem uvažoval jednak nebezpe�í, která si zam�stnanci mohou zp�sobit 

sami, nap�. p�enos nakažlivých chorob, stávka a jednak rizika, kterými jsou zam�stnanci 

ohroženi z vn�jšku. Jak již bylo v úvodu práce zmín�no, spole�nost Kovokon se nachází 

v areálu firmy Aircraft Industries, která disponuje funk�ním letišt�m, proto musíme po�ítat i 

s možným teroristickým napadením tohoto letišt�, �ímž m�že být narušena bezpe�nost 

okolních podnik�. Druhou variantou m�že být velmi nepravd�podobný teroristický útok 

p�ímo proti spole�nosti Kovokon, a� už z jakéhokoli d�vodu. Do analýzy zahrnuji i extrémní 

p�ípad, �ímž jist� je vznik vále�ného konfliktu, který by zasáhl spole�nost Kovokon. Všechna 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství,  2009 

25 

spole�enská nebezpe�í, jejich zkratky použité p�i zadávání do programu SFÉRA a 

pravd�podobnosti jejich vzniku jsou uvedeny v p�íloze 12. 

7.1.4 Stanovení nebezpe�í týkajících se životního stylu 

 Nebezpe�í týkající se životního stylu jsou taková nebezpe�í, která se odvíjí od chování a 

zvyk� jednotlivc�. Do analýzy zahrnuji t�i, v praxi asi nej�ast�jší rizika, kterými jsou kou�ení, 

pití alkoholu a užívání drog p�ed nebo p�i pracovní sm�n�. Stanovená rizika jsou uvedena 

v p�íloze 13. [9]. 

7.2 Odhadování rizik 

 Dalším mým krokem bylo p�i�azení každému nebezpe�í pravd�podobnost jeho 

negativního p�sobení a možné dopady tohoto p�sobení na zkoumaný systém, spole�nost 

Kovokon. Jedná se tedy o proces odhadování rizik. 

 P�i zjiš�ování pravd�podobnosti vzniku d�íve stanovených nebezpe�í, jsem vycházel 

z evidence úraz�, vedené spole�ností Kovokon, p�ípadn� jsem se snažil pravd�podobnosti co 

nejp�esn�ji odhadnout. Program SFÉRA pro hodnocení následk� rizik požaduje po uživateli 

vyplnit kriteriální tabulku. V ní je zadáno až deset kritérií zranitelnosti, já ur�il jen 4 a to 

kritérium lidských ztrát, kritérium škod na budov� výrobní haly, kritérium pro škody na 

výrobních strojích a jako poslední kritérium pro škody na životním prost�edí. Pro všechna 

nebezpe�í zapsané v matici prvk� je pak nutné, vyplnit jejich závažnost pro každé konkrétní 

kritérium zranitelnosti v procentech. Nyní již je možné provést vyhodnocení analýzy rizik 

programem SFÉRA [2], [6]. 

7.3 Hodnocení výsledk� analýzy rizik 

 Program SFÉRA umož�uje exportovat výsledky analýzy do n�kterých softwar�, 

vhodn�jších pro tvorbu graf� a tabulek, já použil export výsledk� do programu Microsoft 

Excel a dále je vyhodnocoval pouze v tomto programu. Kompletní tabulka výsledk� je 

sou�ástí p�ílohy 14. Program vypo�ítá pro každý prvek hodnotu jeho zranitelnosti v��i 

analyzovanému systému, hodnotu pravd�podobnosti vzniku jeho negativního p�sobení 

s ohledem na všechny vazby mezi prvky, procentuální vliv na zkoumaný systém, v n�mž je 

zahrnuta jak hodnota zranitelnosti, tak i hodnota pravd�podobnosti a v neposlední �ad� také 

hodnoty po�adí a váhy po�adí. Vše je následn� zobrazeno v kontingen�ní tabulce, obrázek 7. 
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Obrázek 7 - Kontingen�ní tabulka 

 Pro každou d�íve stanovenou skupinu nebezpe�í, tedy nebezpe�í p�írodní, technologická, 

spole�enská a nebezpe�í týkající se životního stylu jsem vytvo�il 2 grafy a to graf zobrazující 

zranitelnost a graf procentuálního vlivu jednotlivých prvk� dané skupiny. Ostatní hodnoty 

vypo�ítané programem SFÉRA, tedy Nová(P), váha po�adí a po�adí jsou již zapo�ítány v 

procentuálním vlivu. 

 Na základ� t�chto graf� je ihned patrné, které nebezpe�í v dané skupin� m�že zp�sobit 

nejv�tší škody a naopak, které nejmenší, ale p�edevším také, které z nebezpe�í v dané skupin� 

p�edstavuje nejv�tší hrozbu pro analyzovaný systém, tedy spole�nost Kovokon. Rozd�lení 

výsledk� analýzy na �ty�i �ásti, dle skupin jednotlivých nebezpe�í jsem provedl zám�rn� 

proto, jelikož opat�ení uplat�ovaná k minimalizaci nebezpe�í jednotlivých skupin se mohou 

zásadn� lišit. Nap�. opat�ení k minimalizaci rizik p�írodních nebezpe�í, budou spo�ívat 

p�edevším ve zdokonalování budovy výrobní haly, ve zvyšování její odolnosti v��i 

atmosférickým jev�m apod. naopak opat�ení k minimalizaci rizik zp�sobených nebezpe�ími 

týkajících se životního stylu budou spo�ívat p�edevším v kontrole zam�stnanc� a zavád�ním 

r�zných režimových opat�ení. Díky tomuto rozd�lení je vyhodnocení výsledk� nejen 

p�ehledn�jší, ale také ú�eln�jší. 

 Nutno podotknout, že v grafech uvedených v kapitolách 7.3.1 až 7.3.4 jsou pro v�tší 

p�ehlednost nebezpe�í uvedena pouze formou zkratek. Celé názvy t�chto nebezpe�í je 

pak možné dohledat v p�ílohách 10 až 13. 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství,  2009 

27 

7.3.1 Hodnocení p�írodních nebezpe�í 

 Graf 1 zobrazuje hodnoty zranitelností jednotlivých p�írodních nebezpe�í. Z tohoto grafu 

je patrné, že všechna p�írodní nebezpe�í mají vysoké hodnoty zranitelnosti, p�i�emž zcela 

nejvyšší zranitelnost má nebezpe�í zem�t�esení a povodní, t�sn� následovaných nebezpe�ím 

vzniku požáru ve výrobní hale. 
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Graf 1 - Hodnoty zranitelností jednotlivých p�írodních nebezpe�í 

 Pravd�podobnosti vzniku p�írodních nebezpe�í jsou však velmi malé, proto i p�es jejich 

vysokou zranitelnost nebude jejich vliv na bezpe�nost spole�nosti Kovokon p�íliš významný. 

Což také dokazuje graf 2 zobrazující procentuální vliv jednotlivých p�írodních nebezpe�í. 

 Nebezpe�í zem�t�esení a povodní sice má nejvyšší zranitelnost, avšak z grafu 2 m�žeme 

vy�íst, že práv� tato dv� nebezpe�í nemají na bezpe�nost analyzovaného systému tém�� žádný 

procentuální vliv, jelikož pravd�podobnost jejich vzniku je velmi nízká. Navíc zem�t�esení, 

pokud by již vzniklo, by muselo mít sílu vyšší než 5 stup�� Richterovi stupnice, což je 

v historii �eské republiky doposud nezaznamenaný p�írodní jev. 

  Naopak jako velmi závažné se jeví nebezpe�í vzniku požáru ve výrobní hale a to i p�es 

velmi nízkou pravd�podobnost jeho vzniku. Asi 30x menší procentuální vliv než požár ve 

výrobní hale pak má nebezpe�í požáru v okolí spole�nosti. 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství,  2009 

28 

9,96%

0,30%
0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 6,27E-08

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

POZ POZP BBL POV VICH ORK ZEM

Vl
iv

 (
%

)

 

Graf 2 - Procentuální vliv jednotlivých p�írodních nebezpe�í 

7.3.2 Hodnocení technologických nebezpe�í 

 Graf 3 zobrazuje hodnoty zranitelností jednotlivých technologických Zranitelnost t�chto 

nebezpe�í je ve v�tšin� p�ípad� podstatn� nižší, než zranitelnost p�írodních nebezpe�í, p�esto 

stále hodn� vysoká. Jako nebezpe�í s nejvyšší zranitelností se jeví mechanická chyba stroje a 

to p�edevším kv�li tomu, že je zdrojem mnoha dalších nebezpe�í. Další technologická 

nebezpe�í s vysokou zranitelností jsou selhání obsluhy stroje, softwarová chyba stroje, 

elektrické nebezpe�í a nebezpe�í mechanické. Nejmenší zranitelnost potom má nebezpe�í 

zp�sobené poruchou dodávky elektrické energie, selhání varovné sirény a nebezpe�í vyvolané 

prací na ru�ních pákových n�žkách. 

 Tato nebezpe�í mohou p�sobit velmi nep�ízniv� na zdraví zam�stnanc�, �asto jsou 

schopna zp�sobit vážné pracovní úrazy, p�edevším pak horních a dolních kon�etin. 

V nejhorších p�ípadech, m�že dojít i ke zran�ní s následkem smrti pracovníka. Proto je velmi 

d�ležité, tato nebezpe�í a jejich následky dob�e znát. 

 Pravd�podobnosti vzniku jednotlivých technologických nebezpe�í se však podstatn� liší 

a tak se dá o�ekávat, že procentuální vliv závažnosti na analyzovaný systém m�že být u 

n�kterých rizik s nižší zranitelností mnohem horší, než u jiných se zranitelností vysokou. 

 Graf 4 zachycuje procentuální vliv jednotlivých technologických nebezpe�í. 
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Graf 3 - Hodnoty zranitelností jednotlivých technologických nebezpe�í 
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Graf 4 - Procentuální vliv jednotlivých technologických nebezpe�í 

 Z grafu 4 je patrné, že nebezpe�í s nejvyšší závažností, tedy procentuálním vlivem na 

spole�nost Kovokon je nebezpe�í mechanické, které je tém�� t�ikrát horší, než nebezpe�í na 

druhém míst�, kterým je mechanická chyba stroje Toto nebezpe�í uvažované v analýze jsem 

bral jako obecné, jedná se tedy o jakékoliv negativní mechanické p�sobení, které m�že být 

zp�sobeno prakticky každým jiným technologickým, ale i p�írodním, spole�enským a také 

nebezpe�ími tykajících se životního stylu. Druhým nejvážn�jším technologickým nebezpe�ím 

je mechanická chyba stroje. Pod tímto nebezpe�ím mám na mysli takovou chybu stroje, p�i 

které n�která z jeho �ástí, p�edevším pak t�ch pracovních m�že zp�sobit zran�ní pracovníka. 

Nap�. zlomený vrták, který je vyst�elen proti pracovníkovi a ten m�že vlivem poran�ní 
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zp�sobit jiná nebezpe�í. Další významná technologická nebezpe�í jsou pád, vymršt�ní 

p�edm�t� nebo vyst�íknutí kapalin, selhání obsluhy stroje, dopravní nehoda ve výrobní hale. 

Mám na mysli p�edevším dopravní nehodu zp�sobenou n�kterým vysokozdvižným vozíkem, 

které se po výrobní hale tém�� neustále pohybují, zásobují výrobní stroje polotovary a naopak 

od nich odváží hotové výrobky. Za zmínku ješt� stojí úraz elektrickým proudem, uklouznutí, 

zakopnutí a tím zp�sobený pád osob. 

 Jako pom�rn� závažné se jeví nebezpe�í zp�sobené p�ítomností nepovolané t�etí osoby 

ve výrobní hale, která m�že být jednak sama zran�na a jednak m�že zp�sobit zran�ní 

n�kterého z pracovník� svým neopatrným chováním. 

7.3.3 Hodnocení spole�enských nebezpe�í 
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Graf 5 - Hodnoty zranitelností jednotlivých spole�enských nebezpe�í 

 Graf 5 ukazuje hodnoty zranitelností jednotlivých spole�enských nebezpe�í. Je patrné, 

že se jedná p�edevším o nebezpe�í s vysokou hodnotou zranitelnosti. 

 Zejména nebezpe�í vyvolané teroristickým útokem, a� už p�ímo na spole�nost Kovokon 

nebo na areál Aircraft Industries, nebezpe�í pádu letadla do budovy výrobní haly nebo jejího 

nejbližšího okolí a nebezpe�í vzniku vále�ného konfliktu s možným bojišt�m v okolí 

spole�nosti Kovokon by mohly mít naprosto fatální ú�inky. 

 Tém�� nulovou zranitelnost mají nebezpe�í vyvolaná vloupáním do objektu a stávkou 

zam�stnanc�. 
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 Graf 6 zobrazuje procentuální vliv jednotlivých spole�enských nebezpe�í. Je vid�t, že 

vliv jednotlivých nebezpe�í je oproti nap�. skupin� technologických nebezpe�í pom�rn� 

nízký. Je to zp�sobeno velmi malou pravd�podobností jejich vzniku.  

 Nejh��e ze všech spole�enských nebezpe�í na tom je selhání ostrahy objektu, které m�že 

být zdrojem vzniku dalších nebezpe�í. Na druhém míst� je díky velmi vysoké zranitelnosti 

teroristický útok proti spole�nosti Kovokon, následován sabotáží ve výrobní hale a 

teroristickým útokem na areál Aircraft Industries. Ozbrojené p�epadení a panika zam�stnanc� 

ješt� mají ur�itý minimální procentuální vliv, zbytek se dá považovat za nebezpe�í bez vlivu 

na zkoumaný systém. 
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Graf 6 - Procentuální vliv jednotlivých spole�enských nebezpe�í 

7.3.4 Hodnocení nebezpe�í týkajících se životního stylu 

 Do této skupiny jsem uvažoval pouze t�i nebezpe�í, a to nebezpe�í vyvolané kou�ením, 

požitím alkoholu a drog zam�stnanc�. Dá se tedy p�edem odhadnout, že nebezpe�í zp�sobené 

užitím drog, bude mít nejvyšší hodnotu zranitelnosti. Graf 7 ukazuje hodnoty zranitelností pro 

jednotlivá nebezpe�í týkajících se životního stylu. 

 Procentuální vliv jednotlivých nebezpe�í týkajících se životního stylu je znázorn�n 

grafem 8. Po�adí je p�esn� opa�né, jako na grafu zranitelností. Což je zp�sobeno 

pravd�podobností vzniku jednotlivých nebezpe�í. Jejich procentuální vliv závažnosti je však 

tém�� nulový. P�esto jsem práv� tato rizika do analýzy spole�nosti Kovokon zahrnul, protože 

mnohdy ani samotní ku�áci, si toto nebezpe�í nep�ipouští. Avšak stále je tu možnost, pokud si 
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zam�stnanec p�i práci na obráb�cím stroji zapálí cigaretu, že mu její kou� vletí do o�í, což 

m�že zp�sobit chvilkovou slepotu, zpanika�ení a následné zran�ní. Stejn� tak je tu nebezpe�í 

vypadnutí cigarety z úst, rukou a následné popálení se stejnými ú�inky jako p�edchozí p�ípad. 

Je to velmi nepravd�podobné, ale tato možnost tu stále je. Nemén� nebezpe�né m�že být 

opušt�ní pracovišt� za ú�elem zapálení si cigarety. 
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Graf 7 - Hodnoty zranitelností jednotlivých nebezpe�í týkajících se životního stylu 
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Graf 8 - Procentuální vliv jednotlivých nebezpe�í týkajících se životního stylu 

 Co se tý�e nebezpe�í požití alkoholu a drog p�ed nebo p�i pracovní sm�n�, net�eba snad 

ani obhajovat.  



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství,  2009 

33 

7.4 Celkové zhodnocení výsledk� analýzy rizik 

 Na základ� výsledk� analýzy uvedených v p�edchozích podkapitolách m�žeme 

konstatovat, že nejzávažn�jší skupinu nebezpe�í pro spole�nost Kovokon tvo�í nebezpe�í 

technologická, na druhém míst� to jsou nebezpe�í p�írodní dále pak nebezpe�í spole�enská a 

jako nejmén� závažná se jeví být nebezpe�í týkající se životního stylu.  

 Na základ� kapitoly šesté je patrné, že s v�tšinou mnou identifikovaných nebezpe�í 

spole�nost Kovokon po�ítá a na možná rizika s nimi spojená je dostate�n� p�ipravena. Ostatní 

rizika jsou pro spole�nost bu� p�ijatelná nebo opat�ení k jejich minimalizaci jsou prakticky 

neproveditelná. Nap�. ochrana p�ed povodn�mi, pádem letadla atd.  

 Nyní uvedu v tabulce 1 deset nejzávažn�jších nebezpe�í pro spole�nost Kovokon, bez 

ohledu na to, ke které skupin� se �adí, se�azených dle procentuálního vlivu od nezávažn�jšího 

po nejmén� závažné. 

Tabulka 1 - Deset nejvážn�jších nebezpe�í 

 Druh nebezpe�í % Vliv Zranitelnost 
1. Mechanické nebezpe�í 14,70 42,50 
2. Požár ve výrobní hale 9,96 57,00 
3. Mechanická chyba stroje 5,69 53,25 
4. Pád, vymršt�ní, vyklouznutí p�edm�t� 5,48 22,00 
5. Selhání obsluhy stroje 5,23 43,00 
6. Dopravní nehoda ve výrobní hale 4,43 37,40 
7. Elektrické nebezpe�í 4,20 41,65 
8. Uklouznutí, zakopnutí, pád osob 3,05 23,75 
9. Nebezpe�í t�etí osoby 2,74 18,70 
10. Nebezpe�í ve skladu výrobk� 1,44 16,5 

 Je patrné, že v tabulce 1 dominují technologická nebezpe�í, jejichž po�et mezi deseti 

nejzávažn�jšími je dev�t. Desítku dopl�uje p�írodní nebezpe�í, kterým je požár ve výrobní 

hale. 

 Zcela nejvážn�jším se tedy jeví nebezpe�í mechanické, což není pro strojírenský podnik 

nijak zarážející. Druhé místo obsadil požár ve výrobní hale. Pravd�podobnost jeho vzniku 

není p�íliš vysoká, avšak škody, které m�že zp�sobit a vznik dalších nebezpe�í ho staví tak 

vysoko. Na t�etím míst� je nebezpe�í vyvolané mechanickou chybou stroje, t�sn� následované 

nebezpe�ím pádu, vymršt�ním p�edm�t� nebo vyst�íknutím kapalin a selháním obsluhy stroje. 
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 Druhou polovinu nejvážn�jších nebezpe�í za�íná na šestém míst� dopravní nehoda ve 

výrobní hale, která m�že být rovn�ž zdrojem mnoha dalších nebezpe�í. Sedmé místo pat�í 

nebezpe�í úrazu elektrickým proudem, osmé místo možná trochu ne�ekan� nebezpe�ím, která 

mohou být zp�sobena uklouznutím, zakopnutím, p�ípadn� pádem osob. Devátá pozice pat�í 

nebezpe�ím vyvolaným p�ítomností t�etí osoby a kone�n� nebezpe�í, hrozící ve skladu 

výrobk�, p�edevším pak pád výrobk�, celých palet a zavalení osob uzavírá desítku 

nejvážn�jších nebezpe�í hrozících ve spole�nosti Kovokon. 

7.5 Návrh opat�ení na základ� výsledk� analýzy rizik 

 V této kapitole se pokusím navrhnout opat�ení, pro minimalizaci rizik zp�sobených 

n�kterým z deseti nejvýznamn�jších nebezpe�í uvedených v tabulce 1 a stru�n� je popsat. 

� Mechanické nebezpe�í – Jedná se o nebezpe�í, zp�sobené jakýmkoli negativním 

mechanickým p�sobením. Mechanické nebezpe�í m�že být nap�. zran�ní zp�sobené 

zam�stnanci výrobním strojem. Jedná se o velmi obecné nebezpe�í, které m�že být 

zp�sobeno mnoha jinými nebezpe�ími a samo m�že n�která další p�sobit. Nejvážn�jší 

následek mechanického nebezpe�í m�že být smrt osoby mu vystavené. Jako opat�ení 

proti tomuto nebezpe�í ur�it� m�žeme považovat vhodný technický stav pracovišt�, 

výrobních stroj�, tak i dostate�nou kvalifikaci zam�stnanc�, dodržování pracovních 

postup� a používání osobních ochranných prost�edk�. 

� Požár ve výrobní hale – Požár ve výrobní hale m�že být zp�soben bu� neopatrností 

pracovníka, chybou stroje, nap�. zkratem elektrických obvod� nebo úmyslným 

zapálením, tedy žhá�em. opat�ení proti první možnosti spo�ívá ve školení zam�stnanc� 

v oblasti požární ochrany a dodržováním pracovních postup�. Dále zákaz kou�ení na 

pracovišti a manipulace s otev�eným ohn�m jen na zvláštní povolení. Proti druhé 

možnosti, tedy chyb� stroje, je nejvhodn�jším opat�ením pravidelná revize 

elektrických za�ízení. Proti žhá�ství by m�l chránit instalovaný kamerový systém a 

systém omezení p�ístupu do budovy výrobní haly. Pro v�asnou detekci p�ípadného 

požáru bych doporu�il instalovat ve výrobní hale prvky elektronické požární 

signalizace, která chybí. 

� Mechanická chyba stroje – Žádný stroj nepracuje se 100% spolehlivostí a proto 

dojde �as od �asu k jeho poruše. Tato porucha pak m�že mít negativní následek 
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p�edevším na obsluhu stroje. Aby však tato porucha, tedy mechanická chyba stroje 

byla co nejmén� �astá, je vhodné provád�t pravidelné revize a kontroly za�ízení. Na 

stroji by m�la pracovat jen kvalifikovaná obsluha a samoz�ejmostí musí být 

dodržování pracovních postup�. Riziko mechanické chyby stroje, která m�že zp�sobit 

pracovní úraz je však neodstranitelné a je nutné s ním po�ítat. 

� Pád, vymršt�ní p�edm�t�, vyst�íknutí kapalin – Tímto nebezpe�ím mám na mysli 

pád p�edm�t� z rukou pracovník�, vymršt�ní p�edm�t� z výrobního stroje, vyst�íknutí 

kapalin po pádu p�edm�t� do této kapaliny. Nejedná se o pád p�edm�t� nap�. ve 

skladu výrobk�. Toto nebezpe�í prakticky nejde minimalizovat. Je zp�sobeno 

p�edevším lidským faktorem, lidskou nedokonalostí. Sta�í jen chvíle neopatrnosti a 

m�že dojít k pádu p�edm�tu a následnému zran�ní. Jako opat�ení zde m�že p�sobit 

p�edevším dodržování pracovní doby, minimalizace p�es�as� a tím snížení únavy 

pracovník�. Dále užívání osobních ochranných prost�edk�, p�edevším rukavic, vhodné 

pracovní obuvi a ochranných brýlí.  

� Selhání obsluhy stroje – Pokud k tomuto selhání dojde, m�že nastat poškození stroje, 

poškození výrobku anebo nejhorší varianta, zran�ní zam�stnance, p�ípadn� t�etí osoby. 

Pro minimalizaci tohoto nebezpe�í je nutná dostate�ná kvalifikace pracovník�, 

dodržování pracovních postup�, užívání osobních ochranných prost�edk�, dodržování 

pracovní doby, minimalizace p�es�as� a tím snížení únavy pracovník�. 

� Dopravní nehoda ve výrobní hale – V hale je neustále zapot�ebí pohyb 

vysokozdvižných vozík�, za ú�elem odvážky a dovážky materiálu k výrobním 

stroj�m. Jako opat�ení k tomuto nebezpe�í pat�í ur�it� dostate�ná kvalifikace obsluhy 

dopravních prost�edk�, vyzna�ení tras, po kterých se dopravní prost�edky mohou 

pohybovat a samoz�ejm� jako u všech �inností, provád�ných lidmi minimalizovat 

únavu dodržováním pracovní doby. Ješt� bych doporu�il vybavit dopravní prost�edky 

používané ve výrobní hale sv�telnou, p�ípadn� i akustickou signalizací. Jelikož na 

pracovištích m�že být hluk, zp�sobující nepozornost. 

� Elektrická nebezpe�í – Tímto myslím nebezpe�í, která mohou být zp�sobená 

elektrickým proudem. D�ležitým opat�ením je pravidelná revize elektrických za�ízení 

a dostate�ná kvalifikace pracovník�, s nimi pracujícími.  



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství,  2009 

36 

� Uklouznutí, zakopnutí, pád osob – Toto nebezpe�í je všudyp�ítomné. D�ležité je 

udržovat po�ádek na pracovišti, p�edevším tam, kde se pracuje s chladícími 

kapalinami, oleji. Samoz�ejm� je d�ležitá plná soust�ed�nost osob. Minimalizace 

p�es�as�, dodržování pracovní doby, užívání vhodné pracovní obuvi. 

� Nebezpe�í t�etí osoby – T�etí osobou mám na mysli, nepovolanou osobu ve výrobní 

hale. A� již se jedná o hosta spole�nosti, osobu bez oprávn�ní ke vstupu do objektu 

spole�nosti nebo o zam�stnance nacházejícího se mimo své pracovišt�. T�etí osoba 

m�že svým jednáním zp�sobit újmu jak sama sob�, tak i ostatním. Opat�ením je 

zamezení vstupu nepovolaným osobám, pravidelné kontroly pracoviš� a zam�stnanc�, 

v �emž m�že být nápomocen kamerový systém. V p�ípad� host� spole�nosti, jejich 

doprovod osobou znalou prost�edí výrobní haly.  

� Nebezpe�í ve skladu výrobk� – Tímto nebezpe�ím mám na mysli p�edevším možný 

pád výrobk�, p�i jejich skladování. Vhodným opat�ením je omezení vstupu do skladu 

pouze povolaným osobám, dostate�ná kvalifikace pracovník� skladu a použití 

vhodných skladovacích prost�edk�. 

 Spole�nost Kovokon je držitelem prestižního osv�d�ení bezpe�ný podnik a tak je na 

nep�íznivé p�sobení výše uvedených nebezpe�í a možných rizik, jimi zp�sobených, dob�e 

p�ipravena a opat�ení, k minimalizaci t�chto rizik jsou již v praxi zavedena a pln� funk�ní. 

P�esto bych m�l pár p�ipomínek a návrh�. 

� Instalace elektronické požární signalizace – k minimalizaci nebezpe�í požáru 

� Kontrolovat dodržování užívání osobních ochranných prost�edk�, pracovní obuvi, 

pracovních od�v� – n�kte�í pracovníci nosí naprosto nevhodnou obuv a od�v. 

� Kontrolovat kou�ení a opušt�ní pracovišt� v pracovní dob�. V p�ípad� podez�ení, u 

vytipovaných osob provád�t namátkové kontroly na požití alkoholu. 

� Zamezit pohybu nepovolaných osob ve skladu výrobk� 

 I p�es tyto mé výhrady lze konstatovat, že bezpe�nost ve spole�nosti Kovokon Popovice 

s.r.o. je dostate�ná. Opat�ení nutná k zamezení nep�íznivých ú�ink� analyzovaných nebezpe�í 

jsou již zavedena a v p�ípadech, kdy riziko vzniku n�kterého nebezpe�í není možné 

eliminovat, je s tímto nebezpe�ím po�ítáno. 
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Záv�r  

 Záv�rem bych rád shrnul celou bakalá�skou práci. P�i jejím psaní, jsem se snažil co 

nejvíce držet zadání, postupovat systematicky krok po kroku, naplnit cíl práce a dodržet 

stanovený rozsah. 

 Tato bakalá�ská práce se skládá ze dvou hlavních celk�, kterými jsou obecná �ást a �ást 

praktická. K obecné �ásti pat�í kapitoly 1 až 4, tedy cíl práce, rešerše informa�ních zdroj�, 

stru�ný vý�et základních pojm� z oblasti analýzy rizik a obecný úvod do analýzy rizik 

s vyjmenováním jejích hlavních metod.  

 Druhá �ást, tedy praktická již je zam��ena na analýzu rizik konkrétního strojírenského 

podniku a to spole�nosti Kovokon. V páté kapitole se mi poda�ilo popsat jak spole�nost 

samotnou, tak i její okolí, zejména z d�vodu nastín�ní p�edstavy o nebezpe�ích, která ji hrozí. 

V další, šesté kapitole jsem shrnul bezpe�nostní opat�ení zavedená ve spole�nosti. 

Vyjmenovávám hlavní prvky bezpe�nosti a poskytuji sv�j vlastní názor na celou bezpe�nostní 

situaci, tedy celkové zhodnocení bezpe�nosti ve spole�nosti Kovokon. Následující kapitola 

sedmá je již v�nována samotné analýze rizik spole�nosti Kovokon, provedené pomocí 

programu SFÉRA. V rámci kapitoly jsem vyjmenoval mnou identifikovaná nebezpe�í hrozící 

spole�nosti a provedl jejich hodnocení rizik, která mohou zp�sobit. Všechny pot�ebné údaje 

jsem zadal programu SFÉRA a provedl analýzu rizik. Výsledky jsem p�evedl do p�ehledné 

tabulky a vytvo�il n�kolik názorných graf�. Na základ� t�chto výsledk� jsem vybral deset 

nejzávažn�jších nebezpe�í, hrozících spole�nosti Kovokon a na konec popsal a navrhl možná 

opat�ení, která mohou sloužit k minimalizaci rizik, t�mito deseti nebezpe�ími zp�sobených. 

Tento návrh však není u spole�nosti, pro níž je bezpe�nost tém�� na prvním míst� ni�ím 

jednoduchým.  

 Hlavním cílem této bakalá�ské práce bylo provést analýzu rizik konkrétního 

strojírenského podniku, spole�nosti Kovokon Popovice s.r.o. pomocí programu SFÉRA, což 

se mi poda�ilo splnit a na základ� t�chto výsledk� jsem vyhodnotil bezpe�nostní situaci 

spole�nosti za pln� dosta�ující.  
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Shrnutí 

 Nyní se v bodech pokusím popsat kroky, které jsem provedl pro dosažení cíle mé 

bakalá�ské práce. 

� V úvodu této bakalá�ské práce jsem p�edložil její cíle, rešerši informa�ních zdroj�, 

základní pojmy a obecný úvod do analýzy rizik. 

� Vyjmenoval jsem a stru�n� popsal základní metody vhodné pro hodnocení a analýzu 

rizik ve výrobních podnicích. 

� Popsal jsem a provedl hodnocení stávající bezpe�nostní situace spole�nosti Kovokon. 

Žádné zm�ny v bezpe�nostních opat�eních této spole�nosti nejsou plánované. 

� Provedl jsem identifikaci nebezpe�í a následné hodnocení rizik, která mohou být 

t�mito nebezpe�ími zp�sobená, pro spole�nost Kovokon. 

� Vybranou metodou, tedy pomocí analytického programu SFÉRA, jsem provedl 

analýzu rizik spole�nosti Kovokon. 

� Na základ� výsledk� této analýzy jsem vyhodnotil deset nejzávažn�jších nebezpe�í 

pro spole�nost Kovokon a dále provedl jejich stru�ný rozbor s p�ípadným návrhem 

opat�ení, vedoucím k jejich minimalizaci. 

� Na základ� výsledk� analýzy rizik konstatuji, že spole�nost Kovokon dbá na 

bezpe�nost zam�stnanc� i okolního životního prost�edí a osv�d�ení „Bezpe�ný 

podnik“ získala právem. 

 Tato bakalá�ská práce není nijak p�ínosná pro v�du a výzkum. P�ínosná m�že být 

zejména pro jiné práce, zabývající se podobnou problematikou, pro p�ípad provád�ní analýzy 

rizik podobné spole�nosti, jako je Kovokon Popovice s.r.o. a také pro spole�nost samotnou, 

nap�. jako pom�cka ke kontrole a správné �innosti opat�ení, zavedených proti nejzávažn�jším 

nebezpe�ím. 
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P�íloha 10 – Stanovená p�írodní nebezpe�í 

 

Nebezpe�í Zkratka Pravd�podobnost vzniku 

Povodn� POV 1/100 let 

Orkán ORK 1/100 let 

Vich�ice VICH 1/20 let 

Bou�ka – blesk BBL 1/6 m�síc� 

Zem�t�esení ZEM 1/5000 let 

Požár v okolí spole�nosti POZP 1/100 let 

Požár ve výrobní hale POZ 1/100 let 
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P�íloha 11 - Stanovená technologická nebezpe�í 

 

Nebezpe�í Zkratka Pravd�podobnost vzniku 

Mechanická nebezpe�í MECH 1/3 dny 

Elektrická nebezpe�í EL 1/6 m�síc� 

Tepelná nebezpe�í TEP 1/7 m�síc� 

Hluk HLUK 1/1 rok 

Vibrace VIB 1/1 rok 

Zanedbání ergonomických zásad ERGO 1/1 rok 

Softwarová chyba stroje SOFT 1/6 m�síc� 

Mechanická chyba stroje MCHS 1/6 m�síc� 

Chyba stroje v d�sledku špatné obsluhy SOBS 1/4 m�síce 

Porucha dodávky energie PDE 1/2 m�síce 

Pád, vymršt�ní p�edm�t�, vyst�íknutí kapalin PVV 1/1 den 

Uklouznutí, zakopnutí, pád osob UZP 1/2 m�síce 

Nebezpe�í t�etí osoby TROS 1/4 m�síce 

Dopravní nehoda v hale DNEH 1/5 let 

Poškození budovy haly BUD 1/10 let 

Selhání varovné sirény VAR 1/10 let 

P�enosné žeb�íky ZEB 1/7 dn� 
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Elektrické brusky ELB 1/14 dn� 

Elektrické vrta�ky ELV 1/10 dn� 

Elektrické kladkostroje ELK 1/1 rok 

Ru�ní ná�adí RNA 1/6 dn� 

Ru�ní pákové n�žky RPN 1/4 týdny 

Mechanické lisy LIS 1/2 m�síce 

Manipula�ní zdvižné vozíky ZDV 1/6 m�síc� 

Venkovní komunikace a pracovišt� VKP 1/8 m�síc� 

Kancelá�ské práce KAP 1/1 týden 

Dve�e, vrata, okna DVO 1/1 rok 

Ru�ní manipulace, doprava RMA 1/6 m�síc� 

Nakládka/vykládka dopravních prost�edk� NVD 1/6 m�síc� 

Nebezpe�í ve skladu SKL 1/6 m�síc� 
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P�íloha 12 - Stanovená spole�enská nebezpe�í 

 

Nebezpe�í Zkratka Pravd�podobnost vzniku 

Vále�ný konflikt VAL 1/700 let 

Teroristický útok na spole�nost Kovokon TERK 1/500 let 

Teroristický útok na areál Aircraft Industries TERA 1/300 let 

Sabotáž SAB 1/200 let 

Letecká nehoda LET 1/100 let 

Dopravní nehoda DOP 1/5 let 

Vloupání VLOU 1/1 rok 

Ozbrojené p�epadení  OZPR 1/100 let 

Selhání ostrahy objektu SOO 1/5 m�síc� 

Stávka zam�stnanc� SZ 1/5 let 

P�enos nakažlivých chorob PNCH 1/5 let 

Panika PAN 1/5 let 
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P�íloha 13 - Stanovená nebezpe�í týkající se životního stylu 

 

Nebezpe�í Zkratka Pravd�podobnost vzniku 

Kou�ení KOUR 1/4 týdny 

Alkohol ALK 1/2 m�síce 

Drogy DROG 1/5 m�síc� 

 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství,  2009 

 

P�íloha 14 - Výsledky analýzy rizik - výstupní hodnoty programu SFÉRA 

 

Jméno Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) Váha po�adí Po�adí % Vliv 
MCHS[11.] 5,46E-03 5,46E-05 57 0,00338 0,167 12 2,73% 
SOBS[11.] 1,10E-02 0,00011 43 0,00349 0,15 13 2,45% 
EL[11.] 5,46E-03 5,46E-05 41,65 5,49E-05 0,00229 53 0,04% 
TEP[11.] 4,72E-03 4,72E-05 23,05 4,75E-05 0,00109 58 0,02% 
PVV[11.] 1,00E+00 0,01 22 0,0136 0,299 9 4,88% 
UZP[11.] 1,64E-02 0,000164 23,75 0,0136 0,323 8 5,27% 
TROS[11.] 1,10E-02 0,00011 18,7 0,0138 0,258 10 4,21% 
DNEH[11.] 5,48E-04 5,48E-06 37,4 0,0137 0,512 4 8,36% 
SOO[11.] 6,58E-03 6,58E-05 34 0,000437 0,0149 35 0,24% 
MECH[0] 3,33E-01 0,00333 42,5 0,0212 0,901 1 14,70% 
ELB[11.] 7,14E-02 0,000714 18,95 0,00107 0,0203 29 0,33% 
ELV[11.] 1,00E-01 0,001 18,65 0,00135 0,0252 25 0,41% 
ZDV[11.] 5,46E-03 5,46E-05 23,2 0,000251 0,00582 43 0,10% 
RPN[11.] 3,57E-02 0,000357 11,4 0,000713 0,00813 40 0,13% 
BUD[11.] 2,74E-04 2,74E-06 39,6 3,01E-06 0,000119 69 0,00% 
ELK[11.] 2,74E-03 2,74E-05 28,6 0,000192 0,00549 44 0,09% 
LIS[11.] 1,64E-02 0,000164 20,1 0,00052 0,0105 39 0,17% 
RNA[11.] 1,67E-01 0,00167 12,35 0,00197 0,0243 28 0,40% 
MCHS[0] 5,46E-03 5,46E-05 49,5 0,0107 0,53 3 8,65% 
PDE[0] 1,64E-02 0,000164 3,5 0,000255 0,000893 60 0,01% 
SZ[0] 5,48E-04 5,48E-06 1,75 3,84E-05 6,72E-05 71 0,00% 
PAN[11.] 5,48E-04 5,48E-06 17,1 4,81E-05 0,000823 61 0,01% 
SOFT[0] 5,46E-03 5,46E-05 43 0,000109 0,00469 47 0,08% 
POZ[0] 2,74E-05 2,74E-07 57 0,0107 0,61 2 9,96% 
TEP[0] 4,72E-03 4,72E-05 23,05 0,000597 0,0138 36 0,23% 
EL[0] 5,46E-03 5,46E-05 41,65 0,0123 0,512 5 8,36% 
SKL[11.] 5,46E-03 5,46E-05 16,5 0,0104 0,172 11 2,81% 
SOBS[0] 1,10E-02 0,00011 43 0,0114 0,49 6 8% 
PVV[0] 1 0,01 22 0,0169 0,372 7 6,07% 
VKP[11.] 4,12E-03 4,12E-05 21,65 4,39E-05 0,00095 59 0,02% 
UZP[0] 1,64E-02 0,000164 23,75 0,00212 0,0504 17 0,82% 
RMA[11.] 5,46E-03 5,46E-05 20,6 0,00151 0,0311 20 0,51% 
TROS[0] 1,10E-02 0,00011 18,7 0,00414 0,0774 14 1,26% 
ZEB[0] 1,43E-01 0,00143 21,95 0,00212 0,0465 18 0,76% 
DVO[0] 2,74E-03 2,74E-05 12,15 0,000312 0,00379 48 0,06% 
VIB[0] 2,74E-03 2,74E-05 16,8 0,00181 0,0304 23 0,50% 
BUD[0] 2,74E-04 2,74E-06 39,6 7,15E-05 0,00283 51 0,05% 
DNEH[0] 5,48E-04 5,48E-06 37,4 0,000817 0,0306 21 0,50% 
HLUK[0] 2,74E-03 2,74E-05 17,4 0,00347 0,0604 16 0,99% 
NVD[11.] 5,46E-03 5,46E-05 18,4 0,000164 0,00302 50 0,05% 
ELK[0] 2,74E-03 2,74E-05 28,6 0,000696 0,0199 30 0,33% 
ERGO[0] 2,74E-03 2,74E-05 12 0,00545 0,0654 15 1,07% 
RNA[0] 1,67E-01 0,00167 12,35 0,00267 0,033 19 0,54% 
ELB[0] 7,14E-02 0,000714 18,95 0,00136 0,0258 24 0,42% 
ZDV[0] 5,46E-03 5,46E-05 23,2 0,000751 0,0174 32 0,28% 
ELV[0] 1,00E-01 0,001 18,65 0,00164 0,0306 22 0,50% 
LIS[0] 1,64E-02 0,000164 20,1 0,000806 0,0162 33 0,26% 
RPN[0] 3,57E-02 0,000357 11,4 0,000999 0,0114 38 0,19% 
KAP[0] 1,43E-01 0,00143 12 0,00207 0,0248 26 0,41% 
RMA[0] 5,46E-03 5,46E-05 20,6 0,000737 0,0152 34 0,25% 
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NVD[0] 5,46E-03 5,46E-05 18,4 0,000696 0,0128 37 0,21% 
SKL[0] 5,46E-03 5,46E-05 16,5 0,000285 0,0047 46 0,08% 
DOP[11.] 5,48E-04 5,48E-06 36,85 5,75E-06 0,000212 65 0,00% 
VKP[0] 4,12E-03 4,12E-05 21,65 0,000328 0,0071 41 0,12% 
POZP[0] 2,74E-05 2,74E-07 38,5 0,000484 0,0186 31 0,30% 
VLOU[11.] 2,74E-03 2,74E-05 4,25 2,75E-05 0,000117 70 0,00% 
VAR[0] 2,74E-04 2,74E-06 9 7,14E-05 0,000643 62 0,01% 
OZPR[11.] 2,74E-05 2,74E-07 24 4,11E-07 9,86E-06 76 0,00% 
TERA[11.] 9,13E-06 9,13E-08 76,5 1,46E-07 1,12E-05 74 0,00% 
SAB[0] 1,37E-05 1,37E-07 39 9,38E-05 0,00366 49 0,06% 
OZPR[0] 2,74E-05 2,74E-07 24 9,37E-05 0,00225 54 0,04% 
VLOU[0] 2,74E-03 2,74E-05 4,25 9,33E-05 0,000397 63 0,01% 
DOP[0] 5,48E-04 5,48E-06 36,85 5,94E-06 0,000219 64 0,00% 
LET[0] 2,74E-05 2,74E-07 80,1 2,10E-06 0,000168 66 0,00% 
TERK[0] 5,48E-06 5,48E-08 89,5 6,59E-05 0,0059 42 0,10% 
TERA[0] 9,13E-06 9,13E-08 76,5 6,59E-05 0,00504 45 0,08% 
SOO[0] 6,58E-03 6,58E-05 34 0,000719 0,0244 27 0,40% 
ALK[0] 1,64E-02 0,000164 12 0,000164 0,00197 56 0,03% 
DROG[0] 6,58E-03 6,58E-05 18 6,58E-05 0,00118 57 0,02% 
PAN[0] 5,48E-04 5,48E-06 17,1 7,44E-06 0,000127 68 0,00% 
VAL[0] 3,91E-06 3,91E-08 72,5 3,91E-08 2,83E-06 77 4,62E-07 
PNCH[0] 5,48E-04 5,48E-06 26 5,75E-06 0,00015 67 0,00% 
POV[0] 2,74E-05 2,74E-07 67 5,48E-07 3,67E-05 72 0,00% 
VICH[0] 1,37E-04 1,37E-06 16,2 1,37E-06 2,22E-05 73 0,00% 
ZEM[0] 5,48E-07 5,48E-09 70 5,48E-09 3,84E-07 78 6,27E-08 
ORK[0] 2,74E-05 2,74E-07 40,5 2,74E-07 1,11E-05 75 0,00% 
KOUR[0] 3,57E-02 0,000357 6,2 0,000357 0,00221 55 0,04% 
BBL[0] 5,46E-03 5,46E-05 49,5 5,46E-05 0,0027 52 0,04% 

 


