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Anotace 
 

Řeháček, D.: Posouzení vhodnosti metod pro analýzu a hodnocení rizik ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2010, stran. 60. 

 

      Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem legislativy v oblasti analýzy a 

hodnocení rizik, metodami, kterými lze analýzu rizik provádět a postupem při jejím 

zpracováním. Na základě provedených analýz rizik u vybrané profese jsou vyhodnocené 

výsledky těchto metod, jejich výhody a nevýhody. Podle vyhodnocení míry závažnosti 

identifikovaných rizik, se pak navrhují opatření k odstranění, snížení nebo minimalizování 

následků těchto rizik. 
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     This thesis deals with the current state of legislation in the field of analysis and risk 

assessment methods, which can be used to carry out a risk analysis procedure and the steps 

followed in this analysis. On the basis of the risk analysis for a selected profession, the results 

of these methods are evaluated along with their advantages and disadvantages. According to 

the evaluation of the degree of severity of identified risks, measures to eliminate, reduce or 

minimize the consequences of those risks are proposed. 
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1   Úvod 
 

      Člověk je po celý svůj život ohrožován nebezpečnými situacemi různého druhu. Tyto 

situace jsou spojeny s riziky např.: při práci v zaměstnání, doma, při cestování, ve svém 

volném čase atd. V této bakalářské práci se budeme zabývat analýzou a hodnocením rizik 

spojené s pracovní činnosti v zaměstnání. Existující rizika musí být ze strany zaměstnavatele 

pokud možno odstraněna. Není-li to možné, musí být minimalizovaná. Při pohledu na 

bezpečnost osob patří určení tohoto rizika k nejdůležitějším činnostem, neboť se od něj odvíjí 

osobní ochrana pracovníků.  

        Při každé pracovní činnosti dochází k určitému riziku, i když to není na první pohled 

zřetelné. O žádné pracovní činnosti a postupu se nemůže tvrdit, že je na 100% bezpečný. Toto 

tvrzení by si měl uvědomit každý zaměstnavatel, každý zaměstnanec. Zaměstnavatel by si měl 

uvědomit, že finance, které jsou vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jsou 

menší, než finance vynaložené na události související s pracovním úrazem zaměstnance nebo 

poškození výrobního zařízení. Proto je analýza rizik nezbytně nutným krokem k úspěšnému a 

bezpečnému fungování každého podniku.  

        Bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením rizik vybrané profese ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. (dále jen AMO, a.s.), vzhledem k činnostem 

prováděných v rámci závodu 5 – doprava. Pro provedení analýzy a hodnocení rizik existuje 

mnoho postupů a metod. Tato analýza je provedena čtyřmi různými metodami. Cílem práce je 

identifikovat, analyzovat a posoudit rizika, vyskytující se ve vybrané profesi ve 

společnosti AMO, a.s. Provést porovnání výsledků použitých metod, jejich výhody a 

nevýhody. Na základě těchto výsledků provést vyhodnocení použitých vypracovaných metod 

a doporučit použití metod vzhledem k činnostem prováděných v rámci dopravního závodu 5 

ve společnosti AMO, a.s. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 8



 

2   Základní pojmy, termíny a definice 
 

      Ještě než se budeme věnovat problematice analýzy a hodnocení rizik, je nezbytně 

důležité seznámit se s některými základními pojmy, termíny a definicemi, které se v této práci 

používají a týkají se této problematiky.  

Nebezpečí (Hazard)  

      Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost 

vzniku závažné havárie. Je to vlastnost „vrozená“ (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se 

však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (je exponován). [3] 

Riziko (Risk) 

      Definováno jako kombinace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou 

života, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla vyjádřenou 

pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). [3] 

Ohrožení (Hazardous situation) 

      Aktivní vlastnost objektu způsobit poškození či újmu na zdraví, majetku nebo 

životním prostředí (možnost aktivování nebezpečí v konkrétním prostoru a čase – na rozhraní 

stroj – člověk – prostředí). [1] 

Analýza rizika (Risk analysis) 

      Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika 

pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. [1] 

Posouzení/Posuzování rizika (Risk control) 

      Zevrubný odhad pravděpodobnosti a závažnosti možného zranění nebo poškození 

zdraví v určité nebezpečné situaci za účelem výběru přiměřených bezpečnostních opatření. [2] 

      Soustavný proces analýzy rizika a hodnocení rizika. [1] 

Řízení rizika, Regulování rizika (Risk control) 

      Proces rozhodování pro zvládnutí anebo snížení rizika; realizace rozhodnutí, jeho 

posouzení a občasné opakované hodnocení s použitím výsledků posuzování rizika jako 

vstupních údajů. [1], [2] 

Odhadování rizika (Risk estimation) 

      Proces používaný pro stanovení ukazatele (míry) úrovně analyzovaných rizik; 

odhadování rizika sestává z: analýzy četností, analýzy následků a ze sloučení těchto analýz. 

[1] 
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Hodnocení rizika (Risk evaluation) 

      Proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě analýzy rizik a při 

kterém se berou v úvahu faktory, jako jsou sociálně ekonomická hlediska a hlediska vlivu na 

životní prostředí. [1], [2] 

Management rizika (Risk management) 

      Systematické uplatňování politiky, postupů a praktik managementu při řešení úkolů 

analyzování, hodnocení a řízení rizik. [1], [2] 

Zbytková rizikovost (Residual risk) 

      Rizikovost, která zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření. [2] 

Zbytkové riziko (Residual risk) 

      Riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření. [2] 

Bezpečnostní opatření (Safety measure) 

      Prostředky odstraňující nebezpečí nebo snižují riziko. Prostředky odstraňující riziko 

nebo snižující rizikovost. [2] 

Identifikace nebezpečí (Hazard identification) 

      Proces rozpoznání, že existuje nebezpečí, a definování charakteristik nebezpečí. [2] 

Nebezpečná situace (Hazardous situation)   

      Jakákoliv situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více nebezpečím. [2] 

Nebezpečná událost (Hazardous event) 

      Událost, která může být příčinou škody. Událost, která může způsobit poškození nebo 

újmu. [1], [2] 

Nebezpečný prostor (Danger zone) 

      Jakýkoliv prostor uvnitř nebo vně strojního zařízení, kde je osoba vystavena riziku 

zranění nebo poškození zdraví. [2] 

Poškození, újma (Harm) 

      Tělesné zranění nebo poškození na zdraví, majetku nebo životním prostředí. [1] 

Pracovní rizika  

      Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví 

zaměstnance, vystavenému v pracovním procesu jednomu nebo více potenciálním zdrojům 

pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví pracovníka. [4] 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

      Jsou prostředky osobní ochrany, schválené příslušnou autorizovanou zkušebnou a 

určené k tomu, aby se zaměstnanci jejich používáním chránili před riziky, které by mohly 

ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. [4] 
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3   Prevence rizik 
 

      Rozumí se všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [8] 

 

3.1   Zákonná povinnost 
 

      Stěžejní právní normou je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. V úzké souvislosti se zákoníkem práce na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. 

      V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se § 102 

zabývá otázkou rizik. Konkrétně v § 102 se uvádí, že: „Zaměstnavatel je povinen vytvářet 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházením rizikům“. [8] § 

103 (povinosti zaměstnavatele, práva a povinosti zaměstnance) udává povinnost informovat 

zaměstnance o tom, do jaké kategorie je jeho práce, kterou vykonává, zařazena. Kategorizaci 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V § 37 se uvádí, že: „Podle míry výskytu 

faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce 

zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví 

prováděcí právní předpis“. [9] 

      Požadavky na provoz a technická zařízení upravuje nařízení vlády (dále jen NV) č. 

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů. NV č. 101/2005 Sb., 

ukládá podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní pomůcky, ve znění pozdějších 

předpisů. Podmínky ochrany zdraví při práci jsou stanoveny v NV č. 361/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. NV č. 495/2001 Sb., pojednává o bližších podmínkách poskytování 

OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Dalším 

právním předpisem je NV č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
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4   Postup při analýze a hodnocení rizik 
 

      Analýza rizik je strukturovaný proces, který identifikuje jak pravděpodobnost, tak 

rozsah nepříznivých následků pocházejících z dané činnosti, zařízení nebo systému. Tyto 

nepříznivé následky se týkají poškození zdraví lidí, majetku nebo životního prostředí. [1] 

Hledá odpověď na tří otázky: 

• Co může být příčinou nehody? 

• S jak velkou pravděpodobnosti se nehoda stane? 

• Jaké následky nehoda bude mít? 

A za tímto účelem používá: 

• identifikaci nebezpečí, 

• analýzu četnosti, 

• analýzu následků. 

      Analýza rizik obsahuje řadu logických kroků, které usnadňují systematickým 

způsobem zjistit všechna rizika na daném posuzovaném systému. Jednotlivé kroky jsou 

názorně vykresleny v diagramu řízení rizik na obr. 1. 
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Obr. 1 Vývojový diagram řízení rizik [13] 
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4.1   Výběr posuzovaného systému 
 

      Předmětem posouzení může být stroj, zařízení, technologie, materiál, látka, pracovní 

prostor, pracovní činnost, ale také i člověk. Výběr posuzovaného systému lze provést: 

• Podle jednotlivých pracovišť, zařízení, strojů, pracovních činností, technologií, 

používaných materiálů a látek, u kterých se dá předpokládat ohrožení života a zdraví 

osob. Každá položka, která se nachází v tomto seznamu, je samostatným 

posuzovaným systémem. 

• Podle doporučeného obecného seznamu nebezpečí. Způsob tohoto výběru je 

vhodnější, neboť umožňuje provést analýzu rizika pro větší počet zvolených systému. 

      Posuzovaný systém se musí nejen pojmenovat, ale i specifikovat. To znamená určit 

jeho parametry a charakteristiky (např. rychlost, rozměr, hmotnost, napětí a jiné). 

K charakteristice systému patří úroveň obsluhy a uživatele stroje, zda jsou tyto osoby 

zaškolené, s potřebným vzděláním a s potřebnými praktickými zkušenostmi. 

 

4.2   Identifikace nebezpečí 
 

      Identifikace nebezpečí je vyhledávání takových stavů, jevů a vlastnosti vybraného 

posuzovaného systému, které jsou potenciální příčinou vzniku škody. Jinými slovy zjišťování, 

co může ohrozit život nebo zdraví osob na pracovištích nebo při pracovních činnostech. [2] 

Nebezpečí třídíme: 

I.   Podle charakteru působení 

1.   Fyzikální 

• mechanická – (rozdrcení, uklouznutí, zasypaní, úder), 

• tepelná – (opaření, popálení, podchlazení), 

• optické – (snížení viditelnosti, únava zraku), 

• prach – (dráždivý účinek), 

• záření – (ionizující, neionizující, magnetické pole), 

• elektrická – (statická elektřina, přepětí), 

• hluk – (impulsivní, stálý). 

2.   Chemické 

• aerosoly – (dýmy, prach, mlha), 

• kapaliny – (postříkání, ponoření), 
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• plyny a páry. 

3.   Biologické 

• patogenní viry, 

• patogenní bakterie, 

• nebakteriální biologické antigeny, 

• myotické viry. 

4.   Psychologické 

• psychická zátěž – (stres, mezilidské vztahy, práce pod časovým tlakem), 

• organizace práce. 

II.   Podle druhu 

1. Stacionární 

2. Kinetický 

III.   Podle trvání (během pracovní směny, dne) 

1. Trvalé působení 

2. Pravidelné působení 

3. Nepravidelné působení 

4. Nahodilé působení 

IV.   Podle možnosti identifikace (rozpoznatelnosti) 

1. Očividná 

2. Předpokládaná 

3. Rozpoznatelná odborníkem 

4. Nerozpoznatelná 

 

4.3   Identifikace ohrožení 
 

      Identifikace ohrožení je určení, „jak může dojít ke škodě“, negativnímu jevu 

identifikovaným nebezpečím. Je tedy třeba určit děj, způsob nepříznivého působení 

nebezpečných vlastností systému na člověka, prostředí, jiné objekty apod. Z jednoho 

nebezpečí lze odvodit jedno nebo více ohrožení. [2] 
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4.4   Ověření zda jsou splněny požadavky předpisů a norem 
 

      Tento krok je často opomíjený, ale za to velice podstatný. Je třeba se ujistit, že 

požadavky všech technických předpisů, zákonných předpisů a norem jsou splněny a že se 

postupuje v souladu s dokumentací od výrobce – návody k obsluze a údržbě. Lze tak totiž 

podstatně ovlivnit parametry rizika, jejich pravděpodobnost a rozsah nežádoucích událostí.  

 

4.5   Hodnocení rizika 
 

      Riziko, vyjadřuje pravděpodobnost (p) vzniku a zároveň závažnost následku (N) 

případné nežádoucí události, lze matematicky vyjádřit rovnici R = p x N (přičemž znaménko 

x vyjadřuje funkci podle druhu hodnocení, může to být matice nebo součin). [2] 

Rozeznáváme tři způsoby hodnocení: 

• kvalitativní hodnocení – používá slovní vyjádření pro hodnocení stupně 

pravděpodobnosti a následků rizika, 

• polokvantitativní – je to hodnocení, kde ke slovnímu vyjádření jsou přiděleny číselné 

hodnoty. Kombinací se pak určí stupeň ohrožení a hodnota rizika (bodové metody), 

• kvantitativní hodnocení – používá číselné hodnoty k vyjádření stupně 

pravděpodobnosti a následků rizika.  

Rozeznáváme dva faktory, které ovlivňují pravděpodobnost výskytu nežádoucí události, 

nehody: 

• měřitelné faktory (např. čas expozice, teplota, napětí, tlak), 

• neměřitelné faktory (např. lidský faktor, úroveň údržby, rozpoznatelnost existence 

nebezpečí). 

Dále rozeznáváme dva faktory, které ovlivňují následek případné nežádoucí události, nehody: 

• měřitelné faktory – (např. počet ohrožených osob, rozměry pracoviště, rychlost 

pohybu, délka doby vystavení nebezpečí), 

• neměřitelné faktory – (např. složitost zařízení, havarijní opatření, krizové plány). 
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4.6   Posouzení bezpečnosti systému 
 

      Kritéria bezpečnosti systému určují míra rizika posuzovaného systému a jeho zatřídění 

do stupnice rizik. Vychází se z mezní hodnoty rizika, která je považována za akceptovatelné. 

Za akceptovatelné riziko se považuje takové riziko, které je při zohlednění všech provozních a 

humánních podmínek tolerovatelné. Z toho vyplývá, že systém bude bezpečný tehdy, pokud 

jsou rizika menší než akceptovatelné riziko. 

 

4.7   Opatření na odstranění/snížení rizika 
 

      Navržení k opatření na snížení nebo úplného odstranění rizika se provádí tehdy, jestli-

že se při posuzování bezpečnosti systému ukázalo, že je riziko vyšší než akceptovatelné. 

Riziko lze zcela odstranit tehdy, jestli-že se odstraní nebezpečí nebo ohrožení. Snižování 

rizika předpokládá pečlivě a odborně stanovená bezpečnostní opatření a závisí na 

zkušenostech osob, která mají taková opatření navrhnout. 
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5   Metody analýzy a hodnocení rizik 
 

      V této části je přehled vybraných metod z množství existujících metod a známých 

postupů při hodnocení rizik.  

 

5.1   Základní rozdělení metod analýzy a hodnocení rizik 
 

1.   Metody bodové 

• Kittsova metoda 

• Metoda VÚBP Praha 

• Bomech  

• Metoda porovnávací 

• Metoda parametrizace rizik 

• Matice rizika 

2.   Metody sběru dat 

• Metody průzkumové 

♦ Rozbor statistiky úrazů 

♦ Metoda kritických událostí 

♦ Metoda řízeného rozhovoru 

• Metody pozorovací 

♦ Odběr vzorku bezpečnosti práce 

♦ Odběr vzorku chování 

• Metody statistické 

♦ Charakterizování nehodovosti a ztrátovosti procesu 

3.   Metody analytické 

• Zjišťování příčin nehod 

• Analýza práce 

• Metoda přijatelného rizika 

• Analýza stromu událostí ETA 

• Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků FMEA 

• Analýza stromu poruchových stavů FTA 

• Studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZOP 
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• Analýza příčin a následků CCA 

• Analýza lidského faktoru 

• Metoda spolehlivosti lidského činitele HTA 

4.   Metody ostatní 

• Metoda komplexní 

• Metoda vyjádření bezpečnosti technického zařízení a pracoviště 

• Metody indexové 

• Revize bezpečnosti 

• Metoda „WHAT – IF“ 

• Metody kombinované 

♦ Katalogové listy 

 

5.2   Metody bodové 
 

Kittsova metoda 

      Tato metoda je určena k hodnocení méně závažných zdrojů rizik pomocí tzv. „Karty 

pro hodnocení ohrožení nebezpečí“ (viz. Příloha 3). V nadpisu karty je uvedeno nebezpečí a 

způsob ohrožení tímto nebezpečím. V řádcích jsou uvedeny parametry hodnocení. Ve 

sloupcích pak body jednotlivých parametrů, v posledním je pak součtem bodů označeno 

skóre.                                                     

Parametry hodnocení: 

• A – počet osob vystavených nebezpečí, 

• B – závažnost nebezpečí, 

• C – počet úrazů, ke kterým došlo za těchto podmínek, 

• D – četnost ohrožení, 

• E – názor vedení. 

Konečné vyhodnocení rizika je dáno koeficientem R, který se vypočte ze vzorce: 

 

R = (2A + 2B + C + D + E) : 5 

 

Podle výsledné hodnoty se pak provede vyhodnocení rizika podle tab. 2, která je uvedena 

níže, neboť tuto metodu jsem použil k hodnocení rizika zvolené profese ve společnosti AMO, 

a.s. 
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Metoda VÚBP Praha 

      Touto metodou se posuzují rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku nehody a jejich 

následků. Pravděpodobnost je dělena do šesti kategorií, od častého výskytu (nežádoucí jev se 

vyskytne 1krát z 10 zaznamenaných jevů) až po nemožný (nemůže dojít k nežádoucímu jevu). 

Následky se dělí do čtyř kategorií: 

• zanedbatelné, 

• lehké, 

• těžké, 

• kritické. 

Na základě stanovení pravděpodobnosti a následku se určí kategorie rizika přiřazením 

příslušné hodnoty z tabulky. Podle této hodnoty se riziko pak třídí do čtyř kategorií: 

• I – (1 až 3, nepřijatelné riziko), 

• II – (4 až 9, nežádoucí riziko), 

• III – (10 až 16, přijatelné riziko, pouze za souhlasu vedení), 

• IV – (18 až 24, přijatelné riziko, nevyžaduje zvláštní opatření).  

      Další metoda od VÚBP Praha zavádí kromě pravděpodobnosti a následku ještě další 

rozměr rizika a tou je expozice nebezpečí. Hodnota rizika se pak vypočte ze vzorce: 

 

R = P x E x N 

 

P – pravděpodobnost 

E – expozice 

N – následek 

 

Podle výsledné hodnoty se riziko dělí: 

• R > 400               velmi vysoké riziko, 

• 200 < R > 400     vysoké riziko, 

• 70 < R > 200      riziko, 

• 20 < R > 70         možné riziko, 

• R < 20             riziko je možno přijmout. 
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Bomech 

       Tato metoda je vhodná jak pro hodnoceni nebezpečnosti strojů, tak i pro posouzení 

zařízení a pracovišť. Umožňuje s velkou přesností stanovit stupeň nebezpečnosti jednotlivých 

nebezpečných faktorů. Aby analýza byla, co nejpřesnější je důležité, aby posouzení bylo 

prováděno v týmu (min. 3 lidí s dostatečnou kvalifikací). Míra ohrožení nebezpečnými 

faktory se hodnotí podle deseti kategorií přidělením příslušného počtem bodů: 

• N – nejpravděpodobnější následek ohrožení, 

• O – ohrožené osoby v pracovní směně, 

• P – předpoklad existence místa s nebezpečným faktorem, 

• E – přítomnost člověka v poli rizika (hodin/rok), expozice, 

• R – možnost ochranné reakce při vzniku nežádoucí události, 

• Z – zátěž při pracovní činnosti v místě výskytu rizika, 

• K – nároky na bezpečnostní kvalifikaci pracovníka, kvalifikace, 

• I – identifikace rizikovosti nebezpečného faktoru, 

• D – možnost zvyšování nebezpečného faktoru, dynamičnost, 

• V – vliv nebezpečného faktoru na životní prostředí. 

 

Metoda porovnávací 

      Jedná se o metodu číselnou, která umožňuje vytvořit pořadí hodnocených pracovních 

činností podle závažnosti rizik nebo úrazů. Používá se např. při hodnocení rizik na 

jednotlivých pracovištích s cílem zhodnotit přiměřenost nákladů na odstranění rizik. 

 

Parametrizace rizik 

      Metoda posuzuje systém podle tří charakteristik: 

• četnost výskytu jevů, které mohou k nehodě vést, 

• závažnost nehody, 

• průběh nehody. 

      Výsledky jednotlivých poruch se pak přenášejí do prostorového grafu, jehož osy jsou 

četnost výskytu, závažnost a průběh nehody. Na základě tohoto grafu se pak určuje strategie 

nápravných opatření. Rozlišovací schopnost metody je vysoká a jejím výsledkem je roztřídění 

nehod do skupin. Každá skupina je popsaná tříprvkovým vektorem. Nehody ve skupině 

s nejmenší významnosti jsou klasifikovány A, α, I a nehody ve skupině s největší 

významnosti jsou klasifikovány C, δ, III. 
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Matice rizika       

      Jedná se o bodovou metodu, u které se kombinací pravděpodobnosti a následků 

zařazuje riziko do skupin. Jednotlivé skupiny určují míru závažnosti rizika s cílem 

minimalizovat existující nebezpečí. Vyhodnocují se čtyři úrovně rizika v rozsahu dvaceti 

bodů. Toto hodnocení vyžaduje malé nároky na teoretické znalosti, ale za to dokonalejší 

poznání posuzovaného systému, neboť hodnotitel musí zatřídit pravděpodobnost a následek 

do jednotlivých kategorií. Matice rizika se používá při navrhování hranice akceptovatelnosti a 

neakceptovatelnosti rizika, kdy při neakceptovatelném riziku se musí vhodným opatřením 

minimalizovat riziko na akceptovatelné. 

 

5.3   Metody sběru dat 
 

Rozbor statistiky úrazů 

      Tento typ metody slouží k vzájemnému posouzení nebezpečnosti strojů a zařízení, 

technologií a pracovních operací. Využívá se statistických přehledů, např. záznamy o úrazech, 

podle kterých se přehodnocuje průběh úrazů, identifikace místa, činnosti, nehody a profese 

zraněného. Také je vhodné analyzovat hlášení o poruchách, haváriích, kontrolách a opravách 

stroje apod. Rozlišovací přesnost metody je malá. Pro úspěšné použití metody je potřeba 

získat dostatečně velký počet údajů od dostatečně velkého počtu sledovaných objektů po 

dostatečně dlouhou dobu. Z tohoto důvodu je náročná na čas a na počet zainteresovaných 

osob. 

 

Metoda kritických událostí (Critical Incident Technique – CIT) 

      Tato metoda se zabývá sběrem údajů o jednání člověka v určité situaci. Shromažďují 

se významná fakta o jednotlivých nebezpečných událostech pomocí ústního rozhovoru 

s osobami na pracovištích. Je vhodná pro malé nebo střední podniky. Není náročná na čas a 

ani na počet osob, které získávají informace. 

 

Metoda řízeného rozhovoru (Incident Recall – IR) 

      Princip této metody je podobný jako v případě předchozí metody. Vyžaduje přímý 

dialog mezi tazatelem a dotazovanou osobou. Cílem metody je, aby si dotazovaná osoba 

vzpomněla na všechny události, které by mohly vést k úrazům nebo k poškození majetku. Na 

základě těchto odpovědí identifikuje skupinu nehod, které zatím nezpůsobily úraz ani škodu 
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na majetku. Tím se může docílit k odstranění problémů dříve, než se nehoda stane. Je vhodná 

pro menší podniky. Její náročnost na čas je malá. Nároky na osoby, které získávají informace, 

nejsou vysoké. 

 

Odběr vzorku bezpečnosti práce 

      Tato metoda se jinak nazývá „momentkové pozorování“ nebo „frekvenční analýza“. Je 

založena na obchůzkách několika pracovišť v nahodilých intervalech. Objevené bezpečné 

nebo nebezpečné pracovní postupy jsou zaznamenány do předem připraveného seznamu. 

Tento seznam je předem připravený a obsahuje nebezpečné pracovní postupy, které se na 

zkoumaném pracovišti vyskytují. Říká se jim „skoro nehody“. Přesnost metody záleží na 

detailnosti seznamu pro záznam pozorování. Časová náročnost je závislá na požadovaném 

stupni přesnosti.  Nároky na počet pozorovatelů a jejich odbornost nejsou vysoké. 

 

Odběr vzorku chování (Reesova metoda) 

      Tento typ metody je založen na krátkém pozorování pracoviště a úkolem pozorovatele 

je zaznamenat momentální projevy nežádoucích stavů (závad) do připravených formulářů. 

Provádí se v pravidelných intervalech, jako podklad analýzy bezpečnosti práce a kontroly 

navrhovaných opatření. Formuláře jsou rozděleny do jednotlivých částí: existence zdrojů 

rizik, ohrožení nebezpečnými faktory, nesprávné jednání člověka, používání ručního nářadí, 

používání ochranných a bezpečnostních zařízení, používání OOPP, pořádek na pracovišti. 

 

Charakterizování nehodovosti a ztrátovosti procesu 

      Je to statistická metoda. Statistické údaje jsou důležité pro rozhodování, zda je proces 

bezpečný nebo zda je bezpečnostní opatření účinné. Užívají se tři formy statistického popisu: 

OSHA (údaje injury & fatality), FAR (údaje Fatal Accident Rate) a FR (údaje o úmrtnosti 

vztažené na osobu a rok). Všechny tyto tři metody dávají údaj, který vyjadřuje počet nehod 

nebo fatálních zranění vztažených na určitou skupinu osob v průběhu zadané doby. 
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5.4   Metody analytické 
 

Zjišťování příčin nehod (technic of Operations Review – TOR) 

      Hlavním úkolem této metody je nalezení příčiny konkrétní nehody. Základem metody 

je seznam s kódy příčin. Dále jsou v seznamu za popisem hlavní příčiny uvedena čísla, která 

odkazují na další faktory, obvykle sdružené s počátečním faktorem. Posuzovatel při zjišťování 

příčin nehod identifikuje dle vlastní úvahy hlavní příčinu (hlavní faktor), která způsobila 

nehodu. Vybere ji ze seznamu možných příčin. 

 

Analýza práce 

      Tato metoda je určena hlavně k odhalení mechanických a fyzikálních nebezpečí 

v pracovních činnostech. Analýza se soustředí na člověka, pracovní postupy, materiál, stroje a 

nářadí. Sledují se všechny příčiny (faktory), které mohou mít vliv na vytvoření nebezpečné 

situace. Provádí se předběžný rozbor rizika, jehož účelem je: 

• identifikovat všechna základní rizika spojená se systémem, 

• identifikovat příčiny (faktory), které mají za následek existenci rizika, 

• zařadit tyto identifikované rizika do některé z kategorií následku nežádoucí události. 

      Pro aplikaci této metody se doporučuje check-list s osmnácti základními riziky, se 

kterými se obvykle setkáváme v různých systémech. 

      Na předběžný rozbor rizika pak navazuje rozbor rizikovosti systému. Na základě 

výsledku rozboru se určují bezpečnostní požadavky k minimalizaci a ovládnutí rizik na 

přijatelnou úroveň. 

 

Metoda přijatelného rizika 

      U této metody se používá za hodnotící kritérium pravděpodobnost následků 

nežádoucích události. Stanovení kritérií zahrnuje dva problémy: 

• stanovení kategorií závažnosti nežádoucích události a jevů – kategorie se dělí do pěti 

skupin A – E. Každé jsou přiřazeny následky od smrti nebo úplného a trvalého 

vyřazení osoby z činnosti v kategorii A až po zranění, které nevyřazují osobu 

z činnosti Kategorie E, 

• stanovení přípustných hladin pravděpodobnosti výskytu nežádoucích událostí a jevů – 

zahrnuje stanovení podle kategorií závažnosti na základě přijatelnosti životního rizika 

(to je riziko, na které je osoba ochotna bez výhrad přistoupit. 
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Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis – ETA) 

      Tato metoda se používá k identifikaci možných následků a jejich pravděpodobnosti při 

výskytu události, která je iniciovala. ETA se používá u systému opatřených vestavěným 

zařízením pro zmírnění následků nehod. Identifikuje se u nich posloupnost událostí, které 

vedly k výskytu nežádoucích následků následujících po výskytu iniciující události.  U této 

analýzy se odpovídá na základní otázku „co se stane když…?“ Výsledkem je pak vytvoření 

tzv. stromu událostí. 

 

Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků (Fault Modes and Effect Analysis – 

FMEA) 

      Je to induktivní metoda, kterou se zjišťují následky druhů poruchových stavů 

jednotlivých součástek. Je založena stejně jako metoda ETA na otázce „co se stane když…?“ 

Obvykle je analýza popisná a zpracovává se ve tvaru tabulky nebo pracovního listu pro 

prezentací informací. 

 

Analýza stromu poruchových stavů (Fault Tree Analysis – FTA) 

      Je to deduktivní metoda, kterou se identifikují podmínky a faktory, které mohou vést 

k nežádoucí události. FTA je grafický model různých kombinací poruch a lidských chyb, 

které mohou vést k tzv. „vrcholné události“. Model je založen na Booleovské algebře. Tato 

metoda je náročná na čas, záleží na složitosti systému. 

 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and Operability Study – HAZOP) 

      Tato metoda je vyvinuta k identifikování a hodnocení nebezpečí v procesu. Používá se 

hlavně během projektové fáze procesu, ale i na existující procesy. Tým více lidí odhaluje 

odchylky od procesu, které mohou vést k nežádoucí události. K odhalování se používá 

klíčových slov (méně, více, jiný, není apod.), které se kombinují s procesními parametry. 

Výsledky se zapisují do tabulky, kde jednotlivé sloupce představují příčiny, následky a 

ochranné prostředky pro odchylky procesu. Nevýhodou je pracnost a vysoká časová 

náročnost. 
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Analýza lidského faktoru (HRA) 

      Tato metoda je založena na systematickém hodnocení faktorů ovlivňujících pracovní 

činnost pracovníka. Cílem je identifikovat lidské chyby, jejich příčiny a následky. Metoda se 

obvykle používá ve spojení s jinými metodami. Obvykle ji provádějí jedna nebo dvě osoby, 

může být pracná a vyžaduje patřičné zkušenosti. 

 

Analýza příčin a následků (CCA) 

      Tato metoda je směsí analýzy stromem poruch FTA a stromem událostí ETA. Používá 

se pro jednoduché případy poruch a výsledky obou analýz zahrnují do jednoho diagramu. 

 

Metoda spolehlivosti lidského činitele (HTA) 

      Metoda HTA je charakterizována jako funkční analýza. Jedná se o jednu z nejlepších 

metod skupiny úkolových analýz. Nejprve se určují cíle, kterých je třeba dosáhnout správným 

plněním úkolů. Úkoly se definují prostřednictvím požadavků, které jsou zahrnuté do 

hierarchie cílů a subcílů. Jednotlivých cílů a subcílů se dosáhne vykonáním určité operace. 

Výsledkem HTA metody je vytvoření úkolového diagramu, který má přehledným a co možná 

nejdetailnějším způsobem popisovat všechny úkoly a subúkoly, jejichž správným vykonáním 

se plní stanovené cíle. V současnosti je nejpropracovanější metodou k hodnocení spolehlivosti 

lidského činitele při provádění různých operací, hlavně v průmyslu. Výhodou je její 

jednoduchost a srozumitelnost, nevýhodou pak její náročnost na čas. 

 

5.5   Metody ostatní 
 

Metoda komplexní 

      Tato metoda vychází z poznatků, že úraz vzniká ve většině případu z více příčin. Práce 

se vykonává v systému člověk – stroj – prostředí a úroveň bezpečnosti je závislá od všech 

třech prvků. Tyto prvky jsou posuzovány jednotlivě přidělením bodové hodnoty a 

definováním akceptovatelného rizika. Metoda je nenáročná na čas a je vhodná k okamžitému 

zhodnocení rizika. 

 

Revize bezpečnosti (SR) 

      Tato metoda se řadí mezi nejstarší metody. Je založena na inspekčních pochůzkách. 

Často se využívá před spuštěním procesů. Revize bezpečnosti identifikuje nebezpečné faktory 
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a provozní postupy. Na základě výsledků jsou navrhovány ochranné opatření, které se můžou 

ověřovat následnými kontrolami. Výsledkem je kvalitativní popis možných nebezpečných 

problémů a nápravná opatření. Náročnost metody se pohybuje od jednoho dne až po několik 

týdnů.  

 

Metoda „WHAT – IF“ 

      Tato metoda je založena na brainstormingu, kdy zkušený kvalifikovaný tým prověřuje 

na základě otázek a odpovědí události, které se mohou v procesu vyskytnout. Kladené otázky 

začínají slovy „Co se stane, když…“, „What – if…“. Studie se provádí formou pracovních 

porad. Porady se účastní vybraná skupina odborníků (tým lidí), kteří si kladou otázky tohoto 

typu a hledají na ně odpovědi, odhadují se situace vzniklého stavu, navrhují se opatření a 

doporučení. Výhodou metody je nízká časová náročnost. Výsledek je závislý na zkušenostech 

pracovního týmu.  

 

Kombinované metody 

      Tyto metody sestávají z dvou samostatných metod navzájem se doplňujících. Jsou to 

metody pro identifikaci zdrojů rizika a metody pro vyhodnocení rizika. Záznam příčné 

závislosti činitelů ovlivňující hodnocenou událost musí obsahovat: 

• popis nebezpečí a ohrožení, 

• výsledný projev ohrožení – škodu.  

      Hodnocení rizik je pak samostatnou částí v procesu posuzování. Doporučuje se 

jednoduchá bodová metoda (matice rizika). 

      Typickou dokumentací pořizovanou při kombinovaných postupech jsou katalogové 

listy. Obsahem těchto listů jsou informace o druhu nebezpečí a ohrožení a jeho možném 

následku. Katalogové listy poskytují operativní informace o rozpoznání možných nebezpečí a 

ohrožení, včetně toho, jak se můžou v daných podmínkách projevit. Slouží jako vhodný 

podklad k hodnocení rizika. Výhodou katalogových listů je jejich jednoduché použití 

nenáročné na vědomosti. 
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6   Provedení analýzy a hodnocení rizik vybranými metodami 

 

V této bakalářské práci je provedena analýza a hodnocení rizik vybrané profese 

sklápěč – struska čtyřmi metodami. První metoda je metodou podniku AMO, a.s. a nazývá se 

AM SCC UK. Další metody, kterými jsme hodnotili stejnou profesi, jsou Kittsova metoda, 

Metoda VÚBP Praha a pomocí Matice rizika. 

 

6.1   Popis závodu 5 doprava v AMO, a.s. 
 

      Závod Doprava zajišťuje služby v oblasti interní železniční a silniční dopravy a 

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

podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti. [11] Vykonává činnosti k zabezpečení 

požadavků na kolejovou a silniční dopravu, řídí kolejový provoz k ČD Cargo, a.s., ČD, a.s., 

SŽDC, výrobním závodům, sousedním vlečkám a externím dopravcům. Zajišťuje komerční a 

vozovou službu, zajišťuje monitorování radiace vozových a silničních vozidel, provoz 

silničních a kolejových vah. Koordinuje zaměstnaneckou dopravu ve vztahu k dopravcům.  

Organizační struktura závodu 5 Doprava: 

• ředitel závodu, 

• úsek 5/T – technika, 

• provoz 570 – kolejová doprava, 

• provoz 580 – silniční doprava. 

      K základním funkcím dopravního závodu patří provozování dráhy a drážní dopravy 

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

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

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

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

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

hlavních komunikací v areálu a. s., a výkon správce studeného odvalu a. s. Železniční 

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

společnosti. [11] 

      Činnost dopravního závodu v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy je 

zajišťována odborně a zdravotně způsobilými a speciálně vyškolenými zaměstnanci a 
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dozorována orgány státní správy – Drážním úřadem a Drážní inspekcí. Bezpečnost drážní 

dopravy je zajišťována instalovaným zabezpečovacím zařízením. [11] 

     Závod Doprava provádí opravy pojízdných motorových pracovních strojů, údržbu a 

opravy hnacích kolejových vozidel a železničních vozů. Provádí odstraňování poruch tratí. 

Provozuje silniční nákladní dopravu k obsluze technologických zařízení, osobní dopravu 

včetně autobusové. Zajišťuje provoz speciálních silničních vozidel, provádí údržbu 

nákladních vozidel, osobních vozidel, speciálních silničních vozidel a multikár. 

      Pro externí zákazníky zajišťuje provozování dráhy, provozování drážní dopravy, 

dopravní obsluhu pro dceřiné a ostatní společnosti, přepravu osob i nákladů silničními 

motorovými vozidly. Dále závod 5 zajišťuje pronájem vozidel, komplexní servisní činnost, 

údržbu a opravy vozidel. Provádí měření emisí, mytí vozidel a motorů. Zajišťuje diagnostiku 

vozidel a služby pneuservisu. 

      Závod Doprava je členem zájmových svazů a sdružení ČR v oblasti dopravy a 

zapojuje se do řešení rozličných dopravních projektů. [11] 

 

6.2   Popis vybrané profese sklápěč – struska 
 
      Zaměstnanec při této profesi řídí sklápěcí nákladní automobil, kterým na haldě ve 

společnosti AMO, a.s. naváží netřízenou strusku z bazénu do mlýna. V mlýně dochází 

k rozdrcení a roztřízení strusky na jednotlivé frakce. Netřízená struska je v bazénu nakládaná 

na nákladní automobil speciálním bagrem zvaným električka. Také je na nákladní automobil 

nakládaná nakládačem roztřízená struska, kterou řidič převáží na určené místo. Při jízdě po 

haldě dochází k míjení s jinými nákladními automobily a pracovními stroji a také k přejíždění 

přes kolejiště, po kterém je dopravovaná vlakovou soupravou struska z vysokých pecí. 

Zároveň se toto pracoviště nachází mimo areál podniku. Proto při přejezdu na místo výkonu 

práce a zpět do garáží se stává zaměstnanec účastníkem silničního provozu na veřejných 

komunikacích. Na začátku každé pracovní směny a před uvedením vozidla do provozu 

kontroluje jeho technický stav. Dále provádí běžnou údržbu vozidla, odpovídá za doplňování 

a výměny provozních hmot včetně mazání v předepsaných intervalech, otáčení a výměny 

pneumatik.  
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6.3   Identifikace nebezpečí vybrané profese 
 
U profese sklápěč – struska byla identifikována tato nebezpečí: 

• při nastupování a vystupování po schůdkách z vozidla může dojít k uklouznutí nebo 

zakopnutí řidiče, 

• při vizuální kontrole vozidla může dojít také k zakopnutí, uklouznutí a naražení řidiče, 

• při kontrole dotažení kol na vozidlu může dojít při sesmeknutí klíče k odření a 

naražení řidiče, 

• při kontrole a manipulaci s baterií může dojít k potřísnění řidiče kyselinou, 

• při přejezdu vozidla na místo výkonu práce a zpět může dojít k dopravní nehodě, 

jelikož se pohybuje s vozidlem po veřejné komunikaci v podniku a mimo podnik, 

• při jízdě vozidla přes kolejiště může dojít ke střetu s vlakovou soupravou, 

• při jízdě vozidla po pracovišti může dojít ke střetu s jinými vozidly a pracovními 

stroji. Také může dojít ke střetu s volně se pohybujícími zaměstnanci a s ostrahou 

podniku, 

• při nakládce strusky může dojít k zasypání kabiny, 

• při nakládce netřízené strusky může dojít při ztrátě napětí bagru k pádu lžíce na 

kabinu, 

• při vykládce netřízené strusky může dojít k převrácení vozidla najetím do násypky 

mlýna, 

• při jízdě po haldě a násypu může dojít vlivem selhání stability pojezdové plochy 

k převrácení vozidla, 

• při výměně pneumatiky může dojít k selhání stability zvedáku a tím k přimáčknutí 

řidiče, 

• při práci s poškozenou pneumatikou muže dojít k vymrštění, 

• při odstraňování strusky z kol pomocí tyčí a lan může dojít k odření a naražení řidiče. 

 

6.4   Metoda AM SCC UK 
 
      Metoda pro analýzu a hodnocení rizik se zakládá na zkoumání zvolené pracovní 

činnosti, kdy se rozhoduje, jestli zvolená pracovní činnost je nebo není nebezpečná. Prvním 

krokem analýzy je nadefinovaní pracovních činností, které zaměstnanec při výkonu práce 
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provádí. Činnosti, u kterých nebylo shledáno žádné ohrožení na zdraví či životě, se neuvádějí. 

Činnosti se dělí podle typu práce do třech skupin: 

• rutinní – zde se řadí činnosti, které jsou běžnou součástí denních aktivit 

zaměstnance, provádí se denně, 

• nahodilé – zde se řadí činnosti, které zaměstnanec provádí v opakujících se 

intervalech a které v minulosti je již několikrát prováděl, provádějí se zřídka, 

• abnormální – zde se řadí činnosti, které se předem nepředpokládaly a byly vyvolané 

mimořádným stavem nebo neočekávanou změnou. Zpravidla vyžadují nestandardní 

postupy. 

      Dalším krokem je určení zdroje rizika, tedy jistého potenciálu, který může 

zaměstnanci způsobit škodu na zdraví, jestliže bude tomu to zdroji rizika vystaven. O 

zdrojích rizika jsem se zmiňoval již dříve v teoretické části v odstavci 4.2 Identifikace 

nebezpečí. V dalším kroku analýzy se popisuje ohrožení, které vzniká při aktivaci nebezpečí. 

Zahrnují se i ta ohrožení, která již byla jakýmkoliv způsobem minimalizována. Např. při 

práci s ručním nářadím je třeba použit ochranné rukavice, neboť muže dojít k odření a 

naražení a tyto rukavice nemusí být zaměstnancem použity.  

      V další části metody se provádí hodnocení rizik. Prvním faktorem, který ovlivňuje 

hodnotu rizika, je určení pravděpodobnosti vzniku nehodové události. Míra 

pravděpodobnosti se určuje ze čtyř složek: 

• jaká je frekvence (trvání) expozice nebezpečí? – Složka nabývá dvou hodnot. 

„Zřídka“ (krátké trvání) a „časté“ (dlouhé trvání). Určuje se doba, po jakou je zdroj 

rizika aktivován, 

• jak často může docházet k nehodám během expozice? – Složka nabývá tří hodnot. 

„Málo“, „středně“ a „velmi“. Vyjadřuje, jak často při přiblížení ke zdroji rizika může 

docházet k přenosu jeho negativního působení na zaměstnance, 

• je možno se vyhnout nebezpečí? – Složka nabývá dvou hodnot „ano“ a „ne“. 

V případě, že vznik nebezpečné události a přenos na zaměstnance je věci mžikovou, 

je zřejmé, že se nebezpečné události vyhnout nelze. Ale jestli-že od vzniku nehodové 

události a přenosu na zaměstnance uplyne určitá doba, po kterou lze zareagovat, pak 

se této nebezpečné události vyhnout dá, 

• jaký je počet ohrožených osob? – Složka nabývá dvou hodnot a to „jedna“ a „více“. 

Určuje se, kolik osob by bylo zraněno při vzniku nehodové události. 
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Na základě těchto čtyřech složek nabývá pravděpodobnost také čtyř hodnot: 

• nepravděpodobné,  

• málo pravděpodobné,  

• pravděpodobné,  

• očekávané. 

       Druhým faktorem pro stanovení hodnoty rizika je určení závažnosti rizika. Na základě 

tohoto faktoru se určuje, jak velký dopad bude mít nehoda na zdraví zraněného zaměstnance. 

Faktor může nabývat čtyř hodnot: 

• malá – nehody, u kterých dochází k malým úrazům, jako jsou drobné oděrky, 

modřiny, bolest hlavy apod. Potřeba poskytnout první pomoc, 

• střední – nehody, u kterých dochází k větším úrazům, jako jsou popáleniny, 

vymknutí a vlasové zlomeniny. Potřeba lékařského zákroku a několikadenní absence 

v práci, 

• velká – nehody, u kterých dochází k vážným zlomeninám, amputaci, otravě. Potřeba 

lékařského zákroku a dlouhodobé nemocenské, 

• značná – nehody, u kterých dochází k rozsáhlým následkům úrazu, které mohou vést 

k způsobení trvalé invalidity, nebo smrti. 

      Na základě těchto dvou faktorů (pravděpodobnosti a závažnosti) je hodnocení rizik 

určeno maticí rizik viz tab. 1.  

 

Tab. 1 Matice pravděpodobnosti a závažnosti 

 

Časté Střední Značné Nepřípustné Nepřípustné

Pravděpodobné Střední Střední Značné Nepřípustné

Málo pravděpodobné Okrajové Střední Střední Značné 

Nepravděpodobné Triviální Okrajové Střední Střední 

Pravděpodobnost/  
Závažnost Malá Střední Velká Značná 
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Z tab. 1 je zřejmé, že čím vyšší je pravděpodobnost vzniku nehodové události a současně jeho 

závažnost, tím je hodnota rizika vyšší. 

      Na konci této části metody se určí počáteční hodnota rizika na základě předchozích 

vstupních údajů pomocí matice pravděpodobnosti a závažnosti. Podle velikosti počáteční 

hodnoty rizika se musí řešit nápravná opatření s různou váhou a v různých časových úsecích. 

Z matice je vidět, že počáteční hodnota rizika nabývá pěti hodnot, které jsou definovány 

těmito nápravnými opatřeními: 

• triviální – zde není třeba provádět žádná opatření a udržovat záznamy dokumentů, 

• okrajové – zde nejsou nutné žádné další kontroly. Podle povahy pracoviště se můžou 

vyhledat bezpečnější způsoby řešení, 

• střední – zde je třeba vynaložit úsilí pro snížení rizik, ale není třeba jich dosáhnout za 

jakoukoliv cenu v omezeném čase. Opatření by měla být rozumně navržena a 

provedena v určeném časovém úseku, 

• značné – zde by práce neměla vůbec začít, dokud nedojde ke snížení rizika. Pro 

snížení rizika by měla být přijata co nejrychleji opatření a vynaloženy nemalé zdroje, 

• nepřípustné – zde práce nemohou pokračovat nebo začínat, dokud nebude riziko 

sníženo. Pokud riziko není možné snížit, pak práce na zařízení je zakázána. 

      V poslední části metody se přijímají opatření k nápravě zjištěných nepřijatelných rizik, 

která mají schopnost snižovat počáteční hodnotu rizika. U těchto rizik se musí eliminovat 

nebo minimalizovat jejich hodnota. Nápravná opatření se rozlišují na dvě skupiny: 

• technická – opatření fungují jako bariéra v přenosu zdroje rizika na vystavované 

zaměstnance. Jsou to různé kryty, přepážky, zámky, snímače a jiné. Tímto opatřením 

se zdroj riziko odstraní nebo aspoň vymění za méně nebezpečné. Technická opatření 

mají vyšší schopnost hodnotu rizika snížit než organizační, 

• organizační – opatření se zavádí tehdy, pokud nelze hodnotu rizika snížit technicky. 

U těchto opatření se mění způsob práce a technologických postupů.  

      Na základě přijatých nápravných opatření se hodnota snižuje na hodnotu zbytkového 

rizika, která také může nabývat pěti hodnot, stejně jako u počáteční hodnoty rizika. Počáteční 

hodnotu rizika se po přijetí nápravných opatření podařilo snížit u většiny nepřijatelných rizik 

na hodnotu zbytkovou. 

      Všechny údaje, jsou přehledně zpracovány do dvou tabulek pro hodnocení a analýzu 

rizik metodou AM SCC UK v příloze č. 1 a v příloze č. 2. V příloze č. 1 je tabulka, kde jsou 
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vyhodnocená všeobecná rizika na závodě 5 – doprava a v příloze č. 2 je pak tabulka, kde jsou 

vyhodnocená rizika konkrétní profese, v našem případě sklápěč – struska.  

 

6.5   Kittsova metoda 
 

      Tato metoda je určena k hodnocení méně závažných zdrojů rizik pomocí tzv. „Karty 

pro hodnocení ohrožení nebezpečí“ (viz. Příloha 3). Vyznačuje se jednoduchým postupem při 

hodnocení rizik, minimálními teoretickými znalostmi, ale za to dobrými znalostmi 

posuzovaného systému. Tyto karty patří k jednotlivým rizikům souvisejících s výkonem 

práce. V nadpisu této karty je uvedeno nebezpečí a způsob ohrožení tímto nebezpečím. 

V řádcích jsou uvedeny parametry hodnocení. Ve sloupcích pak body jednotlivých parametrů, 

v posledním je pak součtem bodů označeno výsledné skóre.     

Parametry hodnocení: 

• A – počet osob vystavených nebezpečí. Podle počtu osob, které jsou vystavené 

nebezpečí, je tomuto parametru přiřazena bodové hodnocení, 

• B – závažnost nebezpečí. Tento parametr nabývá čtyři typy závažnosti, smrtelné 

úrazy, vážná zranění, menší zranění a nevolnost. Podle typu závažnosti je přiděleno 

bodové hodnocení, 

• C – počet úrazů, ke kterým došlo za těchto podmínek. Podle počtu úrazů, které se 

staly za stejných podmínek, se přidělí parametru bodové hodnocení, 

• D – četnost ohrožení. U tohoto parametru záleží, jak často v závislosti na čase je 

zaměstnanec vystaven nebezpečí. Na základě toho je pak parametru přiděleno bodové 

hodnocení, 

• E – názor vedení. V tomto parametru se hodnotí názor vedení na identifikované 

nebezpečí. Dělí se do tří skupin, značné riziko, menší riziko a zanedbatelné riziko. 

Podle toho je parametru přiděleno bodové hodnocení. 

Konečné vyhodnocení rizika je dáno koeficientem R, který se vypočte ze vzorce: 

 

R = (2A + 2B + C + D + E) : 5 

 

Výpočet se provede tak, že dvěma se vynásobí parametry A, B (počet osob vystavených 

nebezpečí a závažnost), k nim se přičtou parametry C, D a E (počet úrazů, četnost ohrožení a 

názor vedení) a vše se vydělí pěti. Výsledná hodnota R nám pak určí hodnotu rizika viz tab. 2.   
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      V našem případě jsem tabulku pro hodnocení a analýzu rizik upravil našim 

podmínkám tak, že v řádcích jsou vypsané jednotlivé pracovní činnosti, které zaměstnanec 

vykonává při své práci a ve sloupcích pak jednotlivé parametry hodnocení A – E, výsledná 

hodnota rizika a zdroj rizika. Parametry hodnocení mohou dosahovat hodnot 1 až 12 viz 

„Karta pro hodnocení ohrožení nebezpečí“ (příloha č. 3). V předposledním sloupci je pak 

zapsaná vypočtená hodnota rizika (koeficient R) a v posledním sloupci jsou pak vypsaná 

nebezpečí (zdroje rizika), které jednotlivé pracovní činnosti při výkonu práce představují. 

Tato tabulka pak tvoří samostatnou přílohu č. 4. Na základě hodnoty koeficientu R se 

vyhodnotily činnosti podle tab. 2 a u činností s nepřijatelnou hodnotou rizika se provedou 

nápravná opatření, která vedou k odstranění nebo ke snížení počátečního rizika na riziko 

zbytkové. Dále se určí priorita těchto opatření v závislosti na velikosti nebezpečí rizika. Čím 

vyšší nebezpečnost rizika, tím rychlejší reakce na provedení opatření.  

 

Tab.  2 Vyhodnocení rizika podle karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím 

 

Koeficient R Vyhodnocení rizika 

12 – 11 bezprostřední ohrožení života, zastavení provozu 

10 – 8 zajistit neprodleně nápravu 

7 – 6 náprava musí být schválena vyšším vedením 

5 – 1 
rozhodnutí o nápravě bude ovlivněno dalšími faktory 

souvisejícími s posuzovaným objektem 

 

6.6   Metoda VÚBP Praha 
 

      Další metodou pro zhodnocení a analýzu rizik je od společnosti VÚBP Praha 

(Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha). Vybral jsem metodu, která posuzuje rizika 

z hlediska pravděpodobnosti P vzniku nehody, jejich následků N (závažnost) a expozice 

nebezpečí E (jak často dochází k rizikové situaci). Všechny tyto tři parametry mohou nabývat 

různých stupňů nebezpečí a každému stupni nebezpečí je přiřazeno bodové ohodnocení. Zde 

jsem vypsal parametry s různými stupni nebezpečí a k nim přiřazeným bodovým 

ohodnocením. 
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Prvním parametrem je pravděpodobnost – P: 

• riziko lze očekávat, stává se často………………………………… …….. hodnota 10,0 

• riziko je možné…………………………………………………………… hodnota 6,0 

• riziko není příliš obvyklé, ale je možné…………………………... ……... hodnota 3,0 

• riziko není příliš pravděpodobné, ale už se někdy stalo…………………. hodnota 1,0 

• riziko je možné, ale nepravděpodobné, protože se ještě nestalo…………. hodnota 0,5 

• riziko je prakticky nemožné………………………………………………. hodnota 0,2 

• riziko je vyloučené, nemůže se nikdy stát………………………... ……... hodnota 0,1 

Druhým parametrem je následek – N: 

• katastrofa – hodně smrtelných úrazů, škoda přesahuje 100 mil. Kč…....... hodnota 100 

• závažná havárie – několik smrtelných úrazů, škoda přesahuje 10 mil. Kč. hodnota 40 

• havárie – jeden smrtelný úraz, škoda přesahuje 1 mil. Kč……………….. hodnota 15 

• vážná nehoda – těžký úraz, škoda přesahuje 100 000 Kč………………… hodnota 7 

• nehoda – lehký úraz bez trvalých následků, škoda přesahuje 10 000 Kč… hodnota 3 

• porucha – drobné poranění, škoda přesahuje 1 000 Kč…………………... hodnota 1 

Posledním třetím parametrem je expozice – E: 

• riziko se vyskytuje stále…………………………………………………... hodnota 10,0 

• riziko se vyskytuje často - denně…………………………………………. hodnota 6,0 

• riziko se vyskytuje příležitostně – týdně…………………………………. hodnota 3,0 

• riziko se vyskytuje občas – měsíčně……………………………………… hodnota 2,0 

• riziko se vyskytuje zřídka – několikrát za rok……………………………. hodnota 1,0 

• riziko se vyskytuje velmi zřídka – ročně…………………………………. hodnota 0.5 

• riziko se nevyskytuje, žádná expozice…………………………………..... hodnota 0,0 

 

Hodnota rizika R se pak vypočte dle vzorce: 

 

R = P x N x E 

 

Podle výsledné hodnoty, která se vypočte z tohoto vzorce, nám vyjde míra rizika. Na 

základě míry rizika se pak provádějí nápravná opatření ke snížení rizika (nebo odstranění) a 

urči se jejich časová posloupnost. Toto jsem rozdělil a zapsal do tab. 3.  

 

 

 36



 

Tab. 3 Vyhodnocení rizika metodou VÚBP Praha 

 

Hodnota rizika R Míra rizika 

R > 400 Velmi vysoké riziko, neprodleně činnost zastavit. 

R = 200 – 400 Vysoké riziko, bezprostředně učinit bezpečnostní opatření. 

R = 70 – 200 Riziko, je třeba učinit nápravná opatření. 

R = 20 – 70 Riziko je možné, je třeba zvýšit pozornost. 

R < 20 Riziko je možné přijmout. 

 
 
      V našem případě jsem si u této metody vytvořil tabulku pro hodnocení a analýzu rizik, 

která tvoří samostatnou přílohu č. 5. Tabulka obsahuje v prvním sloupci jednotlivé pracovní 

činnosti, které jsou nebezpečné při výkonu práce při této pracovní činnosti sklápěč – struska. 

Ve druhém sloupci jsou pak vypsané jednotlivé zdroje rizik, které jsem identifikoval u těchto 

pracovních činnosti. V dalších sloupcích jsou pak zapsané jednotlivé parametry 

(pravděpodobnost P, následek N a expozice E), kterým je přiřazené bodové hodnocení na 

základě velikosti stupně nebezpečí. V posledním sloupci je pak přiřazena výsledná hodnota 

rizika R, která vyšla na základě velikosti hodnot jednotlivých parametrů. Na základě výsledné 

hodnoty rizika, jsou pak provedena nápravná opatření ke snížení nebo odstranění počátečního 

rizika. Míru rizika a prioritu opatření těchto rizik nám určuje tab. 3. 

 

6.7   Matice rizik 
 

      Poslední metodou, která byla použita pro hodnocení a analýzu rizik zvolené pracovní 

činnosti sklápěč – struska, je metoda formou matice rizik. U této metody je výsledné riziko 

určeno kombinací dvou parametrů a to pravděpodobnosti a následků. Pravděpodobnost se dělí 

do pěti hladin a každé hladině ji přiřazen jeden typ. 

• hladina A – častá (k rizikové události dochází často a lze ji očekávat), 

• hladina B – pravděpodobná (k rizikové události dochází několikrát), 

• hladina C – příležitostná (k rizikové události dochází občas), 
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• hladina D – zřídkavá (k rizikové události dochází zřídka, je málo pravděpodobná, ale 

možná), 

• hladina E – nepravděpodobná (k rizikové události nedochází, je téměř vyloučená). 

Dalším parametrem, který v této metodě ovlivňuje míru rizika, je následek. Ten se dělí do 

čtyř kategorií a každé kategorii je přiřazen typ. 

• kategorie I – katastrofický (smrtelný úraz), 

• kategorie II – kritický (těžký úraz nebo nemoc), 

• kategorie III – okrajový (lehké a ostatní úrazy nebo nemoci), 

• kategorie IV – zanedbatelný (drobná poranění). 

      Na základě těchto dvou parametrů jsem k jednotlivým pracovním činnostem, u kterých 

byly identifikované jednotlivé zdroje rizika, přiřadil podle tab. 4 bodovou hodnotu. Na 

základě této hodnoty jsem k jednotlivým pracovním činnostem přiřadil úroveň rizika, která se 

určí z tab. 5. 

 

Tab. 4 Výsledná matice číselného posouzení rizika 

 

Matice rizika 

Následek 
Pravděpodobnost 

I katastrofický II kritický III okrajový IV zanedbatelný

A častá 1 3 7 13 

B pravděpodobná 2 5 9 16 

C příležitostná 4 6 11 18 

D zřídkavá 8 10 14 19 

E nepravděpodobná 12 15 17 20 
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Tab. 5 Určení úrovně rizika 

 

Bodová hodnota Úroveň rizika 

1 – 5 nepřijatelná 

6 – 9 nežádoucí 

10 – 17 přijatelná s prohlídkami 

18 – 20 přijatelná bez prohlídek 

 

Dále se riziko zařazuje do tříd, které se dělí do tří úrovni podle tab. 6. 

• vysoké riziko – u těchto rizik je nutné neprodleně učinit bezpečnostní opatření nebo 

zastavit činnost výkonu práce, 

• střední riziko – u těchto rizik je třeba učinit bezpečnostní opatření v nejbližší době, 

• nízké riziko – u těchto rizik je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti. 

 

Tab. 6 Zařazení rizika do tříd 

 

Matice rizik 

Následek 
Pravděpodobnost 

I katastrofický II kritický III okrajový IV zanedbatelný 

A častá vysoké riziko vysoké riziko vysoké riziko střední riziko 

B pravděpodobná vysoké riziko vysoké riziko střední riziko nízké riziko 

C příležitostná vysoké riziko vysoké riziko střední riziko nízké riziko 

D zřídkavá vysoké riziko střední riziko nízké riziko nízké riziko 

E nepravděpodobná střední riziko nízké riziko nízké riziko nízké riziko 

 

Z této tabulky je vidět, že čím vyšší je hladina pravděpodobnost vzniku nehodové 

události a současně jeho následku, tím je hodnota rizika vyšší. 

      Pro náš případ jsem sestavil tabulku pro hodnocení a analýzu rizik, která je uvedena 

v příloze č. 6. Tabulka obsahuje v prvním sloupci jednotlivé pracovní činnosti, které jsou 

nebezpečné při výkonu práce při této pracovní činnosti sklápěč – struska. Ve druhém sloupci 

jsou pak vypsané jednotlivé zdroje rizik, které jsem identifikoval u těchto pracovních činnosti. 

Ve třetím sloupci je každé pracovní činnosti přidělené bodové hodnocení podle tab. 4. Ve 

čtvrtém sloupci je pak podle tab. 5, na základě příslušného bodového hodnocení, uvedená u 
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každé pracovní činnosti úroveň rizika. V posledním sloupci se pak k jednotlivým pracovním 

činnostem zařazují jejich rizika do tříd podle tab. 6.  
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7   Porovnání výsledků použitých metod 

 

 V této bakalářské prací bylo použito celkem čtyř metod pro hodnocení a analýzu rizik 

ve společnosti AMO, a.s. u profese sklápěč – struska. Byly to metody AM SCC UK, Kittsova 

metoda, metoda VÚBP Praha a metoda Matice rizik.  

U metody AM SCC UK, která se používá ve společnosti AMO, a.s., vyšly dvě 

pracovní činnosti s velmi vysokým rizikem, jedna s vysokým rizikem, devět se středním 

rizikem a u ostatních riziko nízké. U Kittsové metody nevyšlo u žádné pracovní činnosti 

velmi vysoké a vysoké riziko. Se středním rizikem zde vyšlo pět pracovních činností a u 

ostatních pracovních činností vyšlo riziko nízké. Rozdíl mezi ostatními metodami je způsoben 

hlavně parametrem C (počtem úrazů), protože za posledních deset let nedošlo na tomto 

pracovišti skoro k žádnému úrazu. Také je ovlivněn i parametrem A (počtem osob 

vystavených nebezpečí), neboť skoro u všech pracovních činnosti je počet osob jeden nebo 

dvě. Je to vidět z tabulky vyhodnocení rizik Kittsovou metodou v příloze č. 4. U metody 

VÚBP Praha vyšly dvě pracovní činnosti s velmi vysokým rizikem, dvě s vysokým rizikem, 

pět se středním rizikem a u ostatních pracovních činností vyšlo riziko nízké. Poslední 

metodou je metoda pomocí Matice rizik. Zde vyšlo nejvíce pracovních činnosti s velmi 

vysokým rizikem a to celkem tři. U devíti pracovních činností vyšlo střední riziko a u 

ostatních nízké riziko. 

Vyhodnocení použitých metod je přehledně zpracováno do tab. 7. Z  tabulky je vidět, 

že pokud nebudu brát v úvahu Kittsovou metodu (z důvodu, které jsem popisoval výše), tak 

vyhodnocená rizika u jednotlivých pracovních činností jsou skoro stejná. Jen u některých se 

vyskytují rozdíly o jeden stupeň. Z toho vyplývá, že výsledky hodnocení jednotlivých rizik 

závisí na zvolené metodě, která byla použita pro naši profesi sklápěč – struska. Ne všechny 

metody jsou vhodné pro hodnocení rizik námi identifikovaných nebezpečí. Proto je třeba 

zvážit a vyhodnotit, kterou metodu zvolíme, aby nedocházelo u identifikovaných nebezpečí 

ke zkreslení míry závažnosti rizik, k podcenění rizika. Dále jsou výsledky hodnocení závislé 

také na hodnotiteli – jak prozkoumal, identifikoval a vyhodnotil jednotlivé rizika na 

pracovišti. Z těchto důvodů může dojít k těmto rozdílům při vyhodnocení rizik.  
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Tab. 7 Porovnání výsledků pracovních rizik použitých metod 

 

Pracovní činnost Metoda 
AM SCC UK 

Kittsova 
metoda 

Metoda 
VÚBP Praha 

Matice 
rizik 

Kontrola dotažení kol     

Kontrola stavu baterie     

Nástup a výstup z auta     

Jízda po veřejné komunikaci 
na místo výkonu práce 

    

Přejezd přes kolejiště     

Míjení s jinými vozidly na 
pracovišti 

    

Pohyb osob po pracovišti     

Nakládka netřízené strusky     

Vykládka netřízené strusky 
do mlýna 

    

Ztráta napětí bagru při 
nakládce 

    

Nakládka granulátu     

Jízda po haldě, po násypu     

Práce se zvedákem     

Práce s pneumatikou     

Odstranění strusky z kol     

Pohyb kolem překážek     

Pohyb v prašném prostředí     

 

 

Velmi vysoké, nepřijatelné riziko 

Vysoké, značné riziko 

 

  

 

 

Střední riziko 

Nízké, okrajové riziko 
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7.1   Výhody a nevýhody použitých metod 

 
Metodou AM SCC UK, která se používá ve společnosti AMO, a.s., bylo provedeno 

hodnocení rizik u profese sklápěč – struska. Táto metoda má, stejně jako všechny ostatní 

metody, své výhody a nevýhody. 

Výhody: 

• použití k určování rizik v různých pracovních odvětvích a technologiích, 

• přehledně zpracována, 

• snadno pochopitelná, 

• pro dostatečné množství parametrů hodnocení je její rozlišovací přesnost velká, 

• pro zpracování stačí jedna osoba. 

Nevýhody: 

• časově náročnější, 

• nesporná pracnost. 

 
Další metodou, která byla použita pro hodnocení rizik u profese sklápěč – struska, 

byla Kittsová metoda.  

Výhody: 

• méně náročná metoda, 

• jednoduchý postup při hodnocení rizik, 

• minimální teoretické znalosti, ale za to dobré znalosti posuzované profese, 

• není časově náročná, 

• pro zpracování stačí jedna osoba. 

Nevýhody: 

• poměrně malá rozlišovací přesnost, 

• méně vhodné parametry hodnocení. 

 

U metody od VÚBP Praha, podle které bylo provedeno hodnocení rizik u profese 

sklápěč – struska, byly vyhodnoceny následující výhody a nevýhody.  

Výhody: 

• jednoduchá bodová metoda, 

• není časově náročná, 

• použití k určování rizik u méně složitých technologií, 
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• rizika lze vyhodnotit rychle a poměrně přesně, 

• pro zpracování stačí jedna osoba. 

Nevýhody: 

• méně vhodná pro složitější technologie, 

• menší počet parametrů hodnocení. 

 

Poslední metodou, podle které bylo provedeno hodnocení rizik u profese sklápěč – 

struska je metoda pomocí Matice rizik.  

Výhody: 

• jednoduchá metoda, 

• není časově náročná, 

• nízké nároky na znalosti hodnotící osoby, 

• pro zpracování stačí, jedná osoba. 

Nevýhody: 

• málo parametrů hodnocení, 

• méně vhodná pro složitější technologie. 
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8   Závěr 

 
 V dnešní době je na bezpečnost pracovníka kladen obzvlášť velký důraz. Vyhledání a 

vyhodnocení rizik by mělo být provedeno tak, aby účinně pomáhalo zaměstnavateli 

identifikovat rizika na pracovištích. Na základě získaných informací o rizicích na 

pracovištích, lze pak jednotlivým rizikům předcházet a eliminovat je, např. vyhodnocení 

lepších pracovních postupů, vhodnější organizaci práce, vhodnější vybavení pracovišť a 

zaměstnanců, vhodnější pracovní prostředky a zařízení apod. 

 Hlavním cílem práce bylo posouzení vhodnosti metod pro analýzu a hodnocení rizik 

ve společnosti AMO, a.s., vzhledem k činnostem prováděných v rámci dopravního závodu. 

K tomu to hodnocení byla vybraná profese sklápěč – struska, u které se vyhodnotily rizika 

identifikovaných nebezpečí čtyřmi různými metodami. Na základě výsledků jednotlivých 

metod bylo zjištěno, že Kittsova metoda je nejméně vhodná. Při hodnocení rizik u této 

metody se používají parametry, které pro námi zvolenou profesi výrazně ovlivnily výsledné 

riziko směrem dolů (snížily míru rizika). U ostatních metod bylo dosaženo při hodnocení rizik 

přibližně stejných výsledků. Metodu pomocí Matice rizik a metodu od VÚBP Praha je možno 

pro svoji jednoduchost využít tam, kde je zapotřebí rychle vyhodnotit rizika. Metoda AM 

SCC UK, která se používá ve společnosti AMO, a.s. je nesporně pracnější a poměrně časově 

náročnější. Za to při hodnocení rizik dosahuje přesnějších výsledků, protože hodnotí větší 

množství vhodně zvolených parametrů. Na základě těchto parametrů je sestavena matice rizik, 

podle které se rizika vyhodnotí. Dále u metody AM SCC UK byla provedena a přijatá 

následná opatření ke snížení počátečního rizika na riziko zbytkové. Na základě přijatých 

opatření se provedlo nové vyhodnocení rizik, aby se zjistilo, zda námi přijatá opatření byla 

zvolena správně. Po tomto novém vyhodnocení rizik byla zvolená opatření realizována 

v praxi. Následná opatření byla provedena v hodnotícím týmu, kterého jsem se zúčastnil. 

 Z těchto důvodů bych preferoval k hodnocení a analýze rizik, vzhledem k činnostem 

prováděných v rámci dopravního závodu, metodu AM SCC UK. Ale pokud by bylo zapotřebí 

rychlého vyhodnocení rizik, tak by bylo vhodné použít jednodušší metody. A to buď metodu 

od VÚBP Praha nebo metodu pomocí Matice rizik. 
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Příloha 1: 

Tabulka pro vyhodnocení rizik metodou AM SCC UK, všeobecná rizika 

 

Datum 
hodnocení rizik hodnotící tým 

16. 3. 2010 

Vedoucí p. Řeháček Datum revize 

Osoby zodpovědné za 
implementaci opatření 

Formulář pro analýzu 
rizik 

ArcelorMittal Ostrava 
Členové Ing. Pětvaldský (ÚB) 

Počet 
osob na 
provoz 13

0 

 23. 3. 2010   
  zařízení / 

proces / 
oblast 

profese (popis PM)   
  

závod 5 všechny profese závodu 5 
  

  Práce Činnosti 
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p 
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e 

Zdroj rizika Popis 
ohrožení 
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která mají 
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 ri
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R prach 

Prašnost 
způsobena 
pohybem 
automobilů a 
rozviřováním 
prachu 

Pravidelné 
čištění vozovek zřídka středně ano více malá Okrajová 20XX+ 3 

roky   Okrajová 

R uklouznutí, 
upadnutí, zakopnutí 

Nerovnost, 
nezpevněnost 
komunikací; 
chodníky v zimní 
údržbě 

  časté velmi ano jedna střední Značná 20XX+ 1 
rok 

Obuv 
kotníková, 
vhodný vzorek 
podrážky 

Střední 

1 Chůze na 
pracoviště 

Pohyb po 
chodnících 

R podchlazení/přehřátí 
organismu Vlivy mikroklimat 

Přizpůsobení 
vrstvy oděvu 
klimatickým 
podmínkám 

časté velmi ano více malá Střední 20XX+ 3 
roky   Střední 
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Přechody přes 
silnici R úder 

Srážka s 
automobilem, 
bicyklem, … 

Přecházet pouze 
po vyhrazených 
přechodech pro 
chodce, tam kde 
je to možné. 
Dávat přednost 
chodcům na 
přechodech 

zřídka středně ne jedna velká Střední 20XX+ 3 
roky   Střední 

  
Jízda 
automobilem v 
areálu 

R úder 

Srážka s jiným 
vozidlem, 
vlakovou 
soupravou na 
železničních 
přejezdech, 
srážka s pevnou 
překážkou 

Dbát pravidel 
silničního 
provozu. 
Povinnost 
strojvůdce 
houkat před 
železničním 
přejezdem 

zřídka středně ano více velká Střední 20XX+ 3 
roky   Střední 

  Chůze po 
schodišti R uklouznutí, 

upadnutí, zakopnutí Pád ze schodiště
Držet se zábradlí 
při chůzi po 
schodišti 

časté málo ano jedna střední Střední 20XX+ 3 
roky   Střední 

R uklouznutí, 
upadnutí, zakopnutí 

Kluzký povrch 
uvnitř sprch 

OOPP – 
Koupelová obuv časté málo ano jedna střední Střední 20XX+ 3 

roky   Střední 

2 Mimopracovní 
aktivity 

Osobní 
hygiena 

R myotické houby 
Plísně a jiné 
organizmy žijící 
ve vlhkých 
prostorách 

OOPP – 
Koupelová obuv časté málo ne jedna malá Okrajová 20XX+ 3 

roky   Okrajová 

R únava zraku 

Únava očí 
způsobená 
dlouhodobým 
sledováním 
zobrazovacích 
zařízení 

Pravidelné 
přestávky-cca co 
30 min. 

časté středně ano jedna malá Okrajová 20XX+ 1 
rok 

Pravidelné 
přestávky-cca 
co 30 min. 

Triviální 

3 
Práce v 
kabinách, 
kancelářích 

Práce s 
počítačem 

R organizace práce 

Ergonomická 
rizika při 
jednostranném 
zatěžování 
určitých 
svalových skupin

Pravidelné cviky 
pro uvolnění 
zatěžované 
svaly-cca co 30 
min. 

časté středně ano jedna malá Okrajová 20XX+ 1 
rok 

Pravidelné 
cviky pro 
uvolnění 
zatěžované 
svaly-cca co 30 
min. 

Triviální 

4 

Práce ve 
venkovním 
prostředí / 
chladných 
prostorách 

Práce ve 
venkovním 
prostředí / 
chladných 
prostorách 

R podchlazení/přehřátí 
organismu Vlivy mikroklimat 

Přizpůsobení 
vrstvy oděvu 
klimatickým 
podmínkám 

časté velmi ano více malá Střední 20XX+ 3 
roky   Střední 
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5 Pohyb kolem 
překážek R naražení Naražení na/o 

překážku   časté velmi ano jedna malá Střední 20XX+ 1 
rok 

Odstranění 
ostrých hran a 
překážek v 
komunikacích, 
tam, kde je to 
možné 

Střední 

  

Pohyb po 
pracovišti 

Pohyb v 
prašných 
pracovištích 

R 
prach – 
nespecifikovaný 
účinek 

Prachy uhelné, 
oxidů železa, 
dolomity 

  časté středně ne více malá Střední 20XX+ 1 
rok 

OOPP – 
respirační 
ochrana 

Střední 

6 
Používání 
elektrických 
zařízení 

Dotyk s živými 
částmi, vadnou 
kabeláží, 
elektroinstalací, 
probíjení 

R dotykem "živých" a 
"neživých" částí 

Úraz elektrickým 
proudem   časté málo ne jedna střední Střední 20XX+ 1 

rok 

Pravidelné 
kontroly a 
revize 
elektrických 
zařízení. Zákaz 
používat 
nevyhovující 
elektrická 
zařízení 

Okrajová 

7 
Práce na 
4směnný 
provoz 

Práce v 
nočních 
hodinách 

R stres 
Narušení 
biorytmu nočními 
směnami 

preventivní 
lékařské 
prohlídky 
1xročně 

časté středně ano více malá Střední 20XX+ 3 
roky   Střední 
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Příloha 2: 

Tabulka pro vyhodnocení rizik metodou AM SCC UK, sklápěč – struska 

 

Datum hodnocení 
rizik hodnotící tým 

16. 3. 2010 
Vedoucí p. Řeháček Datum revize 

Osoby zodpovědné za 
implementaci opatření 

Formulář pro 
analýzu rizik 
ArcelorMittal 

Ostrava Členové Ing. Pětvaldský 
(ÚB) 

Počet 
osob na 
směně 

2 

23. 3. 2010 VP 580 

Ing. Janečko zařízení / 
proces / 
oblast 

profese (popis PM)   
  halda sklápěč – struska 

  

  

  Práce Činnosti 

Ty
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Zdroj 
rizika Popis ohrožení 
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která mají 
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Kontrola 
dotažení kol R odření nebo 

naražení Sesmeknutí klíče  Ochranné 
rukavice zřídka středně ano jedna střední Okrajová     Okrajová 

1 Kontrola 
vozidla Kontrola stavu 

autobaterie N poleptání 
Při manipulaci s 
baterií může dojít ke 
kontaktu obsluhy s 
kyselinou 

Ochranné 
rukavice zřídka málo ne jedna střední Okrajová     Okrajová 

2 

Příjezd 
na místo 
výkonu 
práce 

Jízda po 
veřejné 
komunikaci v 
podniku a 
mimo podnik 

R stlačení, 
rozdrcení 

Nebezpečí srážky s 
jiným vozidlem nebo 
chodcem 

Pravidla silničního 
provozu časté málo ne více značná Nepřijatelná 23. 3. 

2010 

Provádění 
technické kontroly 
vozidla, instalace 
bezpečnostních 
pásů na nákladní 
vozidla 

Značná 

3 Jízda po 
pracovišti 

Přejezd přes 
kolejiště  R stlačení, 

rozdrcení Srážka s vlakem 

Zvuková 
signalizace při 
přejezdu 
lokomotivou. 

zřídka málo ano více značná Střední     Střední 
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Pohyb osob R stlačení, 
rozdrcení 

Srážka s ostrahou a 
volně se 
pohybujícími dělníky 

Vymezení pohybu 
chodců časté středně ano více značná Nepřijatelná 23. 3. 

2010 

Dovybavit 
zaměstnance 
reflexními pruhy, 
revize osvětlení 
prostoru 

Značná 

 Míjení s jinými 
vozidly R odření nebo 

naražení 
Srážka s jinými 
pracovními stroji 

Pravidla pravého 
míjení; zákaz 
blokování cesty v 
prostorách s 
vysokým 
stoupáním 

časté středně ano více velká Značná 23. 3. 
2010 

Proškolení 
zaměstnanců Střední 

Ztráta napětí 
bagr 
(električka) 

A stlačení, 
rozdrcení 

Pád lžíce na 
automobil při ztrátě 
napětí 

Nemanipulovat s 
lžící nad kabinou 
řidiče 

zřídka málo ne jedna značná Střední     Střední 

Vykládka 
netřízené 
strusky do 
mlýna 

R převrácení Najetí automobilu do 
násypky mlýna 

Zábrana před 
násypkou + rošt časté málo ne jedna velká Střední 23. 3. 

2010 

Zajistit funkčnost 
světelné 
signalizace 

Střední 4 
Navážka 
netřízené 
strusky 

Nakládka 
netřízené 
strusky 

R zasypání Nasypání netřízené 
strusky na korbu   časté málo ne jedna malá Okrajová     Okrajová 

jízda po haldě, 
po násypu R převrácení Selhání stability 

pojezdové plochy 
Zákaz jízdy se 
zvednutou korbou časté málo ne jedna střední Střední 23. 3. 

2010 

Seznámení 
zaměstnanců s 
MPBP 580 

Okrajová 
5 Vyvážka 

granulátu

Nakládka 
granulátu R zasypání Nasypání granulátu 

na korbu   časté málo ne jedna malá Okrajová     Okrajová 

Práce se 
zvedákem N rozdrcení 

Sesmeknutí a pád 
zvedáku, přimáčknutí 
částmi automobilu 

Dodržení 
pracovního 
postupu výměny 
kola 

zřídka málo ne jedna značná Střední     Střední 

Práce s klíčem N 
tření, odření 
nebo 
naražení 

Sesmeknutí klíče při 
dotahování 

Ochranné 
rukavice zřídka středně ano jedna střední Okrajová     Okrajová 6 Defekt 

Práce s 
pneumatikou N 

vymrštění 
(zařízení 
nebo 
materiálu) 

Při poškození 
pneumatiky může 
dojít k jejímu 
prasknutí 

Dodržení 
pracovního 
postupu 

zřídka málo ne jedna velká Střední 23. 3. 
2010 

Kontrola 
technického stavu 
pneumatik 

Okrajová 

7 Jiné 
poruchy 

Odstranění 
strusky z kol N odření nebo 

naražení 
Odstranění strusky 
tyčí, lanem nebo 
rozebráním kola 

Ochranné 
rukavice zřídka málo ano jedna střední Okrajová     Okrajová 
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Příloha 3: 

Karta pro hodnocení ohrožení nebezpečí 
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Příloha 4 

Tabulka pro vyhodnocení rizik Kittsovou metodou 

 

Počet osob 
vystavených 
nebezpečí 

Závažnost 

Úrazy 
vzniklé za 
stejných 

podmínek

Četnost 
ohrožení 

Názor 
vedení 

Hodnota 
rizika Pracovní činnosti 

A B C D E R 

Zdroj rizika 

Kontrola dotažení kol 1 3 1 6 2 3,4 odření, naražení 
Kontrola stavu baterie 1 3 0 1 4 2,6 poleptání 

Nástup a výstup z auta 1 3 1 7 3 3,8 uklouznutí, upadnutí, 
zakopnutí 

Jízda po veřejné komunikaci na místo 
výkonu práce 2 7 0 6 8 6,4 náraz, rozdrcení 

Přejezd přes kolejiště 1 5 1 9 7 5,8 náraz, rozdrcení 
Míjení s jinými vozidly na pracovišti 1 5 0 9 5 5,2 náraz, rozdrcení 
Pohyb osob po pracovišti 2 7 0 7 7 6,4 stlačení, rozdrcení 
Nakládka netřízené strusky 1 3 0 9 3 4 zasypání 
Vykládka netřízené strusky do mlýna 1 5 0 9 5 5,2 převrácení 
Ztráta napětí bagru při nakládce 1 5 0 1 6 3,8 stlačení, rozdrcení 
Nakládka granulátu 1 3 0 9 3 4 zasypání 
Jízda po haldě, po násypu 1 5 0 9 4 5 převrácení 
Práce se zvedákem 1 5 1 1 6 4 rozdrcení, přimáčknutí 
Práce s pneumatikou 1 3 1 1 3 2,4 vymrštění 
Odstranění strusky z kol 1 3 0 4 3 3 odření, naražení 
Pohyb kolem překážek 1 3 1 6 2 3,4 naražení 
Pohyb v prašném prostředí 1 2 0 1 5 2,4 prach 
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Příloha 5: 

Tabulka pro vyhodnocení rizik metodou VÚBP Praha 

 

 
Pravděpodobnost Následek Expozice

Hodnota 
rizika Pracovní činnosti Zdroj rizika 

P N E R 
Kontrola dotažení kol odření, naražení 6 1 6 36 
Kontrola stavu baterie poleptání 3 1 1 3 

Nástup a výstup z auta 
uklouznutí, upadnutí, 
zakopnutí 3 3 10 60 

Jízda po veřejné komunikaci na 
místo výkonu práce náraz, rozdrcení 6 15 6 540 

Přejezd přes kolejiště náraz, rozdrcení 3 7 10 210 
Míjení s jinými vozidly na pracovišti náraz, rozdrcení 6 3 10 180 
Pohyb osob po pracovišti stlačení, rozdrcení 3 15 10 450 
Nakládka netřízené strusky zasypání 1 3 10 30 
Vykládka netřízené strusky do mlýna převrácení 0,5 7 10 35 
Ztráta napětí bagru při nakládce stlačení, rozdrcení 6 3 10 180 
Nakládka granulátu zasypání 1 3 10 30 
Jízda po haldě, po násypu převrácení 3 7 10 210 
Práce se zvedákem rozdrcení, přimáčknutí 3 15 2 90 
Práce s pneumatikou vymrštění 3 3 2 12 
Odstranění strusky z kol odření, naražení 6 3 3 54 
Pohyb kolem překážek naražení 6 3 6 108 
Pohyb v prašném prostředí prach 6 3 6 108 
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Příloha 6: 

Tabulka pro vyhodnocení rizik metodou Matice rizik 

 

Pracovní činnosti Zdroj rizika 
Hodnota 

rizika 
 

Úroveň rizika Třída rizika 

Kontrola dotažení kol odření, naražení 16 přijatelná s prohlídkami nízké riziko 
Kontrola stavu baterie poleptání 14 přijatelná s prohlídkami nízké riziko 
Nástup a výstup z auta uklouznutí, upadnutí, zakopnutí 11 přijatelná s prohlídkami střední riziko 
Jízda po veřejné komunikaci na místo 
výkonu práce náraz, rozdrcení 2 nepřijatelná vysoké riziko 
Přejezd přes kolejiště náraz, rozdrcení 6 nežádoucí vysoké riziko 
Míjení s jinými vozidly na pracovišti náraz, rozdrcení 9 nežádoucí střední riziko 
Pohyb osob po pracovišti stlačení, rozdrcení 4 nepřijatelná vysoké riziko 
Nakládka netřízené strusky zasypání 11 přijatelná s prohlídkami střední riziko 
Vykládka netřízené strusky do mlýna převrácení 10 přijatelná s prohlídkami střední riziko 
Ztráta napětí bagru při nakládce stlačení, rozdrcení 10 přijatelná s prohlídkami střední riziko 
Nakládka granulátu zasypání 11 přijatelná s prohlídkami střední riziko 
Jízda po haldě, po násypu převrácení 10 přijatelná s prohlídkami Střední riziko 
Práce se zvedákem rozdrcení, přimáčknutí 10 přijatelná s prohlídkami střední riziko 
Práce s pneumatikou vymrštění 14 přijatelná s prohlídkami nízké riziko 
Odstranění strusky z kol odření, naražení 16 přijatelná s prohlídkami nízké riziko 
Pohyb kolem překážek naražení 18 přijatelná bez prohlídek nízké riziko 
Pohyb v prašném prostředí prach 13 přijatelná s prohlídkami nízké riziko 
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