
1 

 

Příloha 1: Základní pojmy 

Jan Puček. Lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti. 

 

Bezpečnost - stav, při kterém je přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na chráněných  

zájmech. [14] 

Ohrožení – vyjádření toho, že došlo k aktivaci zdroje rizika a k jeho působení na okolí. [15] 

Riziko – funkce pravděpodobnosti vzniku mimořádné události s určitou velikosti jejich 

následků, obecně rovněž jako možnost vzniku nežádoucích následků. [15] 

Nebezpečí – činitel se schopností způsobit za určitých okolností škoda na zdraví člověka nebo 

na majetku. [14] 

Identifikace nebezpečí – proces zjišťování, zda nebezpečí existuje a definování jeho 

charakteristik. [14] 

Rozhodování – je jednou z nejvýznamnějších aktivit velitele zásahu při řešení mimořádných 

událostí. Proces rozhodování je akt výběru, tj. posouzení jednotlivých variant a výběru jedné 

varianty – optimální, resp. varianty určené k realizaci. [15] 

Havárie – mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, 

užitím, zpracováním, výrobou, nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a jejich 

přepravou nebo nakládání s nebezpečnými odpady. [15] 

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [14] 

Opatření – nástroj k odvrácení a ke zmírnění dopadů pohromy v prostoru a čase, (vede 

k odvrácení, zmírnění či likvidaci nouzové situace) nebo k zajištění obnovy a rozvoje 

chráněných zájmů státu. [14] 

Monitoring – specifický způsob sledování a vyhodnocování, sloužící pro získání poznatků 

potřebných pro rozhodnutí o určitém záměru anebo k vydání výstrahy či předpovědi. [14]  

Audit – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces, vedoucí k získání důkazů a jejich 

objektivnímu hodnocení, s cílem stanovit v jakém rozsahu jsou splněna definovaná kritéria. 

[24]  

Prevence – soubor opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku nouzové situace a popř. 

pro provádění opatření na zmírnění nouzové situace předem. [14] 
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Řízení – obecně tvoří soubor postupů a procedur pro hledání a řešení problémů. Skládá se 

z plánování, vedení a organizace pracovní činnosti lidí, rodělování prostředků, hodnocení 

účinnosti postupů, kontroly stavu a v případě potřeby i aplikace nápravných opatření. [14] 

Analýza rizika – metodický nástroj pro zjištění a ocenění rizik. [14] 

Systém řízení BOZP – část celkového systému řízení právního subjektu, zahrnující 

organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, procesy, postupy a zdroje 

pro uplatňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, usnadňující řízení rizik BOZP, 

spojených s procesy a činnostmi prováděnými v právním subjektu. [24] 

Lidský činitel – soubor vlastností a schopností člověka, posuzovaných především z hlediska 

psychologických a fyziologických, které vždy nějakým způsobem v dané situaci ovlivňují 

výkonnost, efektivnost a spolehlivost pracovního systému. [32] 

Spolehlivost lidského činitele - způsobilost lidí v pracovním systému, přinášet do pracovního 

procesu vhodnou kvalifikaci a odpovídající fyzické a psychické výkonové předpoklady a tyto 

nechat účinně působit tak, aby dané sestavy úloh ve specifických podmínkách a v daném 

časovém prostoru mohly být provedeny v souladu s technickými, hospodářskými, humánními 

a ekologickými kritérii. [26] 

Analýza spolehlivosti – analýza napomáhající určení spolehlivosti technologických celků 

nebo systému člověk - stroj. [14] 

Analýza lidké spolehlivosti – samostatná oblast analýzy rizika obsahující kvalitativní 

i kvantitativní stránku. Do identifikace a hodnocení rizik je zahrnut lidský činitel. Provádí se 

hodnocení  možných lidských chyb, jejich příčin a následků. Součásti je identifikace 

důležitých míst systému, která mohou být lidskými chybami ovlivněna. Obvykle se používá 

ve spojení s jinými metodama. [14] 

Systém člověk – stroj – soustava, kterou tvoří pracovník nebo pracovní skupina a pracovní 

prostředky a předměty (stroje, technická zařízení), v níž jsou určitým způsobem rozděleny 

funkce mezi lidské a technické komponenty, jejíž cíl je přesně vymezen a realizuje se 

v daném pracovním prostředí. [32] 
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Příloha 2: Kontrolní seznamy 

Jan Puček. Lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti. 
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Příloha 3: Analýza FMEA moderní a „staré“ technologie   

Jan Puček. Lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti. 

FMEA – válcový kombajn Eickhoff SL 300, poruchy za období 1.1. 2009 – 20.5. 2009 

- Poruchy Četnost 
Příčina 

poruchy 

Důsledek 

poruchy 
Význam Výskyt Odhalení RPN 

Procentní 

vyjádření [%] 
Opatření 

1 
Porucha 

synchronizace 
1 

Vadný díl (spoj 

s PC) 

Špatná 

komunikace 

přenosu dat, 

stroj mimo 

provoz, ek. 

ztráty 

8 2 5 80 28 

Důsledné 

dodržování 

doporučených 

kontrol 

(týdenní, 

měsíční) 

2 
Porucha 

ovládání 
2 

Voda v 

koncovce 

kombajnu, 

nedostatečná 

kontrola 

uzávěrů  

Nutná oprava, 

stroj mimo 

provoz, 

ekonomické 

ztráty 

8 3 2 48 17 
Častější kotroly 

uzávěrů 

3 Porucha kabelů 2 

Geologie, 

poškození 

vlivem nekázně, 

nepozornost, 

zkrat 

Nutná oprava, 

stroj mimo 

provoz, 

ekonomické 

ztráty, ohrožená 

bezpečnost 

9 5 2 90 32 

Proškolení 

kombajnérů, 

důsledný zákaz 

vyřazení 

ochranných 

zařízení 
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Prasklá střižná 

hřídel 
1 

Geologie, 

překročení 

točivého 

momentu  

Nutná oprava, 

stroj mimo 

provoz, 

ekonomické 

ztráty 

3 3 2 18 6 

Školení 

kombajnérů pro 

vyuhlování v 

náročných 

geologických 

podmínkách    

5 
Vypadlé šrouby 

u lyžin (pojezd) 
1 

Nedostatečná 

údržba 

Možnost 

poškození 

jiných dílů, 

nutná oprava, 

ekonomické 

ztráty 

8 2 3 48 17 

Důsledné 

dodržování 

kontrol před 

započetím 

těžby, před 

každou směnou 
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FMEA – kombajn KSW 460 NE, poruchy za období 1.1. 2009 – 20.5. 2009 

- Poruchy Četnost 
Příčina 

poruchy 

Důsledek 

poruchy 
Význam Výskyt Odhalení RPN 

Pravděpodobný 

výskyt [%] 
Opatření 

1 Porucha chlazení  3 
Stará 

technologie 

Slabý tok vody, 

nutná oprava, 

stroj mimo 

provoz, ek. 

ztráty 

4 4 3 48 14 

Důsledná 

kontrola a 

ochrana rozvodů 

vody 

2 

Poškození 

hadice s 

provozní 

kapalinou 

1 Nepozornost 

Únik, nutná 

oprava, stroj 

mimo provoz, 

ek. ztráty 

3 2 6 36 10 

Zákaz používání 

neoriginálních 

hadic 

3 Porucha kabelů 8 

Geologie, 

poškození 

vlivem nekázně, 

nepozornost, 

zkrat 

Nutná oprava, 

stroj mimo 

provoz, ek. 

ztráty, ohrožená 

bezpečnost 

9 7 2 126 36 

Proškolení 

kombajnérů, 

zákaz vyřazení 

ochranných 

zařízení 
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Prasklá střižná 

hřídel 
6 

Geologie, 

překročení 

točivého 

momentu  

Nutná oprava, 

stroj mimo 

provoz, 

ekonomické 

ztráty 

4 6 2 48 14 

Školení 

kombajnérů pro 

vyuhlování v 

náročných 

geologických 

podmínkách    

5 
Závada na 

pojezdu 
1 

Geologie, 

nedostatečná 

údržba 

Kombajn nejede 

doleva, nutná 

oprava, stroj 

mimo provoz, 

ek. ztráty 

5 2 4 40 11 

Provádění 

důsledných 

kontrol před 

každou směnou, 

dodatečná 

úprava 

6 Porucha ramene  2 Geologie 

Únik oleje, 

ulomené 

kolínko, nutná 

oprava, stroj 

mimo provoz, 

ek. ztráty 

6 3 3 54 15 

Proškolení 

kombajnérů k 

obsluze za 

náročných 

geologických 

podmínek 
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Příloha 4: Válcový kombajn Eickhoff SL 300  

Jan Puček. Lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti. 

 

 Úkolem tohoto stroje používaného na dole ČSM je uvolňování a nakládání uhlí, rudy, 

jiných materiálů a jejich doprovodných hornin. Stroj odřezává a nakládá materiál v obou 

směrech jízdy.  

 

Hlavní konstrukční jednotky: 

 

 

 

Provozní kapaliny: - stroj je napájen elektrickou energií, 

 - hydraulické kapaliny (při styku s pokožkou hrozí infekce), 

 - oleje, mazací tuky (možnost vzniku požáru), 

 - chladicí kapaliny (vodní systém pro chlazení jednotky kombajnu 

 a zároveň snižování prašnosti).  
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Technická data: 
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Hlavní rozměry: 
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Štítek stroje: 
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