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ADAM, S.: Hodnocení technologického procesu s využitím maticové metody analýzy rizik, 

Ostrava: VŠB-TU, 2012. Bakalářská práce, vedoucí Ing. Pavel Šenovský Ph.D. 

 

Bakalářská práce popisuje problematiku řízení technologických rizik a její dílčí procesy, které 

jsou její součástí. Na úvod jsou připomenuty základní termíny spojené s analýzou rizik. Práce 

dále rozebírá typy analýzy rizik a některé metody, které lze při identifikování použít, spolu 

s jejich základní charakteristikou. Cílem práce je identifikování a hodnocení technologických 

rizik ve firmě JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice pomocí maticové metody analýzy 

rizika, respektive pomocí programu SFÉRA.  
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ADAM, S.: Evaluation of the technological process using matrix methods of risk analysis. 

Ostrava: VŠB-TU, 2012. Bachelor work, Supervisor Ing. Pavel Šenovský Ph.D. 

 

Bachelor thesis describes the issues of technological risk and its sub-processes that are part of 

it. At home there are reminded basic terms associated with a risk analysis. The thesis also 

discusses the types of risk analysis and some methods that can be used in identifying, together 

with their basic characteristics. The aim is the identification and assessment of technological 

risks in the company JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice using matrix methods of risk 

analysis, respectively, using the program SFÉRA. 
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Úvod 

Technologie je již po několik desetiletí nepostradatelnou součástí neustále se vyvíjející 

společnosti, která spolu s pokrokem zvyšuje nároky zejména na bezpečnost a úspornost práce. 

Spolu s pracovní činností, ale přicházejí i různé druhy nebezpečí. Proto zákony České 

Republiky ukládají zaměstnavateli povinnost neustále vyhledávat, posuzovat a regulovat rizika 

spojená s vykonáváním pracovní činnosti v pracovním prostředí. Vyhledávat a hodnotit rizika 

má pro zaměstnavatele také zásadní význam z hlediska nalezení takových rizikových oblastí, 

které svou povahou mohou výrazně narušit hospodářskou a ekonomickou situaci firmy. 

Následná mnohdy nezbytná regulace rizika a použití navržených protiopatření jsou do značné 

míry závislé na množství finančních prostředků, které je možné na tyto činnosti vyčlenit. 

Ne všechna navrhovaná protiopatření lze realizovat. Nicméně zaměstnavatel by měl brát 

v úvahu, že prosperita jde ruku v ruce se zajištěním bezpečnější práce pro zaměstnance, kteří 

jsou před hrozícími riziky chráněni různými druhy opatření. Existují zařízení, kde i po zavedení 

protiopatření riziko zůstává velké. V takových zařízeních se jiná než výcviková a školící 

činnost zaměstnanců uplatnit nedá. V uvedených provozech je nezbytné provádět školení 

častěji a velmi důkladně. Následně provádět kontroly, zda jsou zásady bezpečné práce 

zaměstnanci dodržovány. 

V kapitolách níže je definována základní terminologie spojená s analýzou rizik a návod 

jak postupovat při identifikaci, posouzení, hodnocení a řízení rizik pro osoby pověřené 

vypracováním analýzy rizika. Snažil jsem se podat informace vedoucí ke správnému výběru 

metody pro identifikaci rizik. A zmínil jsem několik konkrétních metod pro analýzu rizik. 

Hlavním cílem této práce je vyhodnotit rizika technologického procesu konkrétní firmy 

s využitím maticové metody analýzy rizika. Jedná se o společnost JIP – papírny Větřní, a.s., 

závod v obci Lukavice, okres Šumperk. K analýze a vyhodnocení nebezpečí byl vybrán 

program SFÉRA, jehož výsledky jsou přehledné a existuje možnost jejich dalšího zpracování 

jinými programy. 
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1  Rešerše 

K hledání vhodné literatury jsem využil Ústřední knihovnu VŠB - TU v Ostravě - 

Porubě a také knihovnu Fakulty bezpečnostního inženýrství v Ostravě – Výškovicích, které mi 

nabídly mnoho knižních titulů vztahující se k mému tématu. Při vypracovávání práce jsem 

využil i různé internetové stránky s problematikou bezpečnosti práce a maticových metod. 

1.1 Literární zdroje 

Knižní literatura byla při vypracování této práce stěžejní. Některé knižní tituly 

mi dokázaly přiblížit daný problém a souvislosti, které jsem dříve neviděl nebo jim správně 

nerozuměl a výrazně tak přispěly k správnému pochopení konkrétní situace a problému. 

 

PALEČEK, Miloš, Jan BUMBA, Vilém SLUKA a Martina HÁJKOVÁ. Prevence rizik. 1. 

vydání. Praha: Oeconomica, 2006. 256 s. ISBN 80-245-1117-7 

Rozsáhlá publikace, v níž jsou velmi přehledně a podrobně vysvětleny základní pojmy, analýza 

rizik a některé metody pro vyhledávání zdrojů rizik. Kniha se rovněž zabývá bezpečností práce 

a příčinami úrazů při vykonávání pracovní činnosti na pracovních strojích. Okrajově zmiňuje 

o možných protiopatřeních ke snížení míry rizika.[10] 

 

SKŘEHOT, Petr, Michaela HAVLOVÁ, Jan BUMBA, Pavel KUČINA, Jan PÍŠALA, 

Miloš PALEČEK, Vilém SLUKA a Šárka VLKOVÁ. Prevence nehod a havárií: 2. DÍL: 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PREVENCE NEŽÁDOUCÍCH NÁSLEDKŮ. 1. vydání. 

Praha: PINK PIG s.r.o., 2009. 591 s. ISBN 978-80-86973-73-9 

Tato kniha nabízí rozsáhlé informace o průmyslových haváriích a možnostech jejich vzniku. 

Pro účely mé práce byla přínosná kapitola o analýze rizika, která je detailně popsána od počátku 

identifikování rizika až po jeho regulaci. Publikace obsahuje také množství tabulek 

se seznamy dalších odkazů, které slouží k doplnění nebo rozšíření informací o dané 

kapitole.[12] 
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JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. aktualizované 

vydání. Olomouc: ANAG, 2004. PRÁCE, MZDY, POJIŠTĚNÍ. 199 s. ISBN 

80-7263-223-X 

V knize jsem nalezl mnoho právní legislativy, díky které jsem si ověřil a připomněl znalosti 

o povinnostech zaměstnavatele a zaměstnance. Publikace představuje také jakýsi abecední 

seznam všech možných pojmů, které jsou spojené s bezpečností práce na pracovišti. To mi 

pomohlo při vyhledávání zdrojů rizik v konkrétní firmě.[7] 

KOVAŘÍK, František a Radim KUPKA. Uživatelská příručka k programu SFÉRA. 

2006, 37 s 

Bez tohoto manuálu bych nebyl schopen zdárně projít všemi částmi programu SFÉRA 

a dokončit tak hodnocení rizik vybrané společnosti.[17] 

1.2 Právní předpisy 

Při vypracovávání bakalářské práce jsem využíval i několik právních norem, které 

mi poskytly ucelené základní informace o problematice řízení a analýzy rizik.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 

Zákon, který zaměstnavateli ukládá za povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci. Zaměstnavatel musí nepřetržitě vyhledávat zdroje možného ohrožení 

a odhalovat příčiny vzniku ohrožení. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel je povinen provádět 

analýzu rizik, která povede ke stanovení protiopatření, tedy k regulaci rizika. Zákoník uvádí 

také práva zaměstnavatele a zaměstnance nebo i chování např. při pracovním úrazu apod.[21] 

Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ustanovení, 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.[22] 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů a 

ustanovení 

Zákon stanovuje systém prevenci závažných havárií pro objekty a zařízení, ve kterých 

se nachází určitá nebezpečná látka s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a zmírnit následky 

havárií na zdraví a životy lidí, zvířat, životního prostředí a majetku v objektech a blízkém okolí. 

Obsahuje povinnosti pro právnické nebo podnikající fyzické osoby, které vlastní 

nebo provozují objekty, v nichž se pracuje s nebezpečnou látkou.[23]  
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1.3 Elektronické zdroje 

Při práci jsem využil i několik internetových zdrojů, většinou pro ověření platnosti 

vyhledaných informací. 

GUARD 7, v.o.s. RIZIKA [online]. 2003 [cit. 2012-04-03]. Dostupný z WWW: 

http://www.guard7.cz/. 

Stránka obsahuje cenné informace o analýze, řízení a hodnocení rizik. A také vše potřebné 

o bezpečnosti práce a procesů spolu se související legislativou.[15] 

JIP - PAPÍRNY VĚTŘNÍ, a. s. Společnost JIP - Papírny Větřní, a. s. [online]. 2009 

[cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.jip.cz/web/index.php. 

Jedná se o web posuzované společnosti, na kterém jsem našel informace o historii, výrobě 

a výrobcích společnosti.[16] 

Risk Assessment Matrix. In: Texas State University [online]. 2008 [cit. 2012-04-05]. 

Dostupné z: 

http://www.lbjsc.txstate.edu/caso/soc/manage/forms/contentParagraph/014/document/Ri

skAssessmentMatrix.pdf 

„Risk Assessment Matrix“ je článek popisující maticovou metodu analýzy rizika. Společně 

s grafickým vyjádřením stránka jednoduše a srozumitelně vysvětluje podstatu metody.Chyba! 

enalezen zdroj odkazů. 

1.4 Ostatní zdroje  

Další potřebné informace jsem získal po osobních konzultacích se zaměstnanci závodu 

Lukavice. 
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2 Úvod do problematiky analýzy rizik 

Jakákoli lidská činnost má v sobě riziko, neexistuje život bez rizika, neexistuje činnost, 

která by neobnášela žádné riziko. I přes značný technologický rozvoj není člověk schopen 

riziko zcela eliminovat. Lidé ale dokázali rozpoznat riziko, reagovat na něj, zvládnout jej 

a kontrolovat v takové míře, v jaké to odpovídá jejich požadavkům. S největší mírou rizika se 

lidé obyčejně setkávají při pracovní činnosti nebo při provozování svých koníčků, ale riziko 

při pracovní činnosti lze různými způsoby snížit na přijatelnou míru. Proto jsou také 

v podnicích stanovena práva zaměstnanců a identifikována jednotlivá rizika, se kterými se 

v průběhu své pracovní činnosti mohou setkat. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ukládá zaměstnavateli 

povinnost vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně. 

Speciální pozornost musí zaměstnavatelé věnovat nalezení takových možných rizik 

ohrožení, která svou povahou mohou způsobit škodu nebo poškození většího rozsahu.[2] 

Pro úplné a správné pochopení všech dílčích problémů týkajících se analýzy rizik, je 

vhodné, připomenout si některé základní prvky týkající se problémů analýzy a hodnocení rizik. 

Na úplném počátku je poškození, jež si můžeme představit jako zranění, škodu na 

majetku nebo na životním prostředí.[1]  

Zdrojem potencionálního poškození nebo újmy je nebezpečí.[8, 9] Je to stav určitého 

systému, jehož se nikdy nezbaví. Můžeme tedy říci, že je to „vrozená“ vlastnost, která 

se projeví až tehdy, je-li člověk vystaven jejímu vlivu.[2] 

Naproti tomu ohrožení je aktivní vlastnost objektu způsobit zranění, škodu na majetku 

nebo na životním prostředí. Ohrožení dává možnost aktivace nebezpečí v konkrétním prostoru 

a čase v systému člověk - stroj - prostředí. Míra ohrožení je dána rizikem.[1][8] 

Riziko je chápáno jako vztah mezi očekávanou škodou (poškození zdraví člověka, 

škoda na majetku nebo životním prostředí) a neurčitostí uvažované škody (je vyjádřena 

pravděpodobností nebo frekvencí výskytu).[2] Riziko je rozděleno na dvě části a ty jsou: 

četnost nebo pravděpodobnost výskytu nebezpečné události a následky nebezpečné události.[8] 

Výše zmíněné pojmy (nebezpečí, ohrožení a riziko) od sebe nelze oddělovat, protože 

jsou na sobě neustále závislé. Nelze mluvit o ohrožení tam, kde není zjištěno žádné nebezpečí. 
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Také nemůžeme hodnotit riziko vyjadřující stupeň ohrožení, tam kde se žádné ohrožení 

nevyskytuje.[8] 

Proces rozpoznání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik se nazývá 

identifikace nebezpečí a je to první krok při analýze rizik.[1]  

Samotná analýza rizik v sobě zahrnuje použití všech dostupných informací 

k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo pro celé obyvatelstvo, majetek 

nebo životní prostředí.[1] Analýza by měla obsahovat rozsah možných následků a 

pravděpodobností, s jakou tyto následky mohou nastat.[10] 

Při posuzování rizika se odhaduje pravděpodobnost a závažnost možného poškození 

zdraví, tělesné újmy majetku nebo životního prostředí v určité nebezpečné situaci.[1]  

Po analýze rizika započíná hodnocení rizika. Při hodnocení se utváří úsudek o 

přijatelnosti rizika na základě analýzy rizik a berou se v úvahu faktory, jako jsou sociálně 

ekonomická hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí. [2]  

Následuje proces, kdy se rozhoduje o zvládnutí anebo o snížení rizika. Také o realizaci 

výsledného rozhodnutí, jeho posouzení a opakovaného hodnocení. Tomu se říká řízení 

rizik.[1]  

Analýza a hodnocení rizika se zpracovává kvůli regulaci rizika. Je to proces snižování 

míry rizika.[8]  

Nikdy se nelze rizika zbavit, a to ani po realizaci bezpečnostních opatření. Míra tohoto 

rizika je však přijatelná a není nutné přijímat další opatření k jeho snížení. Takovému riziku se 

říká riziko zbytkové.[9]  

O tom, zda je míra zbytkového rizika přijatelná nebo není, rozhoduje stanovení 

referenční úrovně. Je to hranice rizika, která je rozhodující pro rozhodnutí, zda je riziko 

zbytkové či nikoliv. Tímto ukazatelem se stanoví, jestli je nezbytné podniknout další 

protiopatření pro snížení daného rizika. Referenční úroveň by se měla stanovovat v takové 

míře, aby možný dopad hrozby byl tak malý, že se může zanedbat.[9] 
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3 Řízení technologických rizik 

Řízení resp. management rizik je součástí všech řídících činností. Tento proces je 

poměrně komplikovaný a pro dosažení kvalitního výsledku se na něm musí podílet skupina 

spolupracovníků. Je to také činnost, při níž dochází k trvalému zlepšování systému.[10] 

3.1 Identifikace zdrojů nebezpečí 

Prvním krokem při řízení rizik je stanovení si rozsahu a hloubky analýzy rizika. Vymezí 

se oblasti a rizika, která vyžadují analýzu a řízení (oblastmi a riziky, která pro analýzu 

samotnou nemají žádný zásadní význam, je možné se dále nezabývat). Také se stanoví kritéria, 

podle kterých budou rizika hodnocena.[2]  

Dalším krokem je identifikace možných zdrojů nebezpečí. Nebezpečí, která vytvářejí 

rizika v systému, se identifikují spolu se způsoby, jakými by mohlo k nebezpečí dojít. 

Při posuzování zvoleného systému (územního celku, podnikové činnosti, stroje, pracovní 

činnosti, apod.) je nutné v něm rozpoznat ty vlastnosti a charakteristiky, které by mohli 

zapříčinit mimořádnou událost, havárii, ohrožení zdraví, majetku nebo životního prostředí. 

Obvykle daný systém nemá jen jedno riziko, ale jde většinou o různé kombinace rizik, které 

svým potenciálním dopadem představují pro tento systém hrozbu. Je výhodné určit priority 

z pohledu dopadu a pravděpodobnosti jejich výskytu a blíže analyzovat právě klíčové rizikové 

oblasti. Pro identifikaci nebezpečí je možné používat dostupné seznamy nebezpečí sestavené 

podle zvláštní literatury. Lze vycházet z vlastních zkušeností, průzkumů nebo dříve 

uskutečněných analýz rizik a velmi užitečným zdrojem informací je evidence událostí, které 

v minulých letech nastaly.[10]  

 V situaci, kdy dostatečné množství informací není k dispozici, je nutné využít některou 

metodu analýzy rizika, která pomůže vyhledat možné zdroje nebezpečí.[10] 

3.2 Analýza rizik a jejich vyhodnocení 

Jedná se o analytický proces, který vyhledává „slabá místa“ v systému, která svou 

povahou mohou vést k nežádoucím následkům. Jakékoli zařízení a zejména takové, 

ve kterém mohou probíhat fyzikální nebo chemické reakce spojené s přeměnou energie, 

představuje určité nebezpečí. Pokud toto nebezpečí směřuje ke vzniku mimořádné události 

s nepříznivými dopady na zdraví a životy lidí, hospodářských zvířat, majetek nebo na životní 
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prostředí je zařízení považováno za zdroj technologických rizik. Výsledky analýzy jsou 

podkladem pro rozhodování, jestli je možné riziko tolerovat nebo jestli je nutné jeho míru 

snížit.[10]  

Pro úplné provedení všech kroků při analýze rizika je nezbytné mít široké spektrum 

znalostí zejména o: 

 Zvoleném objektu či zařízení. 

 Prováděné činnosti uvnitř objektu nebo zařízení. 

 Legislativním rámci. 

 Metodách a postupech analýzy rizika. 

Konečným výsledkem analýzy rizik je vyjádření míry rizika, což umožňuje soustředit 

pozornost na ta nejzávažnější rizika. Hodnocení rizik spočívá v posouzení námi vyjádřené 

hodnoty s hodnotami rizik stanovených počátečními kritérii. V případě, kdyby námi vyjádřené 

riziko bylo vyšší nebo stejně vysoké jako je míra rizika stanovená na počátku analýzy, je nutné 

přijmout taková opatření, která povedou ke snížení rizika pod danou hranici přijatelnosti. 

V opačném případě, kdy je riziko nižší než mez přijatelnosti, není třeba dále usilovat o snížení 

rizika, ale tato rizika je třeba dále sledovat.[10] 

3.3 Řízení rizik 

Jednoznačným cílem řízení rizik je jejich snížení na přijatelnou úroveň. Ve chvíli, kdy je 

nebezpečí nalezeno, musí být vyvíjena snaha o jeho eliminaci nebo o spolehlivou kontrolu 

tohoto nebezpečí. Priority jak zvládnout zjištěné nebezpečí jsou[10]: 

 Snaha o úplnou eliminaci nebezpečí. 

 Výrazné omezení nebezpečí. 

 Zvládnutí rizika. 

 Lokalizování a zmírňování škod. 

I když se jedná o systém, který je bezpečný, není možné zabránit za všech okolností 

(normálních, abnormálních) všem faktorům schopných způsobit havárii či ohrozit životy 

a zdraví osob. Když tedy není možné riziko eliminovat, je dalším logickým postupem vytvoření 

účinné ochrany proti případným následkům. 

Další prioritou řízení rizik jsou bezpečnostní systémy, které se dělí na aktivní a pasivní 

bezpečnostní systémy. U těchto systémů představují nejlepší řešení pasivní zařízení, která mají 

svou funkci založenu na bázi fyzikálních principů. Aktivní bezpečnostní zařízení nejsou příliš 

vhodné z toho důvodu, že pro jejich uvedení do provozu při havárii jsou potřebné zvláštní 
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iniciační impulsy. Příkladem takového aktivního systému je detektor kouře, který je propojen 

se sprchovým systémem. 

Řízení rizik v sobě zahrnuje také připravenost systému a snahu o minimalizaci 

způsobených škod v případě, že by bezpečnostní opatření selhaly nebo že se vyskytne nové 

nebo neidentifikované riziko.[10]  

Veškerá opatření před nehodami spolu s havarijním plánem musí být vypracovány ještě 

před uvedením zařízení, systému do provozu.[10] 

3.4 Monitorování 

Hlavní úlohou monitorování je ukládat dokumenty o [10]: 

 nežádoucích událostech (i když nevznikla újma na zdraví, škoda na materiálu, na 

životním prostředí apod.) 

 přijatých opatřeních vedoucích ke snížení rizik a jejich přínosu k zlepšení 

bezpečnosti práce, 

 výsledcích auditů. 

3.5 Informování 

Poslední částí řízení technologických rizik je zajištění informovanosti osob, kterých se 

to týká, o rizicích, které se nepodařilo odstranit a na které je při provádění činnosti třeba brát 

zřetel. Informování se většinou provádí cestou pravidelných školení a schůzek, které se věnují 

právě problematice bezpečnosti osob při práci.[10] 
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Obrázek 1 - ilustrační schéma postupu při analýze rizika technologických 

procesů [5] 
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4 Výběr správné metody analýzy rizik 

Jednotlivé metody analýzy rizik mají své specifické vlastnosti, které stanoví limity 

jejich použitelnosti a zároveň existuje mnoho rozdílných faktorů, které vytvářejí specifické 

situace na různých místech a v různých podmínkách, na které je nutné brát zřetel. K výběru 

vhodné metody napomáhají faktory, které jsou pro konečný výběr rozhodující[3]: 

 Cíl metody 

Nejčastějším výstupem z analýzy rizik je seznam nebezpečných situací, s návrhem opatření 

vedoucích ke snížení míry rizika, vyhodnocení míry možného ohrožení osob v blízkém 

okolí. Porovná se rizikovost provozu za stávajícího a navrženého stavu a také se posoudí 

bezpečnost provozu. Výstupem může být také graf s vyznačenými nejrizikovějšími body. 

 Typ analýzy 

Zde je na mysli, zda se jedná o analýzu novou, opakovanou nebo specifickou (speciální). 

 Informace potřebné k provedení analýzy 

Zde lze zařadit technologické schémata procesu, provozní předpisy, provozní záznamy, 

pracovní postupy, přehled úrazů a nehod, údaje o počtu osob, vlastnosti látek nacházejících 

se v procesu, technické a bezpečnostní parametry, zkušenosti s podobným procesem apod. 

 Charakteristiky analyzovaného procesu 

Bere se v úvahu velikost a složitost systému (procesu, činnosti), jeho charakter, druhy 

prováděných operací, charakter nebezpečí jednotlivých prvků systému (např. fyzikálně 

chemické vlastnosti nebezpečné látky). 

 Zkušenosti s prováděním procesu 

Dosavadní zkušenosti s procesem, haváriemi (mimořádnými událostmi) a řešením 

havarijních situací. Pokud se jedná o nový proces, je možnost aplikovat zkušenosti získané 

studiem jiného podobného procesu. 

 Náklady na analýzu 

Provoz může být charakterizován dlouhým obdobím bez poruchy. V takovém případě je 

možné, použít pro analýzu rizika metodu, která není příliš složitá a náročná a v neposlední 

řadě také mnohem levnější. 
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Zpracovatel analýzy a hodnocení rizik musí využít všech dostupných informací, právní 

legislativy a znalostí, které má k dispozici k objektivnímu zhodnocení všech faktorů 

podílejících se na bezpečnosti a na zvýšení rizikovosti systému, procesu, objektu apod. Výběr 

vhodné metody se zvolí nejen podle účelu hodnocení rizika a jeho předpokládaném charakteru, 

ale i množstvím a dostupností informací o historii mimořádných událostí v daném systému 

a omezeními dané metody.[12] 

Maticové metody analýzy rizika jsou, pokud existuje dostatečné množství informací o 

nežádoucích událostech z let předešlých a pokud analytik správně určí vztahy mezi 

jednotlivými riziky, správnou volbou pro hodnocení daného systému. Maticové metody jsou 

náročné na čas a znalost vztahů mezi procesy v posuzovaném objektu nebo zařízení. Nicméně 

výsledky analýzy jsou velmi přehledné zvláště díky číselným hodnotám, které nejen že udávají 

jasnou představu o míře rizika, ale lze je dále zpracovávat v dalších programech.  

S množstvím informací, které jsem získal konzultacemi s pověřenými osobami závodu 

Lukavice (viz. kapitola 7) a s cennými radami ohledně vztahů mezi procesy bylo zvolení 

maticové metody, pro hodnocení technologického procesu výroby papíru, logickým krokem. 

Svou roli v použití dané metody sehrála i možnost využít softwarového programu SFÉRA, 

který Fakulta bezpečnostního inženýrství v Ostravě vlastní. 
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5 Základní informace o některých metodách analýzy 

rizika 

Během procesu rozpoznání možných nebezpečí nám mohou výrazně dopomoci různé 

metody analýzy rizika. 

5.1 Bezpečnostní prohlídka – Safety Review 

Tato metoda může být použita v jakékoli fázi procesu. Metoda se skládá z provádění 

inspekčních prohlídek, kontroly výkresů se zaměřením na bezpečnost. Metoda spolehlivě 

rozpozná takové provozní činnosti, který by svou povahou mohly vést k nežádoucím 

následkům, identifikuje změny v zařízení a procesech, provádí hodnocení řídicích 

a bezpečnostních systémů a užití nových technologií vzhledem k existenci stávajících 

nebezpečí.[3]  

5.2 Kontrolní seznam – Checklist Analysis 

Kontrolní seznam je možné využít v kterékoli fázi procesu jako základ pro zhodnocení 

zdrojů rizika Analýza používá sestavený seznam položek, které slouží k ověření funkčnosti 

systému.. Vyplní se kontrolní seznam s otázkami a k nim přiřazenými odpověďmi typu „ano“ 

nebo „ne“, „neaplikovatelný“ nebo „potřeba více informací“. [3] 

5.3 Předběžná analýza nebezpečí – Preliminary Hazard Analysis 

Používá se často v začátcích procesu a bývá předchůdcem dalších metod, které z ní 

mohou vycházet. Tato metoda se více soustřeďuje na rizika spojená s nebezpečnými látkami 

a hlavními procesy v zařízení nebo objektu. Metoda pomůže sepsat seznam zdrojů rizik a všech 

nebezpečných situací, přičemž se klade důraz na spojení těchto pojmů se zařízením procesu, 

okolím provozu, provozní činnosti, použitými surovinami a jejich produkty či meziprodukty. 

[3] 

5.4 Analýza „Co se stane, když…“ – What If Analysis 

Používá se v jakékoli fázi procesu Tato analýza je založena na diskuzi a brainstormingu 

pracovního týmu, kdy tato skupina klade otázky nebo vyslovuje domněnky o možných 

nebezpečích a jejich zdrojích. Jednotlivé otázky a teorie se zaznamenávají a přiřazují 
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ke zkoumaným oblastem, přičemž otázky se mohou týkat jakýchkoli faktorů ve vybraném 

procesu. [3] 

5.5 Studie nebezpečí a provozuschopnosti – Hazard and 

Operability Analysis 

Použití metody do značné míry závisí na množství a podrobnosti informací týkajících se 

daného podniku nebo procesu. Je to týmová analýza vymyšlená pro vyhledávání a vyhodnocení 

zdrojů rizik v podniku a pro rozpoznání provozních problémů, které svou povahou mají 

za následek snižování schopnosti podniku dosáhnout naplnění plánované kapacity. Účelem této 

analýzy je prozkoumat proces nebo pracovní činnost a určit, jestli procesní odchylky mohou 

vést k nežádoucím následkům. [3] 

5.6 Analýza způsobů a důsledků poruch – Failure Mode and 

Effects Analysis 

Touto metodou se vyhledávají způsoby poruch jednotlivých zařízení a procesů spolu 

s jejich účinky na celý systém nebo objekt. Není určená k vytvoření dlouhého seznamu 

hrozících nebezpečí, ale vytváří soubor doporučení pro zvýšení spolehlivosti zařízení a tím tedy 

přispívá ke zlepšení bezpečnosti procesu. Výsledky jsou obvykle dány tabulkou s uvedenými 

návrhy opatření. [3] 

5.7 Analýza stromu poruch – Fault Tree Analysis 

Tato analýza se velmi často využívá, když jiná analýza rizika nalezne důležitou nehodu, 

nebezpečí, které vyžaduje detailnější prozkoumání. Jedná se o grafický model zobrazující 

kombinace poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit ve větší poruchu a to je ta, 

která nás zajímá, tzv. vrcholová událost. Použití metody stromu poruch je také velmi závislé 

na množství informací a znalostí daného procesu, zařízení anebo provozu. [3] 

5.8 Analýza stromu událostí – Event Tree Analysis 

Další grafická metoda zobrazující konečné stavy vzniklé havárie nebo nehody, 

která následuje po určité poruše stroje či zařízení. Výsledkem analýzy jsou možné scénáře 

havárií (soubor nehod vedoucích k nehodě). Tyto výsledky popisují možné konečné stavy 

nehody pomocí událostí následujících po iniciační události. Analýza je vhodná pro použití u 

složitých procesů, které mají několik úrovní bezpečnosti systému. [3] 



15 

 

6 Maticová metoda analýzy rizika 

Jedná se o jednoduchý nástroj ke zvýšení viditelnosti rizik a napomáhá k efektivnímu 

rozhodování řídicího managementu. Umožňuje definovat různé stupně rizika jako součin 

pravděpodobnosti škod a jejich závažnosti. 

 

Tabulka 1 – Obecné znázornění tabulky maticové metody analýzy rizik [17] 

 

Metoda využívá tzv. „kategorie závažnosti“ pro vyjádření pravděpodobnosti 

a pro vyjádření potencionálních následků nežádoucí události. Tyto „kategorie závažnosti“ jsou 

dále popsány kvalitativní definicí, ke které je přiřazen nejčastěji číselný interval (kvantitativní 

definice). Výsledkem je pak matice rizika s vyznačením i hodnocením rizika z hlediska jeho 

přijatelnosti.[10] 

Červená oblast (v Tab. 1 – „A“) vyjadřuje riziko, které je naprosto nepřijatelné a je 

nezbytné jej regulovat. Žlutá oblast (v Tab. 1 – „B“) představuje riziko, které je rovněž 

nepřijatelné a které je potřeba regulovat nebo provést jeho podrobnější analýzu. V zelené části 

tabulky (v Tab. 1 – „C“) jsou rizika přijatelná, u kterých je možné uvažovat o jejich dalším 

snížení. A nakonec bílá oblast (v Tab. 1 – „D“), která se může označit jako oblast bez rizika 

nebo jako oblast s rizikem přijatelným, u kterého se nepožaduje další regulace. 

Jednou z metod, která ve svém průběhu využívá matici rizik, je analýza souvztažností. 

V knize Základy krizového managementu od pánů Michaila Šenovského a Viléma Adamce je 
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analýza souvztažností popsáno takto[14]: Postup řešení analýzy je rozdělen na několik různých 

částí, a každá z těchto částí má určitou vypovídající schopnost a lze z ní dělat jisté závěry.  

Prvním krokem ke zpracování analýzy je sběr dat. Sběr dat, respektive informací, je 

nejdůležitějším krokem k zdárnému vyřešení problému, jelikož bez nich se nemusí podařit 

zahrnout do analýzy všechny „místní“ rizika. Aby informace měly svou váhu, je nezbytné 

shromáždit údaje za několik předešlých let, přičemž ideální období je 5 let. Ze získaných 

informací se zapisují počty jednotlivých nehod nebo nežádoucích událostí. 

Následuje část, v níž probíhá hodnocení jednotlivých částí statistických dat. Jedná 

se například o pravděpodobnost, se kterou daný případ nastane, o následky nebo o spolehlivosti 

lidských zdrojů aj.  

Dalším krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a rozpoznání existujících vzájemných 

vazeb mezi nimi. Tato část je nejdůležitější, a proto by ten, kdo analýzu provádí, měl v této části 

dbát na zvýšenou pozornost a soustředěnost. Právě zde je nutné vytvořit „matici“, kde na ose 

„x“ i na ose „y“ napíšeme shodné prvky posuzovaného systému. Hodnotí se každý prvek 

systému s každým postupně. Jelikož jedno riziko nemůže vyvolat to samé riziko, napíší se 

do diagonály tabulky na všech místech 0. Pokud dané riziko může zapříčinit vznik druhého 

rizika, napíše se do příslušného sloupce a řádku 1, která by v tomto případě znamenala, „ANO“ 

toto riziko může zapříčinit vznik dalšího právě posuzovaného rizika. Na závěr této části se 

sečtou hodnoty zapsaných čísel v řádcích i sloupcích. 

Předposledním krokem této analýzy je výpočet koeficientů (Kar, Kpr). Výsledné 

hodnoty je vhodné zapsat do tabulky, která se použije pro další zpracování. 

Poslední částí analýzy je znázornění výsledků pomocí grafu, do kterého jsou vyneseny 

všechny body (výsledky) z tabulky vypracované v předchozí části. Poté se graf musí rozdělit 

do čtyř kvadrantů pomocí osy „x“ a osy „y“, jejichž poloha se určí výpočtem. Výsledný graf 

určí rizika v jednotlivých kvadrantech z hlediska možného vzniku nežádoucí situace podle 

jejich vzájemné souvztažnosti. 

K splnění cíle práce, hodnocení technologického procesu s využitím maticové metody 

analýzy rizika, jsem použil program SFÉRA a jako společnost „disponující technologickým 

procesem“ byla vybrána JIP – papírny Větřní, a.s., závod Lukavice, zabývající se výrobou 

papíru a papírových sáčků. 
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7 JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice 

Tradice papírenského průmyslu na severní Moravě sahá až na konec 16. století, kdy byla 

doložena existence papírny na výrobu ručního papíru a kartonu ve Velkých Losinách. 

Ve 20. století akciová společnost Olšanské Papírny se sídlem v závodě Lukavice u Zábřehu 

na Moravě dlouhodobě působila jako významná papírenská firma působící na trhu v České 

republice. Nicméně se tato firma dostala v roce 2009 do konkurzního řízení. V rámci tohoto 

řízení získal závod Lukavice nového majitele. Je jím společnost JIP – Papírny Větřní, a.s., 

která závod Lukavice od 1. 1. 2010 provozuje pod názvem: JIP - Papírny Větřní, a.s., závod 

Lukavice. Stávající firma nijak nepozastavila výrobu a dále podniká ve stejném směru 

s původními zaměstnanci. I když se firma Olšanské papírny – závod Lukavice nacházela 

v insolvenčním řízení a byla vedená insolvenčním správcem, její výroba se nezastavila a stále 

pokračuje v nepřetržitém čtyř – směnném provozu. 

Závod Lukavice se zabývá výrobou papírových sáčků, balících papírů, papírů pro 

potravinářské použití a papírů pro laminaci polyethylenových a aluminiových fólií. Výrobky 

lukavického závodu nacházejí uplatnění v řadě odvětví a činností, např. v oblasti státní správy, 

obchodních řetězců, zdravotnictví, pekáren, obuvnictví a dalších. Velká část vyrobených 

produktů (až 70 %) je vyvážena do mnoha evropských zemí 

 

.  

Obrázek 2 - ilustrační obrázek papírenského stroje [19] 
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7.1 Popis okolí JIP – Papírny Větrní, a.s., závodu Lukavice 

JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice sídlí v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk, 

v obci Lukavice. Areál firmy je situován uprostřed obce, ve které žije asi 1000 obyvatel. Obec 

je ze všech světových stran lemována zemědělskými plochami, na kterých se v pravidelných 

cyklech pěstují různé zemědělské plodiny. Směrem na východ v blízkosti areálu protéká řeka 

Morava. Dále naznačeným směrem se ve vzdálenosti asi 1 kilometru nachází obec 

Bohuslavice. Západní část obce Lukavice prochází železniční koridor s vlakovou stanicí 

Lukavice, za níž se rozkládá poměrně rozsáhlý areál zemědělského družstva. Do obce vedou tři 

silniční komunikace, z nichž nejdůležitější jsou dvě cesty vedoucí ze západního a severního 

směru od obce. Tyto dvě silnice se napojují na silnici č. 44, která směrem na jih od obce vede 

přes město Mohelnice směrem na ryhlostní silnici č. E442 směřující do města Olomouc. Na 

sever vede silnice č. 44 do města Šumperk, která dále směřuje na město Jeseník. 

 

 

Obrázek 3 - letecký snímek na okolí JIP - Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice [20] 

7.2 Popis areálu JIP – Papírny Větrní, a.s., závodu Lukavice 

Vstup do areálu podniku je pro zaměstnance a návštěvníky umožněn přes hlavní 

vrátnici, kde si příchozí zapíší příchod a následný odchod z areálu. Návštěvy navíc dostanou 

identifikační kartu, kterou jsou povinni si připnout na viditelné místo a jsou poučeni o pohybu 

po areálu papírny. Druhá vrátnice je tzv. „nákladní“, která slouží pro kamionovou dopravu a 

Závod Lukavice 

Morava 
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jejíž průjezd je zajišťován automatickou bránou obsluhovanou z hlavní vrátnice. Areál firmy je 

tvořen zhruba 25 budovami určenými pro výrobu a skladování papírových výrobků nebo 

surovin potřebných pro výrobu.  Dvě budovy jsou určené pro administrativní činnost. Voda je 

důležitý prvek při výrobě papíru, proto má podnik zhotoven náhon z řeky Moravy vybudovaný 

v severovýchodní části areálu. Odpadní voda použitá při výrobě papíru se před vypuštěním do 

řeky čistí v prostorech biologické čističky odpadních vod. Důležitá je budova energetiky, ve 

které plynové kotle vyrábí páru, která slouží k sušení papíru v papírenských strojích. V areálu 

je kolejová vlečka v místech nákladní vrátnice a budovy energetiky. Ta se nadále nevyužívá. 

Ve firmě se nachází parkoviště s kapacitou 12 parkovacích míst. Uvnitř areálu je vedle budov 

kanceláří také podniková jídelna. 

 

 

Obrázek 4 - letecký snímek lukavického závodu s vyznačenými důležitými objekty [20] 

7.3 Popis objektů na výrobu papíru a papírových sáčků 

Následný popis se vztahuje k „Obrázek 5 - Zjednodušený nákres objektů na výrobu 

papíru a papírových sáčků“: 

Budova č. 12 - Proces výroby papíru má svůj začátek ve skladu celulózy Do tohoto 

skladu je přes nákladní vrátnici kamionovou dopravou dovážena základní surovina pro 
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výrobu papíru, celulóza. Jestliže výroba vyžaduje jako základ průmyslový sběrový 

papír, použije se uskladněná „zanáška“ sběrového papíru z jednoho z mnoha skladů 

v areálu podniku.  

Budova č. 1 - Hala určená pro rozvláknění celulózy nebo sběrového papíru, kde se v 

rozvlákňovačích, na jejichž dně jsou rotační nože, společně s vodou rozmělní celulóza 

nebo papír. Vzniklá směs (3 - 4% papírovina) je soustavou potrubí transportována do 

budovy přípravny (budova č. 2). 

Budova č. 2 - V této hale probíhá třídění sběrového papíru, které spočívá v odstranění 

nerozvlákněných nečistot. Nacházejí se zde hlavně zásobní nádrže na papírovinu.  

Budova č. 3 – Uvnitř je umístěna gilotina na řezání odpadních výmětových kotoučů a 

hala se využívá také jako sklad papíru. Papírovina putuje do haly č. 4 a č. 5. 

 

Budova č. 4 – V této hale jsou zásobní nádrže celulózy pro papírenský stroj 1 (PS 1) 

a flotační zařízení k zachycení vláken papíru z podsítových vod.  

Budova č. 5 - V hale se nachází dva papírenské stroje, které finalizují naředěnou 

papírovinu do podoby papírového listu. Směs papíru se ze zásobních nádrží dostane na 

síto odvodňovací části papírenského stroje, která zbaví papírovinu asi 90% vody. 

V další části stroje se papír lisuje a suší pomocí páry na sušícím válci. Potom směřuje na 

navíječ, kde se papír navíjí už ve své konečné podobě navíjecí válec („tambor“).Na 

navíjecím válci má papír šířku 2,6 – 3.10 metru, záleží na papírenském stroji. Pro 

potřeby zákazníků se papír musí dále zpracovávat.  
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Budova č. 6 - V úpravně se papír řeže na potřebnou velikost, v kotoučích nebo v arších, 

určenou zákazníkem a papír se zde také balí, aby mohl být umístěn do skladů hotových 

výrobků (budovy č. 9 a č. 10).  

Budova č. 7 a 8 - Výroba a potištění papírových sáčků, které se zároveň vyrábějí ze 

sběrového nebo plně celulózového papíru, probíhá v halách souběžných s úpravnou.  

Budova č. 11 slouží jako garáž pro vysokozdvižné vozíky a traktory. 

V budově  č. 12 je skladován vlastní výmětový papír. 

Objekty na obr. 5 č. 16, a č. 17 slouží jako sklady materiálu a budova č. 15 je rozvodna 

elektrického proudu. 

7.4 Politika kvality společnosti 

Kvalita v JIP – Papírny Větrní, a.s. je definována souborem vlastností a znaků výrobků 

nebo také činností zaručující vyplnění požadavku zákazníka v jeho plném rozsahu. 

Politiku kvality společnosti si zmíněná firma vyjádřila následujícími zásadami: 

 Požadavek každého zákazníka na kvalitu výrobku, způsob a termín dodání je závazný 

pro každého, kdo se na provedení zakázky podílí. 

 Kvalita výrobků a služeb zákazníkům musí být standartní a rovnoměrná, což je 

zajištěno dokonale zvládnutými a ověřenými procesy a preventivním předcházením 

vzniku neshod při zabezpečování procesů. 

 Výroba se uskutečňuje s maximální efektivností a hospodárností, což umožňuje 

konkurence schopnou cenovou politiku. 

 Společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí. Výrobky společnosti jsou 

hygienicky a ekologicky nezávadné a nezatěžují životní prostředí. Splňují také ostatní 

relevantní legislativní požadavky. Toto hledisko se uplatňuje i při inovaci výrobního 

sortimentu, při níž se prosazuje i používání nebělených a druhotných surovin. 

Uvedené zásady zavazují nejen vedení, ale i každého pracovníka společnosti zajišťovat 

kvalitu v souladu s požadavky systému managementu kvality. 

7.5 Certifikáty 

Společnost JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice je vlastníkem těchto certifikátů: 

 Od roku 2009 ČSN EN ISO 9001:2009 s oblastí certifikace: výroba a prodej papíru 

a papírenských výrobků (příloha 3). 
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 Od roku 2010 CFCS 1004:2006, revize 3 s oblastí certifikace: nákup, prodej 

a expedice papíru a výrobků na bázi papíru, nákup dřevní suroviny a surovin na bázi 

dřeva (příloha 4). 

V souladu s požadavky normy ISO 9001 je ve společnosti JIP – Papírny Větrní, a.s., 

vytvořen a dokumentován systém managementu kvality (dále jen „QMS“), který je uplatňován 

v celé organizaci, je udržován a jeho efektivnost je trvale zlepšována. 

Jsou identifikovány, zdokumentovány a řízeny procesy a činnosti potřebné pro QMS 

a tyto procesy jsou aplikovány v celé společnosti. 

Jsou určeny faktory a metody požadované pro efektivní fungování a řízení procesů 

a vedení společnosti pravidelně zabezpečuje dostupnost zdrojů a informací nutných 

pro fungování a monitorování těchto procesů. 

Ve společnosti se provádí měření, monitorování a analýza procesů QMS a realizují 

se opatření nutná pro dosahování plánovaných výsledků a trvalého zlepšování procesů. 
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8 Hodnocení technologického procesu s využitím 

programu SFÉRA 

K hodnocení technologického procesu závodu na výrobu a zpracování papíru se sídlem 

v Lukavici, okresu Šumperk, byl vybrán softwarový program SFÉRA. Program odpovídá 

požadavku na hodnocení procesu pomocí maticové metody analýzy rizik. Program SFÉRA byl 

primárně určen pro analýzu rizik územního celku, ale právě testování a využívání programu 

ukázalo možnosti jeho širokého použití nejen na analýzu rizik územních celků. Program je 

rozdělen na šest na sebe navazujících částí a je jednoduše ovladatelný. Uživateli umožňuje 

identifikovat zpětné vazby mezi jednotlivými riziky a tím si vytvořit přehled o vzájemných 

vztazích mezi riziky. Výhodou programu SFÉRA, krom jednoduché obsluhy, jsou i výsledné 

hodnoty, které jsou přehledně znázorněny pomocí grafů a které uživatel může převést 

do dalších programů, jako je např. Microsoft Excel nebo Microsoft Word. 

8.1 Identifikace technologických rizik 

Do rozsahu analýzy jsem zapracoval výrobu papíru, která v sobě zahrnuje: dovoz 

surovin nutných pro výrobu papíru (kamionová doprava), rozvláknění, třídění nečistot a výrobu 

papíru na papírenských strojích. Dále jsem se k analýze přidal i následné zpracování papíru a 

jeho uskladnění a další skladování.  

Po konzultaci s vedením závodu, odborně způsobilou osobou a hlavním technologem 

papírny jsem dospěl k seznamu možných rizik působících v areálu podniku. K vytvoření 

seznamu rizik výrazným způsobem také přispěl seznam rizik vytvořený z odborné 

literatury ([2]). Takto vytvořený seznam se následně upravoval podle rizik působících přímo ve 

společnosti. 

Pro přehlednost a následnou snadnější manipulaci s programem SFÉRA jsem si vytvořil 

tabulku rizik identifikovaných při technologickém procesu výroby papíru spolu 

s pravděpodobností jejich vzniku a jejich zkratkami: 
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Tabulka 2 - Rizika technologického procesu výroby papíru v závodu Lukavice 
 

Riziko Zkratka Četnost rizika 

Mechanické nebezpečí MN 1 rok 

Elektrické nebezpečí EN 7 měsíců 

Tepelné nebezpečí TN 3 roky 

Hluk H 1 den 

Vibrace V 1 den 

Softwarová chyba stroje SCHS 3 měsíce 

Mechanická chyba stroje MCHS 2 roky 

Chyba stroje vinou špatné obsluhy CHS-ŠO 2 měsíce 

Porucha dodávky energie PDE 1 měsíc 

Pád, vystříknutí, vymrštění předmětu P,V,V 6 měsíců 

Uklouznutí, zakopnutí U,Z 6 měsíců 

Nebezpečí 3. osoby N3OS 4 měsíce 

Dopravní nehoda v areálu DNA 4 měsíce 

Poškození budovy haly PBH 6 měsíců 

Selhání varovných systémů SVS 10 let 

Požár v areálu P 7 let 

Selhání ostrahy objektu SOO 7 let 

Únik nebezpečné látky ÚNL 4 měsíce 

Dopravní nehoda mimo areál DN 10 měsíců 

Chemické nebezpečí CHN 4 měsíce 

 

Po vytvoření tabulky rizik působících na daný technologický proces byl dalším krokem 

stanovení frekvence výskytu. Při určení takové četnosti nebezpečné události respektive rizika 

jsem vycházel na jedné straně ze záznamů o úrazech vedených bezpečnostním technikem. 

A na straně druhé ze zkušeností zaměstnanců pracujících pro závod Lukavice i po několik 

desetiletí, kteří mi s určením frekvence výskytu nežádoucí události pomohli. 

Při identifikaci rizika je dobré zjistit zdroje těchto nebezpečí nebo činnosti, při níž 

k danému ohrožení může dojít. Já jsem opět, pro lepší přehlednost, zvolil zpracování zdrojů 

rizik do tabulky. 
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Tabulka 3 - Zdroje rizik a činnosti vedoucí k jejich vzniku 
 

Zkratka 

rizika 
Zdroj rizika 

Činnost zapříčiňující vznik 

rizika 

MN všechny stroje ve výrobních halách výroba a zpracování papíru 

EN 
papírenké stroje, kabely rozvodu el. Proudu, 

statická elektřina 

navíjení papíru, čištění 

výrobních strojů 

TN papírenské stroje sušení papíru 

H stroje na výrobu a zpracování papíru výroba a zpracování papíru 

V stroje na výrobu a zpracování papíru výroba a zpracování papíru 

SCHS chyba softwaru 
výroba a zpracování papíru na 

papírenských strojích 

MCHS všechny stroje ve výrobních halách výroba a zpracování papíru 

CHS-ŠO člověk výroba a zpracování papíru 

PDE 
proudové nárazy v síti, chyba rozvodny el. 

energie 
 

P,V,V nákladní jeřáb, vysokozdvižné vozíky, převoz, přemístění předmětů 

U,Z nepozornost  

N3OS člověk nedostatečné oplocení objektu 

DNA traktory, vysokozdvižné vozíky 
převoz surovin, hotových 

výrobků 

PBH meteorologické podmínky  

SVS porucha dodávky energie výpadek energie 

P 
zkrat v elektrickém rozvodu elektřiny, 

statická elektřina, porušení předpisů 
 

SOO člověk  

ÚNL člověk, poškození nádoby na skladování převoz, přemístění 

DN nákladní doprava 
transport surovin, hotových 

výrobků 

CHN nebezpečná látka 
přidání neb. látky do procesu 

výroby 

 

Při procesu identifikace rizik je vhodné určit i kritéria zranitelnosti posuzovaného 

systému. Počet kritérií zranitelnosti výroby a zpracování papíru jsem po úvaze a konzultaci 
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s pověřenými osobami podniku stanovil na číslo 5. Byly určeny tyto kritéria 

zranitelnosti: zranění člověka, materiální škody, ekonomické ztráty, škody na výrobních 

strojích a škody na životním prostředí Těchto pět kritérií jsem vypsal na základě možných 

dopadů rizik na všechny okruhy zájmu společnosti JIP – papírny Větřní, a.s., závod Lukavice.  

Zmíněné informace jsem následně použil v programu SFÉRA, kde jsem v jeho první 

části (okno „Matice“) vypsal možná rizika pomocí zkratek a program SFÉRA sám vytvořil 

matici daných rizik. Dále jsem, v této části, zhodnotil jejich možné vzájemné vazby. To 

znamená, že jsem vepsal do daného sloupce a řádku „0“ nebo „1“, podle toho zda prvek 

neovlivňuje nebo ovlivňuje vznik následujícího rizika.  

 

 

Obrázek 6- Matice rizik vytvořená programem SFÉRA 
 

Ve druhé části programu SFÉRA (okno „Vztahy“) lze nalézt právě výše zmiňované 

vztahy mezi riziky, přičemž lze vyhledat vzájemné vazby každého vypsaného rizika zvlášť. 

V další části programu SFÉRA (okno „Průvodce zadáním dat“) můžeme využít možnost 

programu určit vzájemné ovlivnění rizik. Já toto určení provedl už v první části, v okně 

„Matice“, ale možnost, kterou dává program, je zejména při prvním použití přehlednější.  

Pro zhodnocení vlivu jednotlivých rizik na technologický proces jsou po zpracovateli, 

v této části programu, vyžadována kritéria zranitelnosti systému. Já stanovil pět kritérií 

zranitelnosti, i když program nabízí vyplnit až 10 kolonek. Výše zmíněné kritéria jsou 

vyhovující k vyhodnocení analýzy. 
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Obrázek 7 - Okno v programu SFÉRA, kde se stanovují kritéria zranitelnosti 

8.2 Výsledky analýzy 

Čtvrtá část programu SFÉRA (okno „Hodnoty prvků“) je určena pro zadání dat 

pravděpodobnosti vzniku daného rizika. Hodnoty pravděpodobnosti zapsané do programu jsem 

získal ze svých údajů. Hodnoty zapsané do programu byly mnou generovány pomocí tabulky 

vstupní pravděpodobnosti získané z elektronické verze Uživatelské příručky k programu 

SFÉRA (příloha 1). 

Po přidání čísel vyjadřující pravděpodobnost vzniku rizika, jsem kritériím zranitelnosti 

stanovil procentuální ztráty při vypuknutí rizika. Ztráty dohromady tvoří 100%. Zranění 

člověka dostalo 35%, škody na materiálu 15%, ekonomické ztráty 35%, škody na výrobních 

strojích 10% a škody na životním prostředí 5%. Po tomto určení bylo nutné rizikům přiřazovat 

procentuální vyjádření možných následků na každé kritérium zranitelnosti zvlášť. Údaje jsem 

konzultoval s hlavním technologem výroby, aby dosažené výsledky odpovídaly skutečnosti. 

Když byly všechny nezbytné hodnoty pro výpočet do programu SFÉRA připsány, 

stačilo kliknout v pravé horní části okna „Hodnoty prvků“ na „Počítej“ a program provedl 

výpočet. Z výsledku programu jsou nejdůležitější data o zranitelnosti, vlivu na posuzovaný 

systém a pořadí nejzávažnějších rizik definovaných programem SFÉRA. 
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Obrázek 8 - Výsledky analýzy pomocí programu SFÉRA začínající od pole „Zranitelnost“  

8.3 Zhodnocení výsledků analýzy 

Vypočítané výsledky programem SFÉRA jsem převedl do programu Microsoft Excel, 

kde jsem z těchto dat vytvořil graf zranitelnosti a graf procentuálního vyjádření vlivu rizika 

na posuzovaný systém. Rovněž jsem využil stanovené pořadí nejzávažnějších rizik. Kompletní 

tabulka výstupních výsledků analýzy rizik pomocí  programu SFÉRA je v příloze 2. 

Graf zranitelnosti posuzovaného technologického procesu ukázal, že největší míru 

zranitelnosti má požár. Na druhou stranu pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je nízká. 

V areálu závodu Lukavice nedošlo k požáru již 7 let. Jako druhé riziko s největší mírou 

zranitelnosti je selhání varovných systémů. Tím se z velké části má na mysli, selhání detektorů 

požáru ve skladu hotových výrobků, což by v konečném důsledku mělo za následek velké 

ekonomické, popřípadě materiální ztráty. Nicméně i tato pravděpodobnost vzniku je nízká. 

Vysokou zranitelnost a velkou pravděpodobnost vzniku má riziko chyby stroje vinou špatné 

obsluhy. Z evidence nehod a úrazů vyplývá, že toto riziko je nejčastější příčinou úrazů a nehod 

na pracovišti. Stejnou procentuální zranitelnost má také mechanická chyba stroje, nicméně 

pravděpodobnost vzniku je desetinásobně menší než u selhání obsluhy stroje. 
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Graf 1- Hodnoty zranitelnosti jednotlivých rizik 

 

Výsledky procentuálního vyjádření vlivu rizik na technologický proces určily riziko 

selhání varovných systémů jako to nejzávažnější. Z toho plyne, že riziko selhání varovných 

systémů je to největší nebezpečí pro závod. Je tomu zvláště proto, že selhání těchto systémů 

může mít katastrofální následky při vzniku požáru. Je třeba ale brát na zřetel, že k takovému 

selhání systémů ve firmě nedošlo. Dalším rizikem s velkým procentuálním vlivem je chyba 

stroje vinou selhání obsluhy. Za těmito riziky následují tři jiná, která se svými hodnotami jedna 

k druhé přibližují. Jedná se o mechanické nebezpečí, pád nebo vymrštění předmětu a hluk.  
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Graf 2- Vyjádření procentuálního vlivu rizika na proces 
 

Z těchto výsledků analýzy pomocí programu SFÉRA jsem sestrojil tabulku 

nejzávažnějších rizik působících v závodu Lukavice: 

Tabulka 4- Výčet deseti nejzávažnějších rizik 

Riziko Vliv [%] Zranitelnost [%] 

Selhání varovných systémů 21,6 45,8 

Chyba stroje vinou špatné obsluhy 15,9 35,255 

Mechanické nebezpečí 12,4 27,3 

Pád, vystříknutí nebo vymrštění předmětu 11,9 24,01 

Hluk 11,6 13 

Mechanická chyba stroje 8,02 35,255 

Vibrace 5,64 6,4 

Porucha dodávek energie 0,9 27,75 

Selhání ostrahy objektu 0,87 26,75 

Požár 0,57 51,1 
 

Z tabulky 1 v kapitole 6 jsem vytvořil novou tabulku s výsledky analýzy rizik papírny 

Lukavice. Tabulka slouží jen pro názornou ukázku možných výsledků maticových metod 

analýzy rizika. Pro větší přehlednost jsem jednotlivým rizikům přiřadil čísla. 
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Tabulka 5 - Výčet rizik s přiřazenými čísly 

1 Mechanické nebezpečí 11 Pád, vymrštění předmětu, vystříknutí kapalin 

2 Elektrické nebezpečí 12 Uklouznutí, zakopnutí 

3 Tepelné nebezpečí 13 Nebezpečí 3. osoby 

4 Hluk 14 Dopravní nehoda v areálu 

5 Vibrace 15 Poškození budov výrobních hal 

6 Hluk 16 Selhání varovných systémů 

7 Softwarová chyba stroje 17 Dopravní nehoda mimo areál 

8 Mechanická chyba stroje 18 Požár 

9 Chyba stroje vinou špatné obsluhy 19 Selhání ostrahy objektu 

10 Porucha dodávek energie 20 Únik nebezpečných látek 

21 Chemické nebezpečí 
 

Následující tabulku 6 jsem sestavil z výsledků určených programem SFÉRA. Hodnoty 

četnosti jsem určil, za pomoci informací v publikaci „Prevence rizik“[10] (str. 176), a upravil 

po konzultaci s technologem výroby. Tabulka ukázala, že riziko hluku, vibrací a poruch 

dodávek energie je nepřijatelné a vyžaduje regulaci nebo podrobnější zkoumání další metodou. 

Kromě výše zmíněných rizik a rizik požáru a selhání varovných systémů, které se v tabulce 

vyskytují v oblasti „nulového rizika“, jsou všechna rizika v místech rizik přijatelných.  

 Tabulka 6 - Tabulka výsledků analýzy pomocí obecné tabulky maticové metody analýzy rizika 

   

Č
et
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1den – 1 měs. 4,5,10     

2 měs. – 6 měs. 

7,11,12,14, 

21,19,15,13,9 
    

7 měs. – 2 roky 1,2,3,8,17,20     

3 – 10 let 18     

11 a více let  16    
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Závažnost (míra rizika) 
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9 Stávající bezpečnostní situace 

Charakterizuji bezpečnostní prvky a opatření přijímaná společností JIP – papírny Větřní, 

a.s., závod Lukavice, které mají vliv na udržování bezpečnosti podniku. 

9.1 Technická ochrana 

Areál společnosti JIP – papírny Větřní, a.s., závod Lukavice je obehnán ploty s výškou 

180 cm, který už na některých místech neplní svou funkci zabránění vstupu nepovolaným 

osobám do prostor podniku. Výrobní budovy jsou zděné a okna jsou plastová, nechráněná 

mřížemi. 

Kamerový systém společně s dorozumívacím zařízením je umístěn u nákladní vrátnice a 

slouží k identifikaci u vstupu nákladních vozidel do areálu. Objekt jinak není zajištěn žádným 

jiným elektronickým zabezpečovacím systémem. 

Ve skladu hotových výrobků je jako v jediné budově nainstalována požární signalizace 

s ústřednou na hlavní vrátnici. Ve výrobních prostorech jsou umístěny ruční hasící přístroje a 

k využití je i vnitřní požární vodovod. V celém areálu podniku je pak přísný zákaz kouření. 

Kontrola hasících přístrojů probíhá jednou za rok. 

9.2 Fyzická ochrana 

Veškeré návštěvy jsou možné pouze přes hlavní vrátnici, kde se návštěvník podepíše a 

dostane identifikační kartu návštěvníka, kterou si musí připnout na viditelné místo na oděv. 

Příchozí jsou také poučeni o pohybu po areálu. 

Všichni zaměstnanci mají na hlavní vrátnici vedenou svou kartu se jménem jejich příchod 

a odchod je evidován pomocí „píchaček“. 

9.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zaměstnanci procházejí vstupním školením a dalším školením před začátkem práce na 

daném úseku. Zaměstnanci dále procházejí školením každého půl roku a vedoucí zaměstnanci 

jednou za 3 roky. Pověření zaměstnanci procházejí také jednou za dva roky školením odborné 

způsobilosti v oblasti elektrotechnice a práce s plynovým kotlem. Jednou za dva roky jsou 

zaměstnanci, pracující v prostředí se zvýšenou hlučností, posláni na audiometrické vyšetření a 

zdravotní prohlídku. 

Jedenkrát za rok se provádějí revize vysokozdvižných vozíků, zdvihacích zařízení, 

elektrických ručních zařízení. 
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10 Návrh na zlepšení bezpečnostní situace 

Pro výčet nejzávažnějších rizik se pokusím navrhnout vhodná opatření k zamezení 

vzniku nebo omezení působení těchto nebezpečí.  

(V textu níže jsou použity zkratky „Z“ a „V“. „Z“ vyjadřuje zranitelnost posuzovaného 

procesu při vzniku rizika. „V“ je zkratkou pro vliv rizika na proces.) 

Opatření proti selhání varovných systémů (Z 45,8%; V 21,6%) je těžké určit, protože 

k takovému selhání ve společnosti ještě nedošlo. Pokud bych přesto měl navrhnout účinné 

opatření, jednalo by se o napojení těchto systémů na nepřerušitelný zdroj energie. Tím je 

zajištěno, že i při mnohdy častých výpadcích elektrické energie nedojde k odstavení těchto 

zařízení z provozu. 

Chyba stroje způsobená špatnou obsluhou (Z 35,255%; V 15,9%) má za následek 

poškození výrobku, ale v tom horším případě zranění zaměstnanců nebo třetí osoby. 

 K minimalizování tohoto rizika by přispělo instalování tlačítek pro okamžité zastavení 

stroje nebo senzorů, které při zaznamenání cizího předmětu stroj samy zastaví. Na strojích, kde 

dochází častěji ke vzniku tohoto rizika umístit výrazné nápisy s hrozícím nebezpečím. Vedoucí 

směny by měl také pozorovat únavu nebo stres na příchozích zaměstnancích ve snaze zabránit 

možným nehodám. Vzhledem k poměrně častým nehodám vzniklých tímto rizikem procházet 

se zaměstnanci každý měsíc pracovní postupy a zásady bezpečné práce na jejich pracovištích 

nebo strojích. Nebránil bych ani připomínat vzniklé nehody, aby je zaměstnanci měli v paměti a 

aby k obdobným nehodám docházelo co nejméně. Po zavedení těchto opatření lze očekávat 

poloviční snížení pravděpodobnosti výskytu tohoto rizika. 

Mechanickému nebezpečí (Z 27,3%; V 12,4%) odpovídá zranění zaměstnance 

způsobené výrobním strojem. Proti mechanickému nebezpečí se lze bránit různými kryty. 

Stroje používané v podniku často takové zábrany mít nemohou, protože je v těch místech nutná 

další manipulace s materiálem nebo nastavením stroje. Jako opatření proti tomuto druhu 

nebezpečí se považuje především dobrý technický stav zařízení, kvalifikace pracovníků, 

vhodný technický stav pracoviště a dodržování pracovních postupů.  

Jako jiná opatření by mohly sloužit pohyblivé nebo odstranitelné kryty, které by riziko 

mechanického nebezpečí dokázaly výrazně regulovat. 

Nebezpečí pádu, vymrštění předmětu nebo vystříknutí kapalin (Z 24%; V 11,9%) 

se nedá nijak minimalizovat. Je to způsobeno zejména lidským faktorem, lidskou neopatrností. 



34 

 

Riziko se reguluje vhodnými ochrannými pomůckami, vhodné pracovní obuvi nebo 

snižováním přesčasů s cílem zamezit únavě pracovníků. 

Hluk (Z 13%; V 11,6%) je další riziko, které se v papírně závodu Lukavice nedá 

eliminovat. Některé pracovní stroje vyvíjejí extrémní hluk dosahující k hranici 90 dB. 

Zaměstnanci jsou povinni používat ochranné protektory uší, které jsou volně přístupné 

v nejvíce rizikových prostorách výroby. Kvůli potřebě manipulace s částmi strojů a také 

pravidelného čistění v co nejkratším čase nelze uvažovat o protihlukových bariérách.  

Jako opatření proti tomuto riziku bych navrhoval vymyšlení pohyblivých či posuvných 

krytů s jednostranným vrásněním, které by mohly výrazně přispět ke snížení hluku až o 30%. 

Mechanická chyba stroje (Z 35,255%; V 8,02%) je riziko, s nímž ten kdo pracuje se 

strojem, musí počítat, protože je vždy aktuální. Chyba má nejčastěji za následek zranění 

obsluhy.  

Jak jsem uvedl již při chybě stroje způsobené špatnou obsluhou je nejlepším řešením 

k minimalizaci rizika instalace tlačítek pro okamžité zastavení stroje a senzorů, které při 

zaznamenání cizího předmětu stroj samy zastaví.  

Vibrace (Z 6,4%; V 5,64%) je nebezpečím, které je ve výrobních halách všudypřítomné 

a které působí na zaměstnance po celou dobu provozu. Tvrdím si říct, že na něj jsou pracovníci 

připravení a zvyklí, tak nedochází k žádným vážným následkům. 

Pro snížení vibrací lze použít protihlukové patky, které se umístí pod výrobní stroje a 

které tlumí vytvářené vibrace. 

Poruchy dodávek energie (Z 27,75%; V 0,79%) jsou v bouřkových dnech časté a 

ekonomicky ztrátové situace. Důvody pro takovéto poruchy jsou přetížení v síti, což je 

nejčastější příčina problému, a poruchy na rozvodně. Spotřeba elektrické energie je v provozu 

tak vysoká, že uvažovat o náhradních zdrojích energie není možné.  

Opatření k předcházení výpadků proudu lze tak učinit jen v případě modernizace 

rozvodné stanice, které eliminuje vznik tohoto rizika v areálu společnosti. 

Jako další riziko program stanovil selhání ostrahy objektu (Z 0,87%; V 26,75%). 

Vznik tohoto rizika v sobě nese možnost následků krádeže materiálu, poškození zařízení nebo 

stroje v objektu a v nejhorším případě selhání varovných systémů, z důvodu signalizace vzniku 

požáru na hlavní vrátnici. 

 K zamezení nebo omezení rizika bych doporučoval zdvojnásobit počet zaměstnanců 

ostrahy na každé směně. Tak aby vždy zůstal jeden zaměstnanec na hlavní vrátnici. K zabránění 

vzniku krádeží a vniknutí nepovolaných osob do areálu by bylo vhodné nové oplocení areálu do 
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výšky 220 cm chráněné proti zdolání ostnatým drátem. Použití služebního psa nebo častější 

intervaly pochůzek mohou také omezit vznik tohoto rizika. Po přijetí těchto opatření už nemůže 

dojít ke krádeži, vstupu nepovolaným osobám do prostoru podniku nebo požáru, o kterém by se 

zaměstnanci nemuseli dovědět v určitém časovém intervalu po jeho vzniku. 

Závod Lukavice je podnik se zvýšeným požárním nebezpečím, proto je v celém areálu 

zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Dvakrát za rok jsou bezpečnostním technikem 

stanoveny požární hlídky. V podniku je také vnitřní požární vodovod a ruční hasící přístroje, 

které jsou umístěny v každé hale pro výrobu nebo zpracování papíru po dvou kusech. Přesto, že 

požár (Z 51,1%; V 0,57%) má nízkou pravděpodobnost vzniku, možné následky jsou 

z hlediska všech ostatních rizik ty nejzávažnější. 

 Doporučení pro zabránění vzniku požáru je instalace zařízení na ohlášení požáru 

do všech výrobních prostor. Místa, která by požárem byla nejvíce ohrožena a kde po vzniku 

hrozí největší materiální nebo ekonomické škody (např. sklad hotových výrobků) nainstalovat 

samočinné hasící zařízení, popřípadě zařízení na odvod tepla a kouře. Po zavedení výše 

zmíněných protiopatření by při vzniku požáru došlo k jeho okamžitému zjištění a následné 

eliminaci s minimálními materiálními a tudíž i ekonomickými ztrátami. 

Stávající bezpečnostní situace se z hlediska výsledků programu SFÉRA jeví jako 

dostačující. Z pohledu analytika a hodnotitele posuzovaných rizik, bych u některých oblastí 

bezpečnostní situace doporučoval přijmout jistá opatření zmíněná výše v této kapitole. Rizika, 

u kterých bych doporučil zavést opatření směřující k jejich regulaci: chyba stroje způsobená 

špatnou obsluhou, selhání ostrahy objektu, selhání varovných systémů a požár. Jsou to rizika, 

jejichž následky bývají katastrofické. Až na riziko „chybu stroje vinou špatné obsluhy“, by 

nejhorší dopady těchto nebezpečí mohly vést až k dlouhodobému výraznému narušení provozu 

nebo k celkovému pozastavení výroby. Proto by bylo vhodné investovat do některých 

zmíněných opatření.  
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11 Závěr 

K vyhledávání zdrojů rizika existuje zdánlivě nekonečná řada různých analytických 

metod. Každá tato metoda má různá omezení a nelze ji vždy aplikovat na danou situaci nebo 

problém. Maticové metody analýzy rizika jsou velmi vhodný nástroj pro identifikaci rizika a 

jeho zdrojů. Zabývají se vzájemnými vztahy mezi jednotlivými riziky a jejich schopnostmi 

navzájem na sebe působit. Další výhodou jsou grafické a číselné výsledky, které rizikům a 

jejich zdrojům stanoví jasně představitelnou závažnost a vliv na daný objekt nebo zařízení. 

Nevýhodou může být potřeba kompletních, mnohdy technologických, technických a jiných 

informací, které jsou pro úspěšné vytvoření analýzy rizik, na konkrétní objekt, nezbytné. 

K dosažení takových informací a znalostí je vhodné využít zkušeností pověřených zaměstnanců 

firmy. 

Záměrem práce bylo hodnocení společnosti JIP- papírny Větřní, a.s., závod Lukavice 

pomocí programu SFÉRA. Z výsledků analýzy vyplynulo, že největší hrozbu pro firmu 

představuje selhání varovných systémů, chyba stroje způsobená špatnou obsluhou a 

mechanické nebezpečí. Je vypsán seznam deseti nejzávažnějších rizik a vhodná protiopatření 

ke snížení míry jejich vlivu. Z hlediska zranitelnosti je tím největším rizikem požár. Po tomto 

riziku následuje riziko selhání varovných systémů, chyba stroje vinou špatné obsluhy a 

mechanické nebezpečí. 

Jako ta hlavní protiopatření bych uvedl:  

 instalace tlačítek na okamžité zastavení stroje a senzorů zaznamenávající cizí 

předměty v místech možných vzniků pracovních úrazů, které mají také sloužit 

k okamžitému zastavení činnosti stroje 

 zdvojnásobení zaměstnanců ostrahy 

 kontroly dodržování stanovených pracovních postupů 

 napojení varovných systémů na nepřerušitelný zdroj energie  

 dodatečnou instalaci tlačítkových hlásičů požáru a samočinných hasících 

systémů v halách skladování hotových výrobků 

Přínos pro praxi by měla tato bakalářská práce přinést jako příklad hodnocení 

konkrétního technologického procesu s využitím programu SFÉRA. Může také sloužit jako 

pomůcka pro zlepšení bezpečnosti samotné společnosti JIP – papírny Větřní, a.s., závod 

Lukavice. 
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Příloha 1- tabulka pravděpodobnostních hodnot z Uživatelské příručky k programu SFÉRA[18] 

 

  



 

Příloha 2- Tabulka výsledků analýzy rizik technologického procesu pomocí programu SFÉRA 

Jméno Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) 
Váha 
pořadí Pořadí % Vliv 

CHS-ŠO[1] 1.64E-02 0.000164 35.255 0.0102 0.36 2 15.90% 

SVS[1] 2.74E-04 2.74E-06 45.8 0.0107 0.49 1 21.60% 

P,V,V[1] 5.46E-03 5.46E-05 26.1 0.0103 0.269 4 11.90% 

V[1] 1.00E+00 0.01 6.4 0.02 0.128 7 5.64% 

CHN[1] 1.10E-02 0.00011 14.25 0.000212 0.00302 28 0.13% 

ZEZ[0] 4.72E-03 4.72E-05 3.605 0.0204 0.0735 8 3.24% 

MCHS[1] 1.37E-03 1.37E-05 35.255 0.01 0.182 6 8.02% 

U,Z[1] 5.46E-03 5.46E-05 18.86 0.000467 0.00881 15 0.39% 

DNA[1] 1.10E-02 0.00011 14.55 0.000274 0.00399 22 0.18% 

H[0] 1.00E+00 0.01 13 0.0203 0.264 5 11.60% 

MN[0] 2.74E-03 2.74E-05 27.3 0.0103 0.281 3 12.40% 

V[0] 1.00E+00 0.01 6.4 0.0104 0.0666 9 2.93% 

N3OS[1] 1.10E-02 0.00011 6.75 0.000467 0.00315 26 0.14% 

DN[1] 2.74E-03 2.74E-05 23.25 0.000195 0.00453 21 0.20% 

SOO[1] 5.46E-03 5.46E-05 26.75 0.000735 0.0197 11 0.87% 

SCHS[0] 1.10E-02 0.00011 14.85 0.000319 0.00474 20 0.21% 

P[1] 3.91E-04 3.91E-06 51.1 0.000117 0.00598 18 0.26% 

PDE[0] 3.57E-02 0.000357 27.75 0.000735 0.0204 10 0.90% 

MCHS[0] 1.37E-03 1.37E-05 18.225 0.000168 0.00306 27 0.14% 

EN[0] 9.91E-03 9.91E-05 20.25 0.000597 0.0121 14 0.53% 

ÚNL[1] 3.30E-03 3.30E-05 16.55 0.000202 0.00334 24 0.15% 

CHS-ŠO[0] 1.64E-02 0.000164 35.255 0.000376 0.0133 12 0.59% 

TN[0] 1.37E-03 1.37E-05 4.95 0.000215 0.00106 34 0.05% 

P,V,V[0] 5.46E-03 5.46E-05 26.1 0.000274 0.00715 16 0.32% 

PBH[0] 5.46E-03 5.46E-05 23.55 0.000279 0.00657 17 0.29% 

U,Z[0] 5.46E-03 5.46E-05 18.86 0.000308 0.00581 19 0.26% 

CHN[0] 1.10E-02 0.00011 4.35 0.000284 0.00124 32 0.05% 

P[0] 3.91E-04 3.91E-06 51.1 0.000254 0.013 13 0.57% 

DNA[0] 1.10E-02 0.00011 14.55 0.000256 0.00372 23 0.16% 

ÚNL[0] 3.30E-03 3.30E-05 16.55 0.00017 0.00281 29 0.12% 

DN[0] 2.74E-03 2.74E-05 23.25 0.000137 0.00319 25 0.14% 

N3OS[0] 1.10E-02 0.00011 6.75 0.000168 0.00113 33 0.05% 

SVS[0] 2.74E-04 2.74E-06 45.8 5.73E-05 0.00262 30 0.12% 

SOO[0] 5.46E-03 5.46E-05 26.75 5.46E-05 0.00146 31 0.06% 
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