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1 ÚVOD 

Bezpečnost a ochrana zdraví se v dnešní době stává součástí všech pracovních procesů. 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí, zjišťovat příčiny a zdroje rizika a přijímat opatření k jejich odstranění 

nebo k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. [1] 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou předcházení vzniku pracovních úrazů na 

jednotlivých pracovištích v ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. (dále jen ,,AMFM“). Způsobů, 

jak předcházet vzniku pracovních úrazů a nehod je celá řada. Jedním z preventivních opatření 

je například sledování a vyhodnocování skoronehod a odstraňování jejich příčin, které se 

přihodily na pracovištích. Jejich vznik a průběh je nutno zaznamenat a rozborem najít cestu 

k jejich předcházení a zároveň tak zabránit vzniku pracovních úrazů.  

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu skoronehod, vyhodnotit mimořádné 

události z hlediska zdrojů a příčin a implementovat je do seznamu rizik ve firmě 

 v ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.  
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2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE K  

SKORONEHODÁM 

V následujícím textu jsou shrnuty legislativní požadavky vztahující se k této bakalářské 

práci.  

Dle zákonu č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění je zaměstnavatel povinen [1]:  

- zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, 

- vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, 

- soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovních podmínek, zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje. 

2.1 Další související předpisy 

-   Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, v platném znění [2] 

-   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližších požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [3] 

-   Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v platném znění [4] 

-   Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu [5] 

-   Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí [6] 

-   Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění [7] 

-   ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 

skladování [8] 

-   ČSN 269010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček [9] 

-   ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 

Požadavky [10] 

-   ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1: 

Zásady [11] 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=101/2005&PC_8411_l=101/2005&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=101/2005&PC_8411_l=101/2005&PC_8411_ps=10#10821
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2.2 Interní předpisy společnosti 

-   OS S 78/2008 Identifikace a stanovení rizik [12] 

-   OS Šetření nehod [13] 

-   OS Metrika bezpečnosti [14] 

-   OS S8 Zásady organizace a zajištění BOZP [15] 

-   OS S 88 Jeřáby- systém bezpečné práce [16] 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY  

Riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a 

závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí 

jejímu vlivu [10].     

Přijatelné riziko – riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace tolerovat se 

zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP [10].     

Posuzování rizika – je to hodnocení rizik, které vyplývají z nebezpečí, vzhledem 

k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není 

přijatelné [10].    

Nebezpečí – zdroj situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo 

poškození zdraví nebo jejich kombinaci [10].     

Identifikace nebezpečí – proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho 

charakteristik [10].     

Hodnocení rizik – celkový proces odhadu závažnosti rizik a rozhodování o tom, zda je nebo 

není riziko přípustné [17].  

Management rizik – systematické uplatňování politiky, postupů a metod managementu při 

kompletním řešení prevence rizik dle ZP a další legislativy [18]. 

Proces řízení rizik – je to trvalý proces, kdy identifikací nebezpečí, hodnocení rizika 

poškození zdraví a stanovením bezpečnostních opatření a dalších opatření, kterými dochází 

k odstranění nebezpečí poškození zdraví zaměstnanců nebo ke snižování tohoto rizika [18].    

Skoronehoda – je to událost, která nastala, při níž mohlo dojít k ohrožení života a zdraví, 

majetku (případně i současně), ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto následku 

nedošlo [19].  

Nehoda – nežádoucí událost vedoucí k smrti, poškození zdraví, zranění, škodě nebo jiným 

ztrátám [17]. 

Bezpečnost – neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví [17]. 

Nežádoucí událost – událost, jejímž následkem došlo k nehodě, nebo která měla potenciál 

vést k nehodě. Nehoda, při které nedošlo k žádnému poškození zdraví, zranění, škodě nebo 
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dalším ztrátám je také nazývaná „skoronehoda“. Pojem „nežádoucí událost“ zahrnuje 

„skoronehody“ [17]. 

Audit – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání „důkazů z auditu“ a 

pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění „kritéria auditu“ [10].    

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – podmínky a faktory, které ovlivňují nebo 

mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně 

dočasných pracovníků a pracovníků dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti 

[10]. 

Systém managamentu BOZP – část systému managementu organizace, která se používá 

k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejich rizik v oblasti BOZP. Systém 

managementu je soubor vzájemně souvisejících prvků, který se používá pro stanovení politiky 

a cílů a pro dosažení těchto cílů. Systém managementu zahrnuje organizační strukturu, 

plánování činností (včetně např. posouzení rizika a stanovení cílů), odpovědnosti, praktiky, 

postupy a procesy zdroje. [10]  

Politika BOZP – celkové záměry a směrování organizace ve vztahu k výkonnosti v oblasti 

BOZP oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením [10].   

Neustálé zlepšování – opakující se proces zlepšování systému managamentu BOZP, jímž se 

dosahuje zlepšení celkové výkonnosti v oblasti BOZP v souladu s politikou BOZP organizace 

[10].  

Nápravné opatření – opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí 

situace. Nápravné opatření se přijímá s cílem zabránit opětovnému výskytu [10].   

Pracoviště – jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací 

řízenou organizací [10].   

Pracovní úraz – pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly 

zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením 

vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním [20]. 

Absenční úraz – pracovní úraz, ke kterému došlo během práce a na základě kterého osoba 

ztratila alespoň 1 celý pracovní den (kromě dne, kdy k úrazu došlo) [14].  
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Úraz s hospitalizací nad pět dní - takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo 

pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů [21].  

Pyramida BOZP – je měsíční, následně roční vyhodnocení vážných úrazů, absenčních úrazů, 

omezení práce, ošetření v nemocnici, ošetření na pracovišti a skoronehody (prevenci). 

Zdroje skoronehod – Předmět (stroj, dopravní prostředek, nářadí, materiál apod.), látka 

(pára, plyn, chemikálie apod.) nebo energie, popř. lidská bytost, zvíře nebo přírodní živel, 

které svým náhlým vnějším působením přivodí úraz pracovníka přímo nebo nepřímo tím, že 

při jeho činnosti nebo při náhodném styku s ním byly bezprostředním podnětem ke vzniku 

nehody, nebo skoronehody [22].  

Příčiny skoronehod - Takový stav zdroje úrazu, úroveň pracovního prostředí nebo 

organizace práce a takový stav jednání osob, které samostatně nebo ve vzájemné interakci 

mohou vyvolat úraz, nebo při jeho vzniku spolupůsobit [23].  

Posouzení rizika [24]:  

a)  analýza rizika: 

- určení mezních hodnot strojního zařízení, 

- identifikace nebezpečí, 

- odhad rizika. 

b)  zhodnocení rizika 

Prevence rizik zahrnuje [25]:  

- předejít vzniku rizika a tím odstranit nebezpečí úrazu, 

- odstranit riziko přímo u zdroje a tím zamezit poškození zdraví pracovníků, 

- přizpůsobit pracovní podmínky zaměstnanců s cílem omezit negativní vlivy práce na 

zdraví zaměstnanců, 

- nahrazovat fyzicky namáhavou práci jinými technologickými postupy s použitím 

automatizace, 

- snížit na co nejnižší možnou míru počty zaměstnanců vystavených neodstranitelným 

rizikům, 

- přednostně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před riziky. 
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4 ARCELORMITTAL FRÝDEK-MÍSTEK A.S.  

 AMFM byl jako podnik s původním názvem Válcovny plechu, a. s. Frýdek-Místek a 

dříve Karlova huť založen v roce 1833. V roce 1908 koupila podnik Rakouská báňská hutní 

společnost. Po roce 1918 byl podnik až do roku 1945 ve vlastnictví Báňské a hutní 

společnosti v Praze. Tato společnost v letech 1928 až 1937 vystavěla tzv. novou válcovnu 

plechů za tepla válcovaných, ve své době největší ve střední Evropě. [26] 

V roce 1960 byla uvedena do provozu válcovna pásů za studena, která byla v 

šedesátých letech doplněna o zařízení pro výrobu pásů s orientovanou strukturou pro 

elektrotechnický průmysl na základě vlastní technologie. [26] 

V roce 2006 se stal 100% vlastníkem Mittal Steel Ostrava a.s. a v roce 2008 byla 

provedena změna názvu na ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. [26] 

Základním materiálem pro výrobu za studena válcovaných plechů a pásů jsou za tepla 

válcované svitky. Hlavním dodavatelem za tepla válcovaných svitků je ArcelorMittal Ostrava 

a.s. a ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH v Německu. Kromě výroby dynamo oceli, která 

slouží převážně k výrobě elektromotorů, rotorů a statorů, patří mezi třináct výrobců 

transformátorové oceli na světě, z nichž jsou vyráběny transformátory. [26] 

Mezi hlavní produkty a výrobky patří [27]:  

- plechy, pásy a páska z oceli pro mírný až velmi hluboký tah, 

- plechy, pásy a páska z konstrukčních ocelí, 

- pásy a páska z anizotropních transformátorových ocelí, 

- deformačně zpevněná vázací páska, 

- žárově pozinkovaná zemnící páska a drát. 

V AMFM je věnována velká pozornost kvalitě výrobků. Proto na základě vylepšení této 

kvality byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. v únoru 1994 udělen Válcovnám plechu, a. 

s., závodu Válcovna za studena certifikát na systém řízení kvality dle EN ISO 9001 a v březnu 

1996 byla platnost rozšířena také na závod Válcovna za tepla. [26] 

Podnik se snaží dosáhnout lepší výsledky také v oblasti životního prostředí.  V červnu 

2001 byl úspěšně proveden certifikační audit systému environmentálního managementu dle 

EN ISO 14001. V únoru 2009 byl úspěšně proveden audit systému řízení kvality (QMS) podle 
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norem EN ISO 9001, ISO/TS 16949, systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) podle 

normy EN ISO 14001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle 

normy BS OHSAS 18001. [26] 

4.1 Počet zaměstnanců v AMFM 

V průběhu deseti let došlo k výraznému snížení zaměstnanců asi na polovinu. Od roku 

2005 se počet zaměstnanců ustálil zhruba na počtu 700 zaměstnanců (Tabulka 1). 

Tabulka 1  Počty zaměstnanců v AMFM 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

počet zaměstnanců 870 748 612 628 694 699 714 
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5 HODNOCENÍ BOZP V AMFM 

 Hledání, navrhování a vytváření nových metod, jak dosáhnout minimální, případně 

nulové úrazovosti, lze spatřovat v novém přístupu vedení ve společnosti s odborem BOZP 

k problematice bezpečnosti práce. 

5.1 Minulý a současný stav úrazovosti v AMFM  

Na základě rozboru pracovních úrazů v letech 2005 – 2011 (Obrázek 1) lze konstatovat, 

že práce v oblasti snižování pracovních úrazů se jim daří. V roce 2009 byl přijat standard 

OHSAS 18001, týkající se zavedení bezpečnostního managementu do podniku. Byly 

zavedeny podnikové směrnice a normy, které ovlivnily nejen jakost výroby, ale také systém 

řízení BOZP. 

 

 

Obrázek 1  Grafické zobrazení vývoje absenční úrazovosti v AMFM 
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5.2 Roční hodnocení BOZP 

Jedním z řešení snížení skoronehod a pracovních úrazů je neustálé vyhodnocování 

úrazovosti absenční i neabsenční a úrazovosti nad 5 dnů hospitalizace, včetně prostonaných 

dnů a to v intervalu jednoho měsíce a následně roční vyhodnocení.  

Tabulka 2 Roční hodnocení BOZP 

rok odpracované 

hodiny 

počet 

abs. 

úrazů 

počet 

smrtelných 

úrazů 

četnost 

abs. 

úrazů 

(Fr) 

prostonané 

dny 

četnost 

prostonaných 

dnů (Sr) 

průměrná 

doba 

léčby 

průměrný 

denní 

stav práce 

nesch. 

2005 1504737 18 0 11,96 624 0,41 34,67 1,71 

2006 1248127 12 0 9,61 589 0,47 49,08 1,61 

2007 1046516 2 0 1,91 101 0,10 50,50 0,28 

2008 1283487 1 0 0,78 118 0,09 118 0,32 

2009 1177541 0 0 0 0 0 0 0 

2010 1232509 1 0 0,81 163 0,13 163 0,45 

2011 1242105 0 0 0 46* 0,03* 0 0 

 

V tabulce 2 je znázorněno vyhodnocení od roku 2005 až do roku 2011, včetně údajů 

týkajících se celkově odpracovaných hodin za rok, počtu absenčních úrazů, včetně jejich 

četnosti, (která udává četnost pracovních úrazů na počet odpracovaných hodin) průměrné 

doby léčby, (prostonané dny dělené počtem absenčních úrazů) průměrného denního stavu 

práce neschopných, (prostonané dny dělené počtem dnů v roce) četnosti absenčních úrazů 

(která udává počet dní absence vztažených na počet odpracovaných hodin) a prostonaných 

dnů, včetně počtu smrtelných úrazů. 

Poznámka * - Výskyt údajů v roce 2011 je zapříčiněn absenčním úrazem v roce 2010, 

kdy pracovní neschopnost zaměstnance přesáhla do začátku roku 2011.  

Tým odborníků na útvaru BOZP se snaží hledat cesty, jak snížit počty pracovních 

úrazů, případně zamezit jejich vzniku, což se jim v celku daří. Snaží se najít prostředky, jak 

preventivně zabránit vzniku pracovních úrazů a to je mj. právě cestou tzv. skoronehod. 
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6 SKORONEHODY  

Skoronehoda je definována jako skutečná událost, která nastala, při níž mohlo dojít k 

ohrožení života a zdraví, majetku, ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto následku 

nedošlo [28]. 

Dalším vyjádřením je skoronehoda jakákoliv neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, 

která nebýt zmírňujících účinků bezpečnostních systémů nebo postupů, může se stát nehodou 

(incidentem) nebo havárií a způsobit zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním 

prostředí nebo může způsobit ztrátu soudržnosti zařízení anebo ztrátu, vedoucí k nepříjemným 

důsledkům [29]. 

6.1 Pyramida BOZP 

 Pro znázornění stavu BOZP v podniku byl použit graf ve formě pyramidy BOZP, kterou 

lze vyhodnotit dle potřeby (1x za měsíc, 1x za rok) včetně vyhodnocení vážných úrazů, 

absenčních úrazů, omezení práce, ošetření v nemocnici, ošetření na pracovišti a skoronehody. 

U každé pyramidy BOZP se hodnotí 3 aspekty: 

-    relativní četnost incidentů, 

-    za jaké časové období se evidují incidenty, 

-    počet zaměstnanců v daném podniku.  

 

U vzniklého tvaru pyramidy BOZP je důležité, aby pyramida měla tzv. proaktivní 

charakter. Aby pyramida byla proaktivní a měla správný tvar, musí se vždy brát největší 

zřetel na prevenci, tj. začít od spodní části pyramidy vyhledáváním a šetřením skoronehod. 

Čím větší je pozornost věnována prevenci, tím méně je absenčních nebo vážných úrazů. Proto 

je snaha velké prevence a dodržování správného tvaru pyramidy.  Vyhodnocení pyramidy 

může být měsíční, případně roční. 
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Obrázek 2 Pyramida BOZP [30] 

 

Na obrázku 2 je znázorněn špatný a dobrý způsob řízení BOZP. Na levé části je 

evidován špatný způsob, protože se evidují až úrazy. Na pravé straně obrázku už je správný 

způsob, protože podnik eviduje velkou prevenci a díky tomu je jen málo úrazů. Cílem 

v každém podniku by mělo být v co nejvyšší míře, evidovat a vyhodnocovat zjištěné aspekty.  

 

6.1.1 Ukázka pyramid BOZP v AMFM 

Na následujících obrázcích (Obrázek 3, Obrázek 4, Obrázek 5) jsou znázorněny 

pyramidy BOZP v AMFM.  
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Obrázek 3 Pyramida BOZP v roce 2009 [30] 

 

V roce 2009 bylo celkem 21 skoronehod, ale 15 ošetření na pracovišti. Omezení práce, 

kdy byl zaměstnanec ošetřen v nemocnici, byl zaznamenán 1 případ. Kvůli záznamům v horní 

části pyramidy, by se měl podnik zaměřit na větší prevenci.  

 

Obrázek 4 Pyramida BOZP v roce 2010 [30] 

 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství      

14 

V roce 2010 bylo také 21 skoronehod jako v roce 2009. Ošetření na pracovišti se snížilo 

na 10, ale přihodil se 1 absenční úraz a 3 úrazy, které musely být ošetřeny v nemocnici. Stále 

je velký výskyt počtu úrazů u pracovníků s omezeným pracovním nasazením tj. 8. 

V roce 2011 se odbor BOZP na základě neuspokojivé pyramidy z roku 2010 zaměřil na 

intenzivnější vyhledávání skoronehod. Začala úzká spolupráce se zaměstnanci na 

pracovištích. Proběhlo speciální školení na vyhledávání a hlášení skoronehod, kde byli 

zaměstnanci proškoleni o vyhledávání, způsobu hlášení a sepisování skoronehod. Díky 

spolupráci se zaměstnanci a vedoucími pracovišť se podařilo v roce 2011 zaznamenat 45 

skoronehod a následně snížit výskyt absenčních úrazů na nulu.  

 

 

Obrázek 5 Pyramida BOZP v roce 2011 [30] 

 

 Přestože se podařilo takto pozitivně ovlivnit úrazovost ve firmě, je třeba pokročit 

v prevenci o krok dále a to je právě důsledným rozborem skoronehod a to z hlediska jejich 

vzniku, tj. čím byly zapříčiněny a jaký zdroj je způsobil. 
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7 ROZBOR SKORONEHOD 

 Abychom se dozvěděli, v čem spočívá příčina skoronehod, byl proveden rozbor, kdy 

jednotlivé skoronehody, které se již staly v AMFM, byly rozděleny dle níže vyjmenovaných 

zdrojů a příčin a pro lepší přehled zařazeny podle statistických značek do skupin podle jejich 

charakteru. 

7.1 Zdroje a příčiny skoronehod  

  Pro vyhodnocení skoronehod, které se v AMFM skutečně přihodily, byla použita jako 

vzor Směrnice ke státním statistickým výkazům za úsek pracovní neschopnost pro nemoc a 

úraz [31], kde jsou definovány a označeny příčiny a zdroje pracovních úrazů které jsou 

podrobně rozděleny do skupiny a podskupin dle statistických značek. 

 

7.1.1 Rozdělení podle zdrojů  

 V následující kapitole jsou uvedeny zdroje skoronehod. [31] 

I. Dopravní prostředky 

- Motorové silniční dopravní prostředky 

- Dopravní prostředky železniční, včetně pouličních drah, veřejných lanovek a 

neveřejné dopravy po koleji 

- Nemotorové dopravní prostředky silniční (povozy s potahem, jízdní kola, ruční 

vozíky apod.)  

- Motorové dopravní prostředky vnitropodnikové (kolejové i bez kolejí) 

- Vnitropodnikové lanovky, řetězovky a úklonné (úpadní svážné) dráhy na koleji 

 

II. Zdvihadla a dopravníky, zvedací dopravní pomůcky 

- Jeřáby a jiná zdvihadla pro různoměrnou dopravu (motorové i nemotorové) 

- Dopravníky (transportéry) včetně vnitropodnikových visutých drah 

- Zvedací a dopravní zařízení – pomůcky 

 

   III.  Stroje (hnací, pomocné, obráběcí, pracovní) 

a)   Stroje hnací, převod hnací síly 
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- Stabilní hnací stroje, motory, generátory, agregáty apod. a pohyblivé stroje 

použité jako hnací 

- Motory dopravních prostředků (mimo dopravu) 

- Zařízení pro převod hnací síly 

b) Obráběcí stroje na dřevo (použité popř. i na jiný materiál) 

- Okružní, rámové a jiné pily na dřevo 

- Soustruhy a vrtačky na dřevo 

- Frézovací, drážkovací a žlábkovací stroje na dřevo 

c)   Obráběcí a tvářecí stroje na kovy (použité popřípadě i na jiný materiál) 

- Lisy, kladiva, buchary apod. 

- Soustruhy kovů 

- Vrtačky na kov a stroje na řezání závitů 

- Pily, frézy, stroje protahovací a hoblovací na kovy 

- Brusky kovů (mimo přesné ruční motorické) 

- Stroje na beztřískové obrábění kovů 

- Stroje svařovací a ostatní (popřípadě speciální) kovoobráběcí stroje 

d)    Běžné obráběcí, tvářecí a pracovní stroje na ostatní materiál (mimo stroje 

speciální a různé stroje pomocné, používané v různých pracovních oborech) 

- Stroje pomocné, čerpadla, ventilátory, kompresory a různé pracovní stroje 

 

IV. Pracovní, případně cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob 

- Silnice, cesty apod. včetně dopravních a pracovních prostorů kolejových drah 

(pracovní, komunikační prostory), veřejného charakteru – pády osob na rovině 

- Vnitropodnikové pracoviště (komunikační prostory), veřejného charakteru – pád 

osob na rovině 

- Schody, žebříky, výstupy – pády osob na nich a z nich 

- Ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše 

- Prohlubně, jámy, nezakryté otvory (při pracovišti jakékoliv úrovně – pády osob 

do hloubky) 

 

V. Materiál, břemena, předměty 

- Zemina, hornina, kámen, kusový a sypký materiál – pád materiálu 

- Ostatní materiál, předměty, výrobky, zařízení – pád předmětu 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství      

17 

- Břemena (materiál, předměty přemísťované nebo jinak manipulované) – úrazy 

břemeny 

- Materiál, předměty – působení ostrými hranami, vyčnívajícími hroty apod. při 

různé manipulaci, chůzi a pohybu 

- Drobné úlomky z materiálu nebo nástrojů odlétnuvší při ručním zpracování, též 

při pádu a rozbití předmětu – vlétnutí do oka, perforace jiných částí těla 

- Drobné úlomky z materiálu nebo nástrojů odlétnuvší při strojovém zpracování – 

vlétnutí do oka, perforace jiných částí těla 

 

VI.   Nářadí (náčiní), nástroje, ručně ovládané strojky a přístroje 

- Pomocné ruční nářadí (náčiní) dobývací, pro práce zemní, stavební a zemědělské 

- Pomocné ruční nářadí (náčiní) bicí, utahovací, přidržovací, spájecí a svařovací, 

čistící, mazací a jiné 

- Pomocné strojní nářadí (upínací „nástroje“ a zařízení) 

- Nástroje ruční (řezné, sekací, krájecí, dlabací, probíjecí, rycí, ubírací, brousící a 

jiné) 

- Nástroje strojní (pro upnutí do strojů a přístrojů, použité popř. pro ruční práci – 

nástroje tvářecí) 

- Ručně ovládané stroje a přístroje- ochranné přístroje 

 

VII. Průmyslové škodliviny, horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

- Látky jedovaté – pevné, tekuté, jedovaté a nedýchatelné plyny 

- Látky žíravé a leptavé (i pokud jsou současně horké) 

- Horké látky tekuté i plynné (páry) 

- Horké látky pevné, horké předměty, zařízení apod. 

- Látky hořlavé a vznětlivé, explozivní plyny, oheň 

 

VIII.   Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem 

- Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem 

 

IX. Elektřina 

- Elektřina vysokého napětí (nad 300 voltů proti zemi) 

- Elektřina středního a nízkého napětí (do 300 voltů proti zemi) 
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X. Lidí, zvířata a přírodní živly 

- Zvířata 

- Úmyslné i neúmyslné poškození, násilí, zranění druhou osobou, živelní pohromy 

a jiné přírodní vlivy, atmosféra pracoviště 

 

XI. Jiné zdroje 

- Komplikace při neléčebných lékařských zákrocích, nehody při léčebných 

zákrocích a jejich opožděné komplikace 

-   Jiné zdroje, které nelze zařadit do předchozích značek 

 

Ve většině případů nepůsobí zdroj úrazu samotný, většinou se vyskytuje ještě další 

činitel, jakožto vnitřní příčiny toho, že nějaký zdroj způsobil nehodu nebo přímé zranění. 

Například jsou odstraňovány bezpečnostní zařízení, ochranné pomůcky, nejsou dodržovány 

bezpečnostní předpisy, použití nevhodných pracovních postupů a to je označeno jako příčina 

skoronehody. [31] 

 

7.1.2 Rozdělení podle příčin  

 V následující kapitole jsou uvedeny příčiny skoronehod. [31] 

 

- Vadný, nebo nepříznivý stav zdroje skoronehody 

- Chybějící nebo nedostatečná ochrana zařízení a zajištění 

- Chybějící (nepřidělené), nedostatečné nebo nevhodné osobní ochranné pomůcky 

- Nepříznivý stav nebo vadné uspořádání pracoviště či komunikace 

- Závady v osvětlení a viditelnosti, hluk, otřesy a vadné ovzduší na pracovišti 

- Nesprávná organizace práce 

- Neobeznámenost s podmínkami bezpečné práce, nedostatek kvalifikace (znalosti, 

zácviku) 

- Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez 

oprávnění, proti příkazu, zákazu a pokynům, prodlévání v ohroženém prostoru 

- Odstranění nebo nepoužívání předepsaných bezpečnostních zařízení a opatřen 
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- Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených osobních 

ochranných pomůcek (přístrojů) 

- Ohrožení jinými osobami (jejich nesprávné a nebezpečné jednání) 

- Nedostatky osobních předpokladů a riziko práce 

- Ohrožení zvířaty a přírodními živly 

- Nezjištěné příčiny 

7.2 Analýza skoronehod a její vyhodnocení 

V roce 2009 a 2010 se zaznamenávaly pouze skoronehody, které vyhledali pracovníci 

oddělení BOZP a označili je za skoronehody.  

V roce 2011 se počet skoronehod oproti rokům 2010 a 2009 zvýšil více než o polovinu. 

Důvodem zvýšení je důslednější zaznamenání skoronehod, které hlásili nejen vedoucí 

provozu, případně mistři, ale také samotní pracovníci (bylo navrženo, aby se více na 

vyhledávání skoronehod podíleli i zaměstnanci). Díky důslednější komunikaci oddělení 

BOZP se zaměstnanci, kteří pochopili, že nahlášením skoronehody a poté jejich odstranění 

patří k prevenci předcházení vzniku pracovního úrazu. 

  Vlastní analýza skoronehod byla provedena za období roku 2009, 2010 a 2011.  

Skoronehody byly rozděleny podle zdrojů a příčin jejich vzniku.  

 

7.2.1 Vyhodnocení zdrojů skoronehod 

V tabulce 3 jsou znázorněny počty skoronehod dle zdrojů v celkovém počtu a 

v procentuálním vyjádření za roky 2009, 2010, 2011.  
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Tabulka 3 Rozbor skoronehod dle zdrojů 

 

Z rozboru vyplývá, že nejčastějším zdrojem skoronehod je právě pád materiálu – 19 

případů včetně manipulace s břemeny a manipulace s materiálem – 11 případů. 

Z uvedeného rozboru vyplývá, že téměř třetina skoronehod tj. 30 případů se přihodilo 

při pádu materiálu a břemen, což je cca 35%.  

Rovněž se vyskytl velký počet skoronehod u dopravních motorových prostředků - 12 

případů.  

Poznámka: U motorových dopravních vozidel nelze příčinu skoronehod zcela ovlivnit, 

protože část skoronehod se stala i mimo areál AMFM na služebních cestách.  

Tabulka byla vyhodnocena i graficky na obrázku 6. 

 

 

 

 

ZDROJE SKN 

POČET 

SKN ZA 

ROK 2009 

% 

POČET 

SKN ZA 

ROK 2010 

% 

POČET 

SKN ZA 

ROK 2011 

 % CELKEM 

 

% 

Motorové silniční dopravní 

prostředky 
3 14,3 1 4,8 8 17,9 12 14 

Pád materiálu 3 14,3 9 42,6 7 15,7 19 22 

Břemena (materiál, 

předměty přemísťované) 
0 0 5 24,0 6 13,3 11 13 

Jeřáby a jiné zdvihadla 2 9,5 1 4,8 6 13,3 9 11 

Průmyslové škodliviny 1 4,8 0 0 4 8,9 5 6 

Prohlubně, jámy - pád osob 

do hloubky 
0 0 0 0 3 6,7 3 

3 

Dopravní prostředky 

železniční 
0 0 0 0 2 4,4 2 

2 

Lidé 2 9,5 1 4,8 2 4,4 5 6 

Jiné zdroje 0 0 1 4,8 2 4,4 3 3 

Vnitropodnikové komunikace 

- pád osob na rovině 
3 14,3 1 4,8 1 2,2 5 6 

Potrubí pod tlakem 0 0 0 0 1 2,2 1 1 

Elektřina 0 0 1 4,8 1 2,2 2 2 

Nářadí, nástroje 2 9,5 0 0 1 2,2 3 3 

Stroje 0 0 1 4,8 1 2,2 2 2 

Drobné úlomky z materiálu 5 23,8 0 0 0 0 5 6 

 

celkový počet skoronehod 21 21 45 87 
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Obrázek 6 Grafické zobrazení zdrojů skoronehod 

 

Na obrázku 7  je znázorněno vyhodnocení zdrojů skoronehod v procentech za období 

3let.  
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Obrázek 7 Grafické zobrazení zdrojů skoronehod v % za období 3 let 
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7.2.2 Vyhodnocení příčin skoronehod 

 V tabulce 4 jsou znázorněny počty skoronehod dle příčin v celkovém počtu a 

v procentuálním vyjádření za roky 2009, 2010, 2011.  

 

Tabulka 4 Příčiny skoronehod 

 

PŘÍČINY  SKN 

PŘÍČINY 

SKN ZA 

ROK 

2009 

 

% 

PŘÍČINY 

SKN ZA 

ROK 

2010 

 

% 

PŘÍČINY 

SKN ZA 

ROK 

2011 

 

% 

 

CELKEM 

 

% 

 

Vadný nebo nepříznivý stav zdroje SKN 12 57,1 10 47,6 14 31,3 36 41 

Nesprávná organizace práce 3 14,3 2 9,5 9 20,0 14 16 

Chybějící nebo nedostatečné ochranné 

zařízení 
3 14,2 3 14,3 6 13,3 12 14 

Používání nebezpečných postupů 1 4,8 2 9,5 6 13,3 9 10 

Vadné uspořádání pracoviště 1 4,8 1 4,8 6 13,3 8 9 

Nedostatečné nebo nevhodné OOPP 0 0 0 0 1 2,2 1 1 

Ohrožení jinými osobami 1 4,8 1 4,8 1 2,2 3 4 

Nezjištěné příčiny 0 0 2 9,5 2 4,4 4 5 

 

Celkový počet skoronehod 21 21 45 87 

 

Z rozboru vyplývá, že nejčastější příčinou skoronehod je právě vadný nebo nepříznivý 

stav zdroje skoronehody – 36 případů, nesprávná organizace práce – 14 případů a 

chybějící nebo nedostatečné ochranné zařízení – 12 případů.  

Tabulka byla vyhodnocena i graficky na obrázku 8. 
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Obrázek 8 Grafické zobrazení počtu příčin skoronehod 

 

 

Obrázek 9 Grafické zobrazení příčin skoronehod v % za období 3 let 
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Na Obrázek 9 je znázorněno vyhodnocení příčin skoronehod v procentech za 

období 3 let. Největší výskyt je u vadného nebo nepříznivého stavu zdroje vzniku 

skoronehody (41%).  

Příčinou bylo únava materiálu, nevhodné dřevěné podkladky, uložení materiálu na 

špatném podkladu,  špatné stohování materiálu, špatné uložení palet na sebe, celkově špatný 

technický stav pracoviště.  

7.3 Skoronehody dle jejich výskytu na pracovištích 

 Pro další hodnocení se pozornost zaměřila na pracoviště s nejčastějším výskytem 

skoronehod. Vyhodnocení nejčastějšího výskytu skoronehod podle pracoviště, případně místa 

je uvedeno na obrázku 10. 

 

 

Obrázek 10  Výskyt skoronehod na pracovištích 

 

Největší výskyt skoronehod je ve skladu trubek – 24% a na venkovním pracovišti 

(komunikaci) - 22%.  
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7.3.1 Příklady skoronehod a navržené opatření 

 V následující kapitole jsou zobrazeny příklady skoronehod s nejčetnějším výskytem a 

následný návrh technických a organizačních opatření.  

V technických a organizačních opatření je snahou v co největší míře odstranit právě příčinu 

skoronehody. 

 

 Nevhodné použití dřevěných podkladků  

Ve skladu trubek a hutního materiálu došlo k pádu materiálu v důsledku špatného 

podložení svazku. Dřevěné podkladky byly z měkkého dřeva a neunesly tíhu materiálu, který 

následně spadl na podlahu, jak je znázorněno na obrázku 11.  

 

 Obrázek 11 Pád svazků plechů na podlahu [vlastní zdroj] 

 

Navrhuji tyto technické a organizačních opatření: 

- Seznámit zaměstnance se skoronehodu a proškolit je o správném způsobu ukládání 

materiálu. 
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- Používat dřevěné podkladky z tvrdého dřeva (např. dub, buk), které unesou váhu stohu 

materiálu. 

- Neukládat na sebe víc než dva stohy s materiálem. 

- Ukládat materiál na rovnou a zpevněnou podlahu. 

- Dodržovat předepsaných bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních postupů 

práce. 

 

 Nebezpečný způsob skladování  

Ve skladu trubek a hutního materiálu došlo k pádu trubek vlivem nevhodného uložení. 

Materiál byl nevhodně uložen na sebe (Obrázek 12), dřevěné podkladky jsou nedostatečné, 

neunesou tíhu materiálu.  

Dalším případem je nevhodné skladování trub na sebe (Obrázek 13) místo do 

předepsaného tvaru pyramidy. Chybí zajištění proti sesuvu pomocí stojanů nebo klínů dle 

provozně bezpečnostních pokynů pro sladování trub. Skladování materiálu přesahuje do 

vyznačeného chodníku pro pěší. 

 

 

Obrázek 12 Skladování [vlastní zdroj] 
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Obrázek 13 Nevhodné uložení materiálu [vlastní zdroj] 

 

Navrhuji tyto technické a organizačních opatření: 

-  Proškolit zaměstnance o správném způsobu skladování materiálu.  

- Používat dřevěné podkladky z kvalitního tvrdého dřeva (např. dub, buk), aby se nelámaly a 

unesly váhu stohovaného materiálu. 

- Dřevěné podkladky používat z jednoho kusu a nenadstavovat dalšími menšími 

podkladovými dřevy. 

-  Vybavit sklad např. stojany, kde budou trubky stabilně uloženy.  

-  Svazky trubek skladovat do předepsaného tvaru pyramidy a zajistit je tak, aby nedošlo 

k jejich pádu. 

- Další zajištění provést také pomocí stojanů nebo klínů.  

- Vhodně navrhnout a vyznačit nové chodníky pro obsluhu dle ČSN 269010 (Manipulace 

s materiálem - Šířky a výšky cest a uliček) [9] tak, aby skladovaný materiál nezasahoval do 

prostoru pro pěší, jak je znázorněno na obrázku 13. 

- Pravidelně provádět čištění vyznačení komunikací a udržovat pořádek na pracovišti.  

- Ukládat materiál na předem určené prostory pro skladování. 
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- Zlepšit osvětlení ve skladu. Ve skladu je nedostatečné osvětlení dle nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. § 45, odst. 3, písmeno a) [4]. Doporučeno zvýšit počty osvětlení, aby 

hodnota splňovala požadavky nařízení vlády. 

 

 Nevhodný typ závěsného prostředku pro zachycení dlouhých svazků trubek  

Při nakládce do kamionu se vysmeklo lano a materiál spadl z výšky 40 cm na podlahu 

kamionu. Příčinou bylo nepoužití vhodného závěsného prostředku, který by zachytil materiál 

na 2 místech (Obrázek 14).  Při použití takového způsobu nakládky hrozí rozhoupání trubek a 

jejich neovladatelnost při nakládce do kamionu.  

 

Obrázek 14 Nevhodné použití závěsného prostředku [vlastní zdroj] 

 

Navrhuji tyto technické a organizačních opatření: 

- Doporučuji používat vhodný závěsný prostředek - jeřábovou traverzu. Pomocí něhož se 

lépe vyhledává těžiště pro bezpečnou manipulaci při přemísťování, nakládání trubek 

(Obrázek 15).  

- Dodržovat předepsaných bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních postupů 

práce. 

- Seznámit zaměstnance se skoronehodu a proškolit je o správném způsobu přemísťování 

břemen a materiálu. 
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Obrázek 15 Jeřábová traverza [32] 

 

 Nevhodná podlaha skladu  

Zaměstnanec při chůzi po skladu upadl z důvodu nerovnosti na podlaze. Tím si natáhl 

lýtkový sval na pravé dolní končetině. Ve skladě je nezpevněná podlaha a díry na podlaze 

(Obrázek 16). Část podlahy skladu je tvořena sutinou a nemá označení možného zatížení 

podlahy.  

 

 Obrázek 16 Ukázka nezpevněné komunikace ve skladu trubek [vlastní zdroj] 

 

Ukázka nezpevněné komunikace 
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Navrhuji tyto technické a organizačních opatření: 

- Provést kontrolu stavu podlahy, určit skladové plochy, dle ČSN 269030 Manipulační 

jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování [8].  

- Nezpevněnou podlahu opravit. 

- Na viditelné místo umístit tabulky s údajem o zatížení podlahy. 

 

 Nebezpečné postupy pro obsluhu 

 Externí zaměstnanec se volně pohybuje po trubkách naložených v kamionu 

(Obrázek 17). Hrozí přimáčknutí. Obsluha nepoužívá přidělené OOPP (ochrannou přilbu). 

 

 

Obrázek 17 Manipulace s materiálem [vlastní zdroj] 

 

Navrhuji tyto technické a organizačních opatření: 

- Proškolit zaměstnance s pracovními postupy pro dané práce. 

- Kontrolovat používání přidělených OOPP. 
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 Zapadlé vozidlo 

Při výjezdu z nakládacího místa došlo k zapadnutí vozidla (Obrázek 18). V areálu firmy 

jsou nezpevněné komunikace a stávající panelové cesty jsou ve špatném technickém stavu 

 

 

Obrázek 18 Zapadlé vozidlo [vlastní zdroj] 

 

Navrhuji tyto technické a organizačních opatření: 

- Opravit komunikaci, kde projíždějí kamiony s expedovaným materiálem a nájezdové 

plochy do skladů. 

- Seznámit všechny řidiče, kteří dostanou povolení vjezdu do areálu se zásadami na 

komunikacích v areálu podniku. 

- Vyžadovat a kontrolovat dodržování nosnosti vozidel. 

- Dodržovat předepsané značky a upozornění. 

 

 Vykolejení železničního vozidla 

Došlo k samovolnému pohybu externího železničního vozidla po areálu. Vozidlo 

prorazilo vrata areálu a poté vykolejilo (Obrázek 19). Hrozilo nebezpečí srážky s motorovým 

vozidlem, protože železniční vozidlo projelo přes železniční přejezd, který nesignalizoval 

jedoucí vozidlo. 
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Obrázek 19 Vykolejení železničního vozidla  [vlastní zdroj] 

 

Navrhuji tyto technické a organizačních opatření: 

- Stojící železniční vozidla pokaždé zajistit proti samovolnému pohybu. 

- Prověřit funkčnost výstražná signalizace, aby nešlo ke střetu jedoucích vozidel a 

chodců. 

  

 Překročení povolené rychlosti  

 V celém areálu podniku je povolena maximální rychlost 20 km/h. Ta je však 

překračována především externími pracovníky (Obrázek 20). Tím dochází k ohrožení 

ostatních osob. V areálu firmy je navíc nedostatek dopravních značek, u nichž velká část je ve 

špatném technickém stavu.  
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Obrázek 20 Ukázka překročení povolené rychlosti [vlastní zdroj] 

 

Navrhuji tyto technické a organizačních opatření: 

- Provádět školení o pravidlech silničního provozu v podniku.  

- Následně provádět měření rychlosti a ukládat finanční sankce za překročení rychlosti.  

- Zrevidovat dopravní značky, nevyhovující vyměnit za nové fotoluminiscenční značky 

včetně železničních přejezdů. 

- Do areálu pořídit stacionární radar, který bude řidiče upozorňovat na jejich rychlost.  

- Zkontrolovat funkčnost všech výstražných signalizací v podniku.  

- Označit dopravní cesty a vyznačit zřetelně parkoviště. 
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8 NÁVRH NOVÉHO SYSTÉMU REGISTRU SKORONEHOD  

Na základě vyhodnocení skoronehod dle zdrojů a příčin byl navržen nový systém 

registru skoronehod.  Jsou v něm nově zařazeny zdroje a příčiny skoronehod. V registru jsou 

uvedeny konkrétní příklady, které jsou využívány k přehledu skoronehod a zároveň slouží 

k seznamování zaměstnanců. Program je vyhodnocován měsíčně, čtvrtletně a ročně a 

umožňuje odboru BOZP v největší míře se zaměřit na takto vzniklé skoronehody.  

Na obrázku 21 je ukázka nového registru skoronehod.  

Na základě nového registru skoronehod je možno aktualizovat i obsah školení. V rámci 

školení budou zaměstnanci seznamováni se skoronehodami, s jejich zdroji, příčinami a 

opatřeními, které byly v důsledku jejich odstranění přijaty. Konkrétními příklady lze 

zaměstnance poučit, jak rozpoznat zdroj a příčinu  skoronehody, aby byli sami schopní 

v budoucnu správně skoronehodu identifikovat a tuto nahlásit.  

Důležité je i vysvětlit zaměstnancům, že hlášení skoronehod sloužit k získání přehledu o 

možných zdrojích rizika, na základě kterého budou přijata nápravná opatření. Snaha by měla 

vycházet od každého zaměstnance, aby pochopil, že tímto získá bezpečnější pracovní 

podmínky. 
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9 ZÁVĚR 

V rámci přehodnocení politiky BOZP, která většinou vycházela z mimořádných událostí 

a incidentů, které se v organizaci přihodily, bylo cílem mé bakalářské práce provést analýzu 

skoronehod, vyhodnotit mimořádné události z hlediska zdrojů a příčin a implementovat je do 

seznamu rizik ve firmě.  

  Oproti dřívější době, kdy se problémy BOZP řešily až po vniku úrazu, případně havárie, 

se dnes věnuje větší pozornost prevenci a předcházením úrazů. Z tohoto důvodu se velká 

pozornost věnuje právě skoronehodám.  

Aby se dosáhlo cíle práce, byly vyhodnoceny zdroje a příčiny skoronehod za rok 2009, 

2010 a 2011. Z rozboru vyplynulo, že nejčetnějším zdrojem skoronehod byl pád materiálu a 

manipulace s břemeny, včetně dopravních motorových prostředků.  Nejčastější příčinou byl 

vadný nebo nepříznivý stav zdroje skoronehody, nesprávná organizace práce a chybějící nebo 

nedostatečné ochranné zařízení.  

Identifikovala jsem na základě rozboru skoronehod také pracoviště, kde se nejčastěji 

tyto skoronehody vyskytovaly. Pracoviště s větším výskytem skoronehod je sklad trubek a 

venkovní pracoviště.  

Takto bylo získáno nejen nejčastější zdroje a příčiny úrazů, ale rovněž informace o 

nejčastějším výskytu skoronehod dle pracovišť.   

Pro lepší evidenci a přehled skoronehod byl vytvořen nový registr skoronehod, včetně 

zařazení skoronehod dle zdrojů a příčin. Tuto informaci lze sledovat měsíčně, čtvrtletně a 

ročně. Skoronehody lze na základě této statistiky vhodným způsobem odstranit a preventivně 

tak předcházet vzniků pracovních úrazů.  

Tento postup byl zaveden do systému preventivní politiky BOZP se zamezením vzniku 

pracovních úrazů v ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.  

Bude využit rovněž při auditech a školeních v rámci seznamování pracovníků s tímto 

registrem skoronehod a tak působit preventivně na předcházení vzniků pracovních úrazů. 
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