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1.

Úvod

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s., (CZ-TPIS) je dobrovolné,
nezávislé sdružení, které bylo založeno začátkem června roku 2007. Jejím posláním je
podpora organizací působících ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice,
společného identifikování národních zájmů v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotného
prosazování těchto zájmů na evropské úrovni. Česká technologická platforma bezpečnosti
průmyslu si klade za cíl zapojit Českou republiku do realizace hlavních činností Evropské
technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagovat získané znalosti
a zkušenosti v českém průmyslu a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti
průmyslu v České republice. CZ-TPIS usnadní propojení zájmů průmyslových podniků,
odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.
Implementační akční plán (IAP) je další strategický dokument, který v souladu se
Strategickou výzkumnou agendou (SVA) shrnuje konkrétní úkoly a zodpovědnosti navržené
pro plnění především střednědobých cílů CZ-TPIS. Jednotlivé úkoly jsou navrhovány podle
prioritních témat pracovních skupin vedením platformy, především vedoucími pracovních
skupin a dalšími odborníky dané oblasti a poté jsou připomínkovány všemi členy platformy.
Aktuální verze IAP bude zveřejňována na internetových stránkách CZ-TPIS.
Dosažené výsledky výzkumu podle SVA a IAP budou vhodným způsobem zveřejňovány pro
širokou odbornou veřejnost (formou publikací, seminářů, atd.)

1.1

Vize CZ-TPIS

Vize národní platformy vychází z celkové vize Evropské technologické platformy bezpečnosti
průmyslu ve specifikaci směřování bezpečnostního výzkumu. Hlavním cílem národní
platformy je společně identifikovat národní zájmy v oblasti bezpečnosti průmyslu, tyto zájmy
prosazovat na české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na podporu investic
a výzkumu bezpečnosti v souladu s udržitelným rozvojem průmyslu.

Jednotlivé cíle CZ-TPIS lze charakterizovat takto:
-

Zapojení České republiky do realizace hlavních činností Evropské technologické
platformy bezpečnosti průmyslu.

-

Zpracování vize rozvoje sektoru bezpečnosti průmyslu a vypracování Strategické
výzkumné agendy (SVA).

-

Vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu.

-

Zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu.

-

Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v průmyslu.
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Výše uvedené cíle přispějí k naplňování vize Evropské technologické platformy bezpečnosti
průmyslu, která je formulována takto:
Evropskou vizi pro bezpečnost průmyslu lze shrnout následovně.
Do roku 2020 bude přijato nové paradigma pro bezpečnost v evropském průmyslu. Na
bezpečnost se pohlíží jako na klíčový faktor pro úspěšný podnik a neodmyslitelný prvek
výkonnosti podniku. V důsledku toho se bude průmyslová bezpečnost progresivně
a měřitelně zlepšovat na základě redukce povinně hlášených nehod při práci, nemocí
z povolání, poruch zařízení vedoucích k environmentálním nehodám a výrobním ztrátám.
Předpokládá se vytvoření kultur „eliminace nehod“ a „poučení se z chyb“, kde je
bezpečnost začleněna do navrhování, údržby, provozu, hodnocení použitelnosti a řízení
rizik na všech úrovních v podnicích. Toto bude identifikovatelné jako výstup této
Technologické platformy s následujícími kvantifikovanými cíli.
Do roku 2020 budou ve všech hlavních průmyslových sektorech ve všech evropských
zemích strukturované programy samočinné regulace bezpečnosti. Tyto programy budou
mít pevné, měřitelné výkonnostní cíle pro zlepšenou strukturální výkonnost, eliminaci
havárií, a splní roční míry redukce uvedené v cílech Technologické platformy.
Do roku 2020 se stanou pracoviště bez nehod normou.
Tento vývoj významně přispěje k udržitelnému růstu všech hlavních průmyslových sektorů
v Evropě bezpečnějším využitím perspektivních technologií a prodloužením životnosti
stárnoucích objektů, a tím ke zlepšení sociálního blaha.
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2.

Implementační akční plán CZ-TPIS

Jednotlivé aktivity implementační akčního plánu České technologické platformy bezpečnosti
průmyslu vycházejí z výzkumných témat definovaných ve strategické výzkumné agendě.
Konkretizace vybraných témat bude probíhat s ohledem na aktuální potřeby oblasti
bezpečnosti průmyslu v souladu s cílem národní platformy. Jednotlivé aktivity lze rozdělit na
dlouhodobé a střednědobé cíle.
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3.

Pracovní skupina č. 1 – „Pokročilé technologie snižování rizik“

U každého typu činnosti člověka musíme počítat s riziky, jedná se o přirozený proces, který
lze eliminovat zaváděním různých druhů bezpečnostních opatření. Různé druhy
průmyslových aktivit s sebou přináší různé druhy rizik.
V dnešní době dochází k neustálému vývoji moderních technologií, díky kterým je možno
navrhnout více účinných a produktivních systémů. Tyto systémy jsou dostupné a nabízejí
rostoucí množství funkčních možností (nanotechnologie, minimalizace, inteligentní senzory
aj.). Problémem však je, že některé složitější¨technologické systémy, jsou doposud
nedostatečně prostudovány a identifikovány. Nejsou podrobněji zjištěny reakce, chování
pracovníků v daných situacích, způsobených přirozeným chováním člověka, které zvyšují
pravděpodobnost chybných rozhodnutí a závažnost následných účinků.
3.1

Úvod do problematiky

Používání nových vývojových technologií, které jsou efektivní při zvyšování průmyslové
bezpečnosti, je nezbytné pro rozšíření a podporu výzkumu celkové bezpečnosti vyvíjených
technologických zařízení. Z důvodů nárůstu složitosti výrobních systémů, je nejdůležitější,
aby tyto systémy plnily požadované funkce a to v kombinaci i s bezpečnostními požadavky.
Právě snaha o používání nových technologií v oblasti průmyslové bezpečnosti byla základem
pro definování rozsahu v oblasti výzkumu. To zahrnuje vývoj znalostí vztahujících se
k používání pokročilých technologií rozdělených do několika oblastí:
technologie snižování rizik již u zdroje a při přímé ochraně dotčeného subjektu
technologie snižování rizik pro kolektivní ochranný systém a zařízení
nové materiály, technologie a zkušební metody pro osobní ochranné pracovní prostředky

3.2

Současný stav řešené problematiky

Technologie a metody zaměřené na přímou ochranu průmyslových podniků a zařízení
s cílem snížit nebezpečí vzniku závažných havárií
Řešení problematiky krizových situací zahrnuje přírodní, technologická, sociální, ozbrojená
a asymetrická ohrožení. Jedná se o komplexní řešení bezpečnosti, protože jednotlivé jevy
neexistují odděleně. Nezvládnutí jednoho procesu přináší problém v jiné oblasti.
V současnosti si Evropa uvědomuje dané problémy, ale nevytváří progresivní nástroje pro
jejich řešení v komplexní jednotě. Problematika řešení komplexní bezpečnosti není jen
problémem politiků, ale i techniků a občanů v jejich každodenním životě. Jedná se o řešení
parciálních úloh v kontextu jednotného rámce bezpečnosti. Novodobé hrozby jsou vnímány
jen okrajově. Nejedná se jen o sociální hrozby, ale i o přírodní a technologické, které jsou
determinovány technickým poznáním.
V historii se slovem katastrofa označuje zvrat, obrat nebo konec. V současnosti existuje více
synonym v hovorové řeči, která přesněji popisují předmětnou souvislost, např. přírodní,
technologické katastrofy. Katastrofy se vyznačují třemi hlavními charakteristikami:
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První charakteristikou je uvolnění velkého množství energie v jakékoliv podobě.
Druhou je krátký čas trvání.
Třetí je jejich ojedinělý výskyt.
Jejich opakování stejným způsobem na stejném místě je nepravděpodobné. Poměrně často se
používá i pojem krize, co obecně označuje stav před bodem obratu, když je ještě možné
vyhnout se těžkým následkům. Účinky přírodních sil, fyzikálních, chemických, biologických
pochodů však působí převážně nečekaně. Systémový pohled na tyto procesy dává předpoklad
pro jejich identifikaci, možnost minimalizace ztrát. Z tohoto důvodu je nutné jednoznačné
definování pojmů, na závislosti pro příslušný jev. Forma informace je stále vlastní
příslušnému vědnímu oboru. Vědy (fyzici, chemici, biologové) popisují jevy pomocí rovnic,
schémat. Oblast managementu používá převážně textové informace. Úkolem informací je
podat požadovaný obraz o realitě a logickém sledu v rámci kauzální závislosti. Díky rozvoji
informačních technologií je možné sumarizovat poznatky, třídit je a hledat jednotlivé
souvislosti. Bezpečnost jako atribut jakéhokoliv systému (sociálního, technického,
biologického) používá tyto nástroje v širokém rozsahu. Teorie rizik používaná při
identifikování, posuzování je navzdory takovému širokému záběru jednotná a mění se jen
aplikační část. Neexistuje univerzální metoda, ale existuje jednotný sled kroků, které je možné
použít v procesu managementu rizik.
Přírodní, ekologické, technické havárie vznikají aktivací nebezpečí, která jsou
charakteristická pro příslušnou skupinu hrozeb. Ohrožení se aktivují v konkrétním čase
a prostoru. Přírodním hrozbám se člověk může jen přizpůsobit. Může je vnímat, znát
mechanizmy jejich působení a využít je v procesu adaptace. Technologické havárie zapříčiní
člověk většinou nerespektováním fyzikálních, chemických a biologických zákonitostí ať už
v tvorbě technologických celků, přepravě, jakož i nerespektováním mechanizmů a zákonitostí.
Asymetrické hrozby jsou převážně reakcí menšin na způsob získání nadvlády územní,
majetkové a sociální.
Tabulka č. 1: Kategorizace ohrožení [1], [2]
1. Přírodní ohrožení
1.1. požárem
1.2. povodní a záplavou
1.3. sesuvem půdy a skal
1.4. lavinou
1.5. seizmickou činností
1.6. větrnou smrští
1.7. krupobitím
1.8. extrémním teplem, suchem
1.9. extrémní zimou (chladem)
1.10. extrémním sněžením
1.11. bouří
1.12. zamořením vody
1.13. kontaminací potravin
1.14. zamořením ovzduší

2.19. narušením produktovou
2.20. narušením funkčnosti bankové soustavy
3. Sociální a ostatní ohrožení (Hromadné
nákazy lidí a zvířat velkého rozsahu, migrace
a vnitřní konflikty a nepokoje)
3.1. epidemií (nákazy osob)
3.2. epifýzií (nákazy polních kultur)
3.3. epizoótií (nákazy zvířat)
3.4. zamořením hmyzem
3.5. azylovým tlakem
3.6. utečeneckou vlnou
3.7. etnickými, náboženskými a ideologickými
konflikty velkého rozsahu
3.8. extremismem
3.9. sociálními nepokoji velkého rozsahu
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3.10. násilným protiprávným jednáním
3.11. organizovaným zločinem
3.12. útokem proti orgánům veřejné moci
3.13. útokem proti objektům osobitní důležitosti
a dalším důležitým objektem
4. Ozbrojené konflikty
4.1. vojenským konfliktem na území státu
4.2. vojenským konfliktem v zemích EU
4.3. vojenským konfliktem mimo EU
5. Asymetrické ohrožení
5.1. asymetrické ohrožení- technické
5.1.1. jadernými prostředky
5.1.2. biologickými prostředky
5.1.3. chemickými prostředky
5.1.4. informačními postupy
2.13. narušením vodohospodářských děl
5.1.5. elektro – magnetismem
2.14. narušením dodávek elektrické energie, 5.2. asymetrické ohrožení – kombinované
plynu, tepelné energie
5.2.1. alternativními koncepcemi
2.15. narušením dodávek pitné vody
5.3. asymetrické ohrožení - jiného charakteru
2.16. narušením informačních sítí
5.3.1. teroristická hrozba
2.17. narušením telekomunikačních sítí
5.3.2. kombinace vznikající spojením s využitím
2.18. nedodáním léků a zdravotnického materiálu prostředků 5.1.a 5.2.

2. Technologické ohrožení
2.1. únikem NL ze stacionárních zdrojů
2.2. únikem NL z mobilních zdrojů
2.3. únikem RAO nebo jiného nebezpečného
odpadu při jeho likvidaci
2.4. velkými požáry v hospodářských objektech
2.5. požáry skladů na ropné produkty
2.6. požáry v dřevozpracujícím průmyslu
2.7. únikem ropných látek
2.8. výbuchy v chemických provozech
2.9. výbuchy při skladování obilnin
2.10. nebezpečnými úseky komunikací
2.11. haváriemi jaderných zařízení
2.12. haváriemi v letecké, železniční, lodní,
silniční dopravě

Poznámky: NL – nebezpečné látky, RAO – radioaktivní odpad

Technologické hrozby
Specifické místo mezi hrozbami mají technologické havárie, způsobené technologickými
hrozbami. Nejhorší důsledky v této skupině mají jaderné a průmyslové havárie. Z minulosti
jsou známy havárie hlavně z oblasti chemických provozů, plynárenských podniků a v hutním
a důlním průmyslu. Některé průmyslové havárie, které jsou součástí průmyslové revoluce
a znakem industriální společnosti, jsou uvedené níže.
Petrochemický a chemický průmysl:
Sedco 135C, Nigérie, 1980, únik 30 000 tun ropy, 180 mrtvých otrávených zamořenou
vodou.
Aleksander Kjelland, 1980, plovoucí ostrov - základna v Norském moři, zničený vichřicí,
123 mrtvých.
Loď Exxon Valdéz, 1989, náraz na mělčinu, 40 000 m3 ropy se vylilo do moře,
ekologická katastrofa, odstraňování důsledků je odhadováno na 1 miliardu USD.
Baškirská oblast, 1989, vznítil se unikající plyn, po přetrhnutí plynovodu bagrem.
Železniční trať procházela údolím s nahromaděným plynem, 575 mrtvých.
Seveso (chemická Hirošima), 1976, únik 2kg dioxinu, 600 lidí trvale postižených.
Bhópál, únik 15 ton metylizokyanátu,1985, 2500 mrtvých, 50 000 zraněných, škody
odhadnuté na 20,0 miliard USD.
Mexico City terminál s LPG v San Juan Ixhuatepec, BLEVE, 650 usmrcených, 6400
zraněných, 200 000 evakuovaných, škoda na majetku 31 miliónů USD.
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Mexický záliv 2010, únik ropy z podmořského vrtu Macondo, 11 mrtvých, škoda byla
vyčíslena na 23,3 miliard USD.
Jaderný průmysl:
Windscale, 1956, požár ve vojenském objektu na výrobu plutónia, zamoření 5. stupně
podle MAAE.
Harisburg, 1979, přehřátí reaktoru a následný únik radioaktivních pár, likvidace havárie
do roku 1994, náklady na likvidaci jsou 10 násobkem ceny reaktoru.
Černobyl, 1986, výbuch bloku jaderné elektrárny, 800 000 lidí s trvalými zdravotními
následky ve formě onkologických nálezů, 5 tun radioaktivních produktů bylo výbuchem
rozmetaných, 7. stupeň důsledků podle stupnice INES (The International Nuclear Event
Scale).
Fukušima, Japonsko odhad 32 miliard USD a předpoklad likvidace 1 až 4 bloku, INES 7.
Stavebnictví:
Virginia, 1978, zhroucení bednění chladírenské věže, 51 mrtvých.
Morvi, India, 1979, přelomení přehradní zdi, do 30 000 mrtvých, neobyvatelné město pro
60 000 obyvatel.
Zhroucení mostu v Melbourne, 1970, montáž mostového dílce, 35 mrtvých.
Kufstein, 1990, sesuv dálničního mostu spojujícího Německo a Itálii, přerušení provozu
na 4 měsíce.
Doprava – lodě:
Titanic,1912, náraz na ledovec, selhání lidského faktoru, 1 513 mrtvých.
Loď Mont Blanc, přístav Halifax, loď naložená výbušninami, 1900 usmrcených, 4000
poraněných.
Trajekt Doňa Paz, 1988, požár na trajektu po srážce s tankerem, 4386 mrtvých.
Komsomolec K-278, 1989, atomová ponorka třídy Mike, požár reaktoru, potopená
v Norském moři.
Doprava – letadla:
Boeing 747,1985, nadměrná únava materiálu směrového kormidla vlivem špatné
montáže, 520 mrtvých.
Boeing 767, 1991, chyba palubního počítače, reverz a maximální tah motoru přikázaný
ve stejném okamžiku pro dva motory, 223 mrtvých.
Boeing 747, 1992, vysazení motorů po startu v Amsterdamu, pád do obydlené oblasti,
kde shořelo 200 obyvatel.
Airbus 300, 1994, při přistávání v Nagoi selhání lidského faktoru (našel se alkohol
v tělech pilotů).
Definování průmyslové havárie je teritoriálně omezené na prostor podniku. Průmyslová
havárie má 4 základní atributy:
definování území – podnik, provoz,
definování vlastnických práv – územní teritorialita,
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přítomnost vybrané nebezpečné látky – jasně definované látky, cca 1000
nejpoužívanějších chemických látek a směsí ve třech skupinách,
spuštění reakce, požár, výbuch, toxicita, procesní reakce, které jsou mimo provozních
režimů. Havarijní režim popsán v technologických reglementech není havárií,
definování ztrát na životech, životním prostředí a výška finanční ztráty v podniku a mimo
něj.
Z analýz havárií, které jsou dostupné v databázi MHIDAS (Major Hazardous Incident Data
Service, cca 6000 havárií), je možné tvrdit následující s ohledem na posuzovaný parametr:
neznámy materiál způsobil 11 % havárií,
neznámá ohrožení způsobila 3 % havárií,
typ havárie nebyl zjištěn u 4 % havárií,
neidentifikovaný způsob manipulace s materiálem byl zjištěn u 3% havárií.
Tyto skutečnosti hovoří v neprospěch lidí, kteří jsou a budou v chemických provozech tvořit
největší hrozby. Protože vždy je tady nejrizikovější lidský faktor, který selhává. Z výše
uvedeného vyplývá, že v oblasti prevence vzniku průmyslové havárie se nestačí orientovat jen
na technologie a metody zaměřené na zamezení úniku, požáru nebo výbuchu nebezpečné
chemické látky (popsané v následujících kapitolách), ale hlavně na selhání lidského faktoru
jako dominantní příčiny jejich vzniku. V budoucnu by se proto pozornost měla soustředit na
technologie s vysokou mírou spolehlivosti, které úplně eliminují (plně automatické), nebo
významně minimalizují (poloautomatické) přítomnost člověka v řízení procesu. Z uvedeného
vyplývá, že daleko větší důraz bude potřebné klást na hardwarově-softwarovou část řízení
procesů s možnostmi včasného odhalení selhání, odklonu od standardního stavu a identifikaci
vzniku nebezpečných podmínek.

Ochrana před výbuchem
Růst kapacity výrobních jednotek, zavádění technologií s extrémními pracovními
podmínkami, u kterých je předpoklad zvýšeného nebezpečí úniku látek toxických, hořlavých
a výbušných, klade vysoké požadavky na zabránění vzniku havárií. Důsledkem havárií nejsou
jen hmotné škody na majetku, životním prostředí, přerušení provozu apod., ale často dochází
k ohrožení zdraví a životů lidí.
Z důvodu zabránění vzniku těmto rizikům vyplývají vysoké nároky na kvalitu projektové
přípravy, zabezpečovacích prvků a provozování technologií, které musí trvale zajišťovat
odpovídající bezpečnost a spolehlivost provozu. Snahy konstruktérů z pohledu ochrany před
výbuchem při návrhu technologií směřují do dvou rovin:
zabránit výbuchu,
navrhnout takovou konstrukci, která odolá výbuchu.
Když není možné vyloučit výbušnou atmosféru a současně není možné vyloučit všechny
účinné iniciační zdroje, tzn., že není možné vyloučit nebezpečí výbuchu, pak je nutné
z oblasti aktivní prevence přejít k prevenci pasivní, kdy se aplikací vhodných konstrukčních
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opatření zajišťuje snížení nepříznivých účinků výbuchu na přijatelnou úroveň, přičemž cílem
je zajistit bezpečí osob, majetku a životního prostředí před účinky výbuchu. Z uvedeného
důvodu se koncipuje protivýbuchová ochrana do více úrovní.
Primární protivýbuchová ochrana – úprava koncentrace hořlavých látek nebo snížení
obsahu kyslíku pod mezní koncentraci kyslíku – inertizace.
Sekundární protivýbuchová ochrana – jejím účelem není ovlivňování výbušné atmosféry,
ale omezení, případně vyloučení každého účinného iniciačního zdroje.
Konstrukční (terciální) protivýbuchová ochrana – omezení účinků výbuchu na přijatelnou
úroveň konstrukčními ochrannými opatřeními, výskyt výbuchu se připouští.
První dva stupně jsou zaměřené na eliminaci, resp. vyloučení nebezpečí výbuchu – aktivní
prevence. Třetí stupeň je zaměřený na ochranu zařízení a okolí před účinky exploze – pasivní
prevence. Aktivní prevence zabraňuje vzniku výbuchu. Naproti tomu pasivní prevence
nezabraňuje výbuchu, ale omezuje a snižuje jeho účinky a důsledky.
Hodnocení rizika výbuchu je proto prvotně zaměřené na pravděpodobnost, zda může
vzniknout výbušná atmosféra a následně pravděpodobnost, zda může být přítomen zdroj
iniciace a může se stát účinným. Kvantitativní přístup v ochraně proti nebezpečí výbuchu je
druhotný, co se týče zamezení vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. Postup hodnocení musí
být opakovaný pro každou práci nebo výrobní proces a pro každý provozní stav a změnu
stavu v technologii.
Hodnocení nových, existujících provozů má být založeno na následujících provozních
stavech:
normální provozní podmínky, včetně údržby,
uvádění do provozu a vyřazování z provozu,
selhání, předpokládané poruchové podmínky,
nesprávné použití, které může být logicky předpokládané.
Hodnocení rizika výbuchu musí být úplné. Důležité faktory jsou:
použitá pracovní zařízení,
stavební konstrukce a jejich uspořádání,
použité látky,
pracovní a technologické podmínky a jejich možné vzájemné působení a reakce
s pracovním prostředím.
Úvahy o účincích a důsledcích mají druhořadý význam v procesu hodnocení, protože při
výbuchu se vždy očekává způsobení velkých škod, od velkých materiálových ztrát až po
poranění a usmrcení.
Konstrukční protivýbuchová ochrana
Opatření konstrukční protivýbuchové ochrany nezabrání výbuchu, ale zajistí, aby nedošlo
k poškození zařízení, k ohrožení osob a aby zařízení bylo po krátké době schopno dalšího
provozu. Konstrukční opatření, které omezí účinky výbuchu na přijatelnou míru je možné
rozdělit následovně:
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konstrukce odolné výbuchu,
zařízení na odlehčení výbuchu,
zařízení na potlačení výbuchu,
zařízení na zabránění přenosu plamene a exploze.
Konstrukce odolné výbuchu
nádoby odolné výbuchovému tlaku – zařízení je dimenzováno tak, že odolá maximálnímu
výbuchovému tlaku bez trvalých deformací a netěsností zařízení.
nádoby odolné výbuchovému rázu – zatížení na mezi kluzu způsobí trvalou deformaci.
Ve většině případů však tato deformace není překážkou.
Zařízení na odlehčení výbuchu
Při vzniku výbuchu nebo po určitém rozšíření se výbuchu (ihned nebo po dosáhnutí určitého
tlaku) se na stanovené ploše otevře původně uzavřené zařízení. Odlehčovací zařízení musí
zareagovat tak, aby zařízení nebylo v žádném případě namáháno nad svou rázovou pevnost.
Princip odlehčení tedy spočívá v tom, že při rozvoji výbuchu a dosáhnutí určité relativně
nízké hodnoty reakčního tlaku odlehčovacího prvku dochází k otevření odlehčovacího otvoru,
přes který je umožněný únik čerstvé výbušné směsi, resp. spalin mimo zařízení. Snížení tlaku
při výbuchu v zařízení z zpmax na pred,max umožní podstatně zmenšit tloušťku stěny zařízení
a tím i jeho hmotnost a cenu. Odlehčení musí být, pokud je to možné, zrealizováno nejkratší
přímou cestou do volného prostranství. Odlehčovací zařízení musí být dimenzováno
a upevněno tak, aby vydrželo výbuchový tlak a zpětný ráz. Umístění odlehčovacích otvorů na
zařízení musí být zvoleno tak, aby vystupující plamen neohrozil osoby, nezapálil okolní
hořlavé látky a nezpůsobil další škody, protože velká část vypuzené čerstvé výbušné směsi
shoří mimo zařízení. Dosah plamenů se pohybuje minimálně do vzdálenosti 10-15 m.
Zařízení na potlačení výbuchu
Když se nachází chráněné zařízení v objektu, není v každém případě možné použít zařízení na
odlehčení výbuchu. Když zařízení není dimenzováno na maximální výbuchový tlak, je nutné
použít ochranné systémy na potlačení výbuchu. Instalace zařízení na potlačení exploze je
nutná i tehdy, když je zařízení instalováno na vnějším prostranství, ale není možné zajistit
bezpečnostní zónu od odlehčovacích otvorů.
Zařízení na zabránění přenosu plamene a exploze
Při výbuších ve spojených nádobách nebo zařízeních v potrubích dochází k velkému nárůstu
výbuchových tlaků a brizance výbuchu. Proto je nutné zabránit možnosti vstupu plamene
z nádoby nebo zařízení do potrubí, resp. přerušit šíření plamene v potrubí dřív, než rychlost
šíření čela plamene dosáhne nebezpečné hodnoty.
Hořlavé plyny a páry
Ochranné prvky zabraňující přenosu výbuchu v zařízeních na plyny, páry a mlhy:
protivýbuchová armatura na deflagraci,
protivýbuchová armatura na dlouhodobé hoření,
protivýbuchová armatura na detonaci,
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zařízení na zamezení zpětného šlehu,
zábrany proti plameni.
Hořlavé prachy
Ochranné prvky zabraňující přenosu výbuchu v zařízeních na prach:
protivýbuchové bariéry,
rychlouzavírací protivýbuchové ventily,
rychlouzavírací posuvníky,
odlehčovací protivýbuchové komíny,
rotační podávače,
ucpání (materiál jako bariéra).
Chemická izolace výbuchu se aplikuje za účelem uhašení explozivního hoření v potrubních
trasách.
Protivýbuchový ventil – výbuchová uzávěra. Místo nasazení je především v prachových
přepravních systémech, kde se vyskytují prachy explózních tříd St1 až St3, případně
i hybridné směsi.
Rychle uzavírací posuvník – tvořící součást přepravního systému se automaticky
uzavírá v případě výbuch, při výpadku elektrické energie. Po uskutečněné ochranné akci
je prakticky ihned připraven k dalšímu zásahu.
Rotační podávač – rotační podávač vhodným konstrukčním vyhotovením zabrání
přestupu čela plamene.
Odborným přezkoumáním a posouzením konkrétního technologického procesu a jeho zařízení
prostřednictvím odborníků může provozovatel případně projektant určit míru rizika výbuchu,
jako i její eliminaci nebo úplné vyloučení možnosti výbuchu návrhem vhodných technických
a organizačních opatření.

Ochrana před požárem
Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vzniku požárů a snižování požárního rizika.
Nejdůležitějším úkolem požární prevence však bezesporu zůstává zajištění požární
bezpečnosti při užívání objektů a jejich provozu po celou dobu obvyklé nebo předpokládané
životnosti při současném zajištění požární bezpečnosti provozovaných činností. Veškerá
preventivní opatření jsou v zásadě zaměřena na opatření k zamezení vzniku požáru,
k zamezení nebo k omezení šíření požáru, k zajištění bezpečné evakuace, k zajištění
bezpečného a účinného hasebního zásahu, který musí přijít co nejdříve po rozpoznání
nebezpečné situace.
Nutnost vybavení objektů požárně bezpečnostními zařízením je dána kodexem norem požární
bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08 XX. Tento kodex norem požární bezpečnosti staveb
umožňuje projektantům řešícím požární bezpečnost objektů zejména:
zvětšit mezní rozměr požárního úseku
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prodloužit délky nechráněných únikových cest
snížit požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
Mezi základní druhy požárně bezpečnostních zařízení je možno uvést:
Elektrická požární signalizace (EPS) – slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska
požáru. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace
osobám určeným k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která
brání rozšíření požáru, usnadňují, případně provádějí protipožární zásah.
Stabilní a polo-stabilní hasicí zařízení (SHZ) – slouží k provedení hasebního zásahu bez
přítomnosti lidského činitele v krátké době po vzniku požáru.
Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) – slouží k zabránění šíření a k odvedení zplodin
hoření a tepla vzniklého požáru mimo objekt. Tím je sníženo tepelné namáhání stavebních
konstrukcí a zlepšena možnost evakuace osob i provedení represivního zásahu.
Základní části elektrické požární signalizace:
hlásiče požáru
ústředny elektrické požární signalizace
doplňující zařízení elektrické požární signalizace
V současnosti jsou používány dva systémy elektrické požární signalizace. U systému
elektrické požární signalizace s kolektivní adresací je ústředna schopna rozlišit, ze které
hlásicí linky signál POŽÁR přišel, ale již nezjistí, od kterého hlásiče. V mnoha případech je
identifikace místa požáru pouze podle hlásicí linky nedostatečná. Řešením je použití jedné
hlásicí linky pro každý samostatně identifikovatelný prostor, což vede k nutnosti instalovat
velké množství hlásicích linek. V případě velkého množství střežených prostorů počet
hlásicích linek přesáhne možnosti ústředny a je třeba použít většího množství ústředen, což
vede ke zvýšení ceny celého systému. Jiným řešením je použití systému elektrické požární
signalizace s individuální adresací. V tomto případě lze identifikovat stav jednotlivých hlásičů
na hlásicí lince. Jsou používány systémy se sériovou a paralelní adresací.
Vysoce citlivé metody a inteligentní systémy detekce ohně
Moderní metody detekce umožňují odhalit oheň v nejdříve možném čase a spolehlivě měří
velice nízkou i extrémně vysokou koncentraci kouře. Jedním z nejcitlivějších systémů je
i senzor postavený na laserové detekci s rozsahem citlivosti od 0,005 do 20% obs/m. Pomocí
vysoce efektivního aspirátoru je přes síť rourek vzduch nasáván do detektoru. Každý vstup
rourky má senzor a může být odventilován zpátky do chráněného prostoru. V detektoru
vzduch vedený do detekční komory nejprve prochází dvoustupňovým prachovým filtrem.
První stupeň odstraní ze vzduchu prach a špínu před jeho vstupem do laserové detekční
komory a jeho analýzou. Druhý, velmi jemný, stupeň zajišťuje čistý vzduch použitý
v detekční komoře na vytvoření čistící vzduchové bariéry, která chrání povrch optiky před
znečištěním. Detekční komora využívá stabilní laserový zdroj třídy 1 a přesně umístěný
senzor, čím se dosahuje optimální citlivost v širokém rozsahu typů kouře.
Inteligentní systémy požární signalizace zaznamenávají signály, vyhodnocují je a porovnávají
s databází uložených vzorů. V případě zjištění požáru jsou data přenesena do ústředny, která
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aktivuje požárně-technické zařízení. Procesor ústředny spouští centralizované
a decentralizované řídící funkce pomocí vstupních a výstupních modulů. Nezáleží na tom, zda
má síť kruhovou strukturu a proto je zajištěná proti poruchám nebo jde o interní IT síť,
případně jejich kombinaci. V případě poruchy záložní funkce zajišťují provoz poškozených
částí systému. Všechny signály se automaticky zobrazují na ovládacím panelu na základě
jejich původu nebo jsou využity na řídící funkce. V každém případě je zpráva spolu s časovou
značkou uložena v paměti událostí, takže místo vzniku požáru může být určeno dodatečně.
SHZ
Vodní stabilní hasicí zařízení vzniklý požár nejen signalizuje, ale jako aktivní požární
ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez zásahu lidského činitele, resp. požár dostává
pod kontrolu do příchodu jednotek požární ochrany. Součástí systému je rozvodová potrubní
síť trvale napojená ke stavebním konstrukcím, ventilové stanice a sprchových hlavic, které
jsou v jištěných požárních úsecích pevně připojené k rozvodnému potrubí. Potrubní síť se
sprchovými hlavicemi je napojená na vodní zdroj. Ze sprchových hlavic při požáru vytéká ve
formě sprchového proudu voda na plochu, kde vznikl požár. Voda v případě požáru hasí dané
místo, ochlazuje stavební konstrukce a okolní prostor a při vyšších teplotách se rychle
odpařuje, vytlačuje kyslík a vytváří inertní atmosféru, která zamezuje přístupu okysličovadla,
vzdušného kyslíku potřebného k hoření.
Podle toho, je li systém ohrožený mrazem se aplikuje v různých variantech – mokrý, suchý,
s úplným zaplavením prostoru a předstihový.
Mokrý systém je využívaný hlavně na ochranu skladů, kancelářských prostor, průmyslových
objektů a všude tam kde navrhnutý systém není ohrožený mrazem. Suchý systém se aplikuje
na prostředí ohrožené mrazem, např. nevytápěné skladovací prostory, nakládací prostory,
podzemní garáže apod. Systém je místo vody naplněný stlačeným vzduchem a zaplavuje se až
v případě požáru. V některých případech je zapotřebí rychlé a úplné zaplavení chráněných
prostor vodou, s vysokým stupněm požárního rizika, jako jsou např. letištní hangáry,
elektrárny, generátorové stanice a petrochemický průmysl. Na základě požárního rizika je
možné využít ruční, pneumatický, hydraulický, anebo elektrický spouštěcí systém.
Předstihový systém poskytuje zvýšenou bezpečnost před náhodným spuštěním
sprinklerového systému vlivem falešného poplachu. U velkého suchého systému, předstihový
systém značně zkracuje čas uvedení systému do provozu. Výhodně se dá použít pro
počítačové sály, telefonní ústředny, kina, divadla, knihovny, muzea, výstavní prostory apod.
Předstihový systém v současnosti velmi často nahrazuje hasící systém pracující na bázi plynů.
Nové hasící technologie jsou postaveny na vodní mlze, která využívá na hašení
mikroskopické kapičky vody vytvořené při vysokém tlaku prostřednictvím speciálních trysek,
čímž se vytlačují a absorbují škodlivé zplodiny hoření a ochlazuje okolní vzduch. Aplikuje se
při hašení požárů v prostorech, kde by mohla hašením vodním vzniknout větší škoda na
majetku, než by způsobil samotný požár.
Pěnové SHZ využívá na hašení vzduchovou pěnu, která se vyrábí převzdušněním
pěnotvorného roztoku vyrobeného z vody a pěnidla, přičemž množství přimíchaného vzduchu
určuje typ pěny, těžká, střední a lehká pěna. Pěnové hasicí zařízení se využívá při ochraně
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hořlavých kapalin skladovaných v nadzemních skladovacích nádržích, ve skladech
nebezpečných látek, v technologických zařízeních s hořlavými kapalinami, v prostorech
s kabely, v leteckých hangárech, rafinériích, v chemickém průmyslu apod. Pěnová pokrývka
zamezuje přístupu kyslíku, čímž uhasí vzniklý požár a následně brání opětovnému vznícení
hořlavé kapaliny.
V prostorech, kde by se aplikováním běžných hasicích prostředků jako je voda nebo pěna,
mohla vzniknout větší škoda na majetku než by způsobil samotný požár, se na hašení požárů
používají plynové stabilní hasicí zařízení. Obvyklé využití je při hašení požárů v uzavřených
prostorech nebo při lokálním hašení, nejčastěji v servrovnách, výpočetních střediscích,
řídících místnostech, elektrických rozvodnách VN a NN, ve zkušebnách motorů, ve skladech
nebezpečných a vzácných látek, v historických archívech, apod. Princip hašení u chemických
plynů spočívá v absorbování tepla, v důsledku čeho se oheň oslabí a udusí. Inertní plyny
snižují koncentraci kyslíku v jištěných prostorech, v důsledku čeho se požár jednoduše uhasí.
Systém se uvádí do činnosti automaticky elektrickou požární signalizací prostřednictvím
hlásičů, nebo se systém může spustit i ručně. Místnost, kde se aplikuje plynové hašení, musí
být hermeticky uzavřená, aby v průběhu hašení nedocházelo k úniku hasicího plynu a aby se
zachovala hasicí koncentrace pro dobu 10 min. V případě použití klimatizačního zařízení,
systém EPS zastaví výměnu vzduchu v místnosti.
ZOKT
Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) patří mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení
a slouží pro odvod kouře a tepla při požáru. ZOKT pro přirozený odvod kouře a tepla využívá
principiálně vztlaku horkých plynů při požáru a vytváření komínového efektu. ZOKT pro
nucený odvod kouře a tepla využívá fyzikálního principu vytváření podtlaku v místnosti
(kouřové sekci) prouděním odsávaného vzduchu, který je odsáván aktivním zařízení –
požárním ventilátorem.
Možno tedy konstatovat, že pro zajištění maximální úrovně požární bezpečnosti a využití
vynaložených prostředků je třeba, aby všechny požárně bezpečnostní zařízení a systémy
pracovaly komplexně a ve vzájemných návaznostech.

Integrace požadavků bezpečnosti do konstrukce strojů a zařízení
Současné nové technologie a nové konstrukce strojů lze charakterizovat vysokým stupněm
komplexnosti, přičemž se stále zvyšuje jejich složitost. Zohledňuje se jejich vliv na
enviroment, zohledňují se ergonomické požadavky a technická řešení na vyloučení selhání
lidského faktoru. Vývojové trendy v technice předpokládají použití nových technologií,
nových konstrukcí strojů s výkonnými systémy a nové materiály. Jedním z rozhodujících
kritérií pro jejich využití je jejich bezpečnost v systému člověk-stroj-enviroment. U nových
strojů a technologických celků je důležité již v etapě projektu a následně v etapě jeho
konstrukčního rozpracování vytvořit podmínky pro jejich bezpečný provoz. Při posuzování
bezpečnosti technického systému, konstrukce stroje jako celku je důležité definovat míru
ohrožení. Pro posouzení míry ohrožení je potřebné určit pravděpodobnost jejího vzniku
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a posoudit rozsah možných důsledků, tzn. posoudit riziko. Za účelem zvýšení bezpečnosti,
spolehlivosti, životnosti a kvality konstrukce strojů je potřebné aplikovat metody řízení rizika
a řízení kvality, přičemž jejich úroveň je ovlivněná především úrovní vědy a techniky. Jednou
z cest jak snížit riziko a současně vytvořit podmínky pro vyšší spolehlivost v etapě tvorby
finální konstrukce je vhodné využívání technologií systémového inženýringu, tj. sofistikovaný
systémový přístup v konstrukční etapě návrhu strojů.
Použití CA – technik v procesu inženýringu
Bezpečnost je schopnost položky (některé části stroje nebo obecně produktu) nečinit újmu
osobám, ani významné poškození (zničení) materiálu nebo dalších neakceptovatelných
následků během jejich užívání. Vývoj bezpečnosti musí zohledňovat následující dva aspekty:
bezpečnost, když položka (část stroje) pracuje a pracuje správně, a bezpečnost, když položka
(část stroje) nebo její část selhala. První aspekt je spojený s prevencí nehod (accident
prevention), pro kterou je velký počet národních a mezinárodních předpisů. Druhý aspekt je
ten aspekt technické bezpečnosti, který je zjišťován pomocí stejných nástrojů používaných
pro analýzu spolehlivosti.
Je však nevyhnutné rozlišovat mezi technickou bezpečností a spolehlivostí. Zatímco
bezpečnostní ohodnocení analyzuje míru, která umožňuje položce (části stroje) dostat se do
bezpečného stavu v případě selhání (fail-safe behavior), ohodnocení spolehlivosti analyzuje
víc obecné veličiny pro minimalizaci celkové hodnoty (čísla) selhání. Kromě toho, technická
bezpečnost musí taktéž brát v úvahu efekty (následky) vnějších ovlivnění, jako jsou chyby
člověka, katastrofy, sabotáže, atd. Úroveň bezpečnosti položky (části stroje) se významnou
mírou podílí na požadované odpovědnosti za výrobek (produkt). Opatření navrhnutá ke
zvyšování bezpečnosti položky (části stroje) mohou pozitivně změnit její spolehlivost.
Souhrnně řečeno ke konceptu (technické) bezpečnosti, jedná se o riziko a akceptovatelné
riziko. Problémy rizika jsou obecně interdisciplinární a musí se řešit v kooperaci inženýrů,
psychologů a politiků za účelem nalezení společných řešení kontroverzních otázek. Důležitá
je vhodná míra mezi pravděpodobností události a efektu (následku) uvažované nehody
(mnohonásobné pravidlo je jen jednou možností). Je též nevyhnutelné zvažovat různé příčiny
nehod (stroj, člověk a stroj, člověk) a efektů (následků) nehod (lokalizování, čas, zúčastněná
osoba, člověk, trvání následků atd.). Statistické nástroje mohou podporovat analyzování
(ohodnocení) rizika. I když chování homogenní lidské populace je často známé, zkušenosti
ukazují, že reakce jedné osoby se může stát nepředvídatelnou. Podobné složitosti mohou také
vzniknout při vývoji analýzy (výpočtu) události v komplexních (technických) systémech.
Uvažování o riziku a akceptovatelném riziku by měly brát v úvahu pravděpodobnost každé
osobité události (nehody).
Současný trend v oblasti konstrukčního návrhu výrobku směřuje k cílevědomému
systémovému přístupu. Otázky bezpečnosti finálního produktu jsou rozhodujícími vstupními
parametry vývoje výrobku. V procesu konstruování se uplatňuje vícestupňová koncepce
návrhu technického systému, na které se podílí víc konstruktérů s různým zaměřením.
Součástí tohoto konceptu jsou i bezpečnostní inženýři, jejichž úkolem je v souladu
s existujícím poznáním a legislativou dosáhnout předem definované parametry bezpečnosti
projektovaného systému. Úkolem systémového přístupu není jen samotná předvýrobní
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a výrobní činnost, tj. konstrukční návrh a návrh technologie výroby, ale i otázky následní
recyklace a enviromentálního zabezpečení výroby, jakož i výrobku. Jedním z hlavních
výsledných parametrů využití výrobků je spokojený zákazník, přičemž pro jeho spokojenost
je ze strany výrobce potřebné vytvořit kvalitní, bezpečný a spolehlivý výrobek. Bezpečné
konstruování v pojetí těchto myšlenek je především systematická a metodická práce. Používá
mnohé standardní postupy v procesu tvorby výsledného produktu, přičemž se zohledňují
jednotlivé dílčí cíle, jakož i výsledný cíl. Bezpečné konstruování neznamená jen správné
navrhnutí materiálů, správné dimenzování součástky při zohlednění příslušné technické
normy, ale i integrování požadavků bezpečnosti na výrobky, posouzení shody a následná
certifikace výrobku jako nedělitelná součást uvedení výrobku na trh.
Strojní zařízení musí být konstruováno tak, aby jeho provoz, nastavování a údržba při užívání
za předpokládaných podmínek nezpůsobily ohrožení osob. Cílem přijatých opatření musí být
vyloučení případně minimalizace rizika jakéhokoliv úrazu během předpokládané životnosti
strojního zařízení, včetně montáže a demontáže, a to i v provozních podmínkách, které nejsou
v souladu s technickými podmínkami pro provoz.
Současný trend posledních let při vytváření konstrukčního návrhu směřuje k stále
intenzivnějšímu využívání CA- technik. Počítačová podpora (Computer Aided) se stává
nevyhnutnou součástí analýz v oblastech (technické) bezpečnosti, kvality, predikce
a spolehlivosti. Řešitelský tým se zabývá všemi etapami vývoje produktu současně, na rozdíl
od tradičního způsobu. Nejvíc změn v konstrukčním řešení nastává v počátečních stadiích
vývoje, přičemž konstrukční návrhy mohou být realizovány jednodušeji a levněji. Finálním
(konečným) výsledkem je:
výroba menšího počtu prototypů
nižší vývojové náklady
zkrácení času vývoje výrobku
konstrukční řešení s vysokou kvalitou, při dodržení řízení rizika ve smyslu kompatibility
s legislativou v zemích EÚ (směrnice EU 89/392).
Takový způsob systémového přístupu zavedení CA – technik a výpočetní technikou
podporovány procesy analýz otázek kvality, bezpečnosti a spolehlivosti je možné pozorovat
v současné době už u každého středně velkého výrobce, nemluvě o výrobních gigantech jako
jsou automobilové společnosti, kde nasazení CA- technik rapidně zkrátilo dobu inovačního
cyklu a zvýšilo výslední kvalitu produktu, automobilu (Ford, General Motors, Nissan, Boeing,
Volkswagen). Snahou využití CA-technik v procesu návrhu je zvýšit bezpečnost systému
zabudováním opatření v samotné konstrukci.
Vybrané doplňkové ochranné systémy na zvýšení bezpečnosti strojů a zařízení
Mnohým rizikům je možné předejít už během vývoje konstrukce. Tam, kde není možné
použít vnitřně bezpečnou konstrukci, je potřebné použít bezpečnostní prvky. Tato opatření
zahrnují například pevné kryty, blokovací zařízení, snímače přítomnosti zabraňující spouštění,
atd. Bezpečnostní kryty zamezují osobám být v kontaktu s nebezpečnými prvky nebo uvádějí
nebezpečné prvky do bezpečného stavu v čase, když je s nimi osoba v kontaktu.
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Samotné kryty mohou být pevné a uzavírat nebo oddalovat nebezpečný prvek, nebo
pohyblivé, jako jsou samouzavírací, elektricky řízené nebo blokované kryty.
Ochranným prvkem jsou i blokovací spínače pro detekci polohy pohyblivých krytů pro řízení
blokování, které obvykle umožňují vkládání předmětů/ vybírání předmětů, čištění,
nastavování, úpravy atd. Ochrana operátorů spočívá v zastavení stroje v případě vytažení
akčního členu z hlavy spínače, aktivace páky nebo pístu, otevření krytu nebo otočení závěsu
krytu o 5° - obvykle u strojů s nízkou setrvačností (tj. rychlým zastavením).
Aktivním prvkem ochrany jsou světelné bariéry, které se obvykle používají při manipulaci
s materiálem, balení, u dopravníků, ve skladech a v dalších aplikacích. Jsou určeny na
ochranu osob pracujících v blízkosti strojových zařízení tak, že zastaví pohyb v případě
přerušení jednoho z paprsků. Umožňují zabezpečit ochranu osob a současně volný přístup ke
stroji. Absence dveří nebo krytů umožňuje snížit čas potřebný na vložení předmětu do stroje,
kontrolu nebo nastavení, a samozřejmě ulehčuje celý přístup.
Na přiblížení, stání nebo vniknutí do nebezpečného prostoru se kromě světelných bariér
používají i bezpečnostní nášlapné rohože, které se obvykle umísťují při čelní straně nebo
v okolí potenciálně nebezpečných strojů nebo robotů. Zabezpečují ochrannou zónu mezi
operátory a všemi nebezpečnými pohyby. Jsou určené zejména na zajištění bezpečnosti
pracovníků a obvykle se používají s doplňujícími bezpečnostními prvky, jako jsou světelné
bariéry, které umožňují volný přístup ke stroji pro vkládání / vybíraní předmětů. Jejich funkce
spočívá v detekci vstupu osob na rohož a zastavení nebezpečných pohybů.
Elektromagnetická blokovací zařízení (elektrické bezpečnostní prvky s jištěním) pro
blokování krytů jsou používána v jednotlivých nebezpečných provozních fázích. Na rozdíl od
blokovacích zařízení, která nejsou vybavena elektromagnetem se tyto zařízení používají na
strojích s vysokou setrvačností – tedy u zařízení s pomalým zastavováním, ke kterým je
možné umožnit přístup až po zastavení nebezpečného pohybu. Obvykle se používají se
zpožďovacím obvodem (když je stanovená doba zastavení) nebo detekcí nulové rychlosti
(když se doba zastavení může lišit), aby přístup byl možný pouze po dosáhnutí bezpečných
podmínek.
Blokovací zařízení je třeba volit a instalovat s ohledem na minimalizaci možnosti poruch
a chyb. Celkové bezpečnostní řešení nesmí bezdůvodně zpomalovat výrobní cykly. Kroky na
zabezpečení výše uvedených podmínek zahrnují:
spolehlivá montáž zařízení na pevném místě, která na odstranění nebo úpravu zařízení
vyžaduje použití speciálního nástroje
kódování zařízení a systémů – mechanické, elektronické, magnetické nebo optické
fyzické překážky nebo krytí zabraňující přístupu k blokovacímu zařízení
v případě otevření krytu – nosné konstrukce zařízení musí být dostatečně pevné na
zabezpečování správné funkce.
Obouruční ovládací zařízení a nožní spínače zajišťují, aby operátor musel stát mimo
nebezpečné oblasti, pří spouštění nebezpečného pohybu (např. pohyb lisu dolů). Chrání
především operátora stroje. Ochranu dalších pracovníků možno zabezpečit použitím
doplňujících opatření, jako jsou spínače polohy nebo světelné bariéry.
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Potvrzovací spínače, které za určitých podmínek umožňují přístup do nebezpečných prostor
na účely odstraňování poruch, uvádění do provozu atd. (např. pomalé posouvání) se středovou
polohou a dvěma „vypínacími“ polohami (při úplném stlačení nebo úplném uvolnění).
Po snížení rizik na nejnižší možnou úroveň prostřednictvím konstrukčních opatření a pak
prostřednictvím bezpečnostních prvků je potřebné zopakovat proces posuzování rizik a ověřit,
zda nedošlo k vytvoření nových rizik (např. elektrické kryty mohou způsobit riziko
zachycení) a stanovit, zda bylo každé riziko omezeno na přijatelnou úroveň. Je
pravděpodobné, že i po několika cyklech posouzení / snížení rizika některá rizika zůstanou.
Kromě strojů, které jsou postavené na základě konkrétní harmonizované normy (normy typu
C), je na konstruktérovi, aby posoudil, které rizika jsou přijatelná a které vyžadují
implementaci dalších opatření, a aby zabezpečil informace o zbývajících rizicích ve formě
štítků, provozních pokynů atd. Pokyny mohou také popisovat určitá opatření, jako je nutnost
požití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) nebo zvláštních pracovních
postupů. Ty ale nejsou tak spolehlivé jako opatření implementována konstruktérem.
Důležitou úlohu z pohledu bezpečnosti systému sehrává i tzv. funkční bezpečnost, která je
„součástí celkové bezpečnosti zařízení a jeho řídicích systémů, které zodpovídají za správnou
funkci elektrických, elektronických a programovatelných systémů souvisejících s bezpečností,
dalších technologických systémů souvisejících s bezpečností a externích zařízení pro
snižování rizik.“ Jedná se o atribut řízeného zařízení a řídicího systému a ne o konkrétní
součást nebo určitý typ zařízení. Vztahuje se na všechny součásti, které se podílejí na výkonu
bezpečnostní funkce, včetně např. spínačů, logických prvků jako PLC a IPC (včetně softwaru
a firmwaru) a výstupních zařízení, jako jsou stykače a frekvenční měniče.
Důležitým pojmem v oblasti funkční bezpečnosti je tzv. „správná funkce“, která znamená, že
plní nejen to, co se od ní očekává, ale je na to i vhodná – to znamená, že funkci je také třeba
správně zvolit. V minulosti byla tendence nahrazovat součásti nižší kategorie EN 954-1, které
mohly mít vhodnější funkci, součástmi vyšší kategorie. To plyne z mylného předpokladu, že
jsou kategorie hierarchicky uspořádané, tedy že např. kategorie 3 bude vždy „lepší“ než
kategorie 2, atd.. Normy bezpečnostních funkcí se snaží podněcovat konstruktéry, aby se víc
zaměřovali na to, které funkce jsou potřebné na snížení jednotlivých rizik a jaký výkon
konkrétní funkce vyžadují, než aby se jednoduše spolehli na určité součásti.
Účinnost každé bezpečnostní funkce je definovaná buď jako SIL (úroveň integrity
bezpečnosti) podle normy EN / IEC 62061 nebo jako PL (výkonnostní úroveň) podle normy
EN / ISO 13849-1. V obou případech se mezi faktory řadí architektura řídícího obvodu, který
zabezpečuje bezpečnostní funkce, ale na rozdíl od EN 954-1 požadují tyto normy zohlednění
spolehlivosti použitých součástí.
Důležité je podrobně přezkoumat každou funkci, EN/IEC 62061 vyžaduje vytvoření
specifikace bezpečnostních požadavek (SRS). Ta zahrnuje specifikaci funkce (podrobný opis
toho, co dělá) a specifikaci integrity bezpečnosti, která stanovuje pravděpodobnost, s jakou
bude funkce za daných podmínek použitá. Obvyklým příkladem je „zastavení stroje v případě
otevřeného bezpečnostního krytu“, který skutečně vyžaduje důkladnější analýzu – zpočátku
zejména specifikaci funkce. Například: stroj se bude zastavovat odpojením napětí na cívce
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stykače nebo snižováním rychlosti pomocí frekvenčního měniče? Je potřebné zablokovat kryt
v uzavřené poloze, dokud nedojde k zastavení nebezpečného pohybu? Bude potřebné zastavit
některé předřazené nebo navazující zařízení? Jakým způsobem bude řešena detekce otevření
krytu?
Specifikace integrity bezpečnosti musí počítat s náhodnými poruchami hardwaru, i se
systémovými chybami. Systémové chyby jsou chyby spojené s určitou příčinou a tak chybě
není možné zabránit jinak než odstraněním této příčiny – například změnou provedení.
V praxi má většina chyb, ke kterým skutečně dochází, charakter systémové chyby z důvodu
nesprávné specifikace. Jako součást standardního konstrukčního procesu musí tato specifikace
vést ke stanovení vhodných konstrukčních opatření, např. těžké a nesouosé kryty mohou
způsobit poškození bezpečnostních spínačů, když nejsou vybavené tlumiči a vyrovnávacími
kolíky, stykače musí být dostatečně dimenzované a vybavené nadproudovou ochranou. Jak
často bude kryt otevírán? K jakým následkům může vést selhání funkce? Jaké budou okolní
podmínky (teplota, vibrace, vlhkost atd.)?
Bezpečnost v dopravě
V minulosti byla bezpečnost dopravy marginálním hlediskem a v mnoha případech se v ní
žádné bezpečnostní prvky nevyskytovaly. Postupným rozšiřováním a postupně se zhušťujícím
provozem na cestách bylo nutné zavést nevyhnutné bezpečnostní systémy. Významnou úlohu
v bezpečnosti mají:
pasivní bezpečnostní systémy a opatření,
aktivní bezpečnostní systémy a opatření,
inteligentní integrované bezpečnostní systémy,
informační a komunikační technologie.
Největším problémem při zavádění nových systémů jsou hlavně chyby člověka v silničním
provozu. Převážnou většinu nehod na cestách aspoň částečně zavinily lidské chyby. Proto je
třeba identifikovat podstatné chyby a studovat jejich modely chování. Tento fakt ilustruje
výsledek staršího výzkumu – histogram rozdělení četnosti letmých pohledů řidiče při
manuálním ladění autorádia a z toho vyplývající střední doba nepozornosti. Pravděpodobnost
výskytu chyb člověka závisí na podmínkách a okolnostech, jako jsou například:
vnější podmínky (snížení viditelnosti překážkami, oslněním, zhoršenými povětrnostními
podmínkami),
chyby způsobené nepozorností řidičů (telefonování, rozhovor),
nedostatečná koncentrace (tzv. hypnóza na dálnicích)
individuální fyzické vlastnosti řidiče (únava, požití alkoholického nápoje, omamných
látek),
nedostatečný reakční čas, neznalost místa, jízdních podmínek, resp. chování automobilu
za různých podmínek,
nedostatečná zručnost nebo trénink řidičů.
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Inteligentní a integrované snímače
Základní myšlenkou koncepce inherentně bezpečného dopravního systému je na prvním místě
předcházení nehodám. Pro omezený počet nehod, kterým se nepodaří zabránit je třeba
minimalizovat úroveň závažnosti. Dopravní systém, který je navržen jako inherentně
bezpečný, dále charakterizuje integrace infrastruktury, vozidel a regulačních opatření, která
jsou sladěna ve vztahu k uživateli.
Bezpečná rychlost
Systémy pro bezpečnou rychlost se vyvíjí s cílem zabezpečení a dodržování bezpečné
rychlosti při průjezdu zatáčkou nebo pro přizpůsobení rychlosti vozidla vzhledem
k ekologickému zatížení, dopravní kongesci a hustotě provozu, případně stavu vozovky.
Systémy avizující nebezpečí kolize vozidel
Významný podíl nehod je zapříčiněný sníženou viditelností. Hlavně v případě mlhy roste
počet velmi závažných nehod. Podobné riziko představuje i přejezd tunelem. Existující
systémy zpětných mlhových světel a výstražných světel nejsou v mnoha případech dostatečné
na informování vozidel jedoucích za nimi. Výstražné systémy na bázi senzorů a komunikace
vozidlo – vozidlo může přispět k výraznému snížení počtu nehod v této oblasti.
Podpora udržení vozidla v jízdním pruhu
Tyto systémy slouží ke snížení počtu nežádoucích opuštění jízdního pruhu, které mají za
následek kolizi s jiným vozidlem nebo opuštění vozovky. V současnosti tyto systémy existují
jako nezávislé systémy ve vozidle. Cílem je rozšířit komunikaci mezi vozidly o udržování
jízdního pruhu tak, aby ostatní řidiči dostávali informace o neočekávané změně jízdního
pruhu. Příkladem těchto systémů jsou systémy sledující mrtvý uhel výhledu řidiče, asistenční
systém při změně jízdního pruhu, systém detekující únavu a ospalost řidiče. Tyto systémy
vyžadují následné investice do infrastruktury (např. únava vodorovného značení).
Bezpečná jízda za vozidlem
Systémy na bezpečnou jízdu za vozidlem mají za úkol automaticky udržovat bezpečný odstup
a přizpůsobovat rychlost jízdy. Takové funkce mohou být zabezpečeny aplikací systémů na
snížení rizika srážek do existujících systémů tempomatů. Uvedené systémy by mohly
zabezpečit tvorbu kolony automaticky řízených vozidel. Výsledkem takového řešení by bylo
snížení počtu hromadných nehod.

Inovační materiály a jednotlivé systémy pro ochranu života a zdraví osob
Retroflexní produkty reprezentují nový typ materiálů použitelných všude tam, kde se jedná
o to, aby se zvýšila bezpečnost lepší viditelností osob, dopravních prostředků, nebezpečných
míst, čím se následně zlepšuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Unikátní
patentovaný jehlanový design mikroprizmat zaručuje odraz světla v širokém uhlu zpátky ke
zdroji v mlze, kouři, dešti nebo jiných špatných podmínkách – pro viditelnost, rozlišení
a bezpečnost nabízí jeden z nejefektivnějších vysoce viditelných materiálů na současném trhu.
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Oproti ostatním reflexním materiálům (na bázi skleněných čoček) jsou fólie s mikroprizmaty
až 3x účinnější a v několika barvách. V praxi to znamená – osoby nebo předměty jsou
viditelné z větší vzdálenosti – řidič má šanci zareagovat dříve.

Ergonomické inovace pro OOPP a ostatní pracovní pomůcky využívané v práci
a každodenních životních podmínkách
Cílem ergonomie je uchování zdraví, tedy tělesné, duševní a sociální spokojenosti člověka,
vytvoření podmínek pro optimální činnost člověka, jako i vytvoření pocitu pohody na
pracovišti. Z hlediska cílů se ergonomie dělí na:
ergonomii korektivní, cílem které je ergonomicky zhodnotit už existující a pracující
systém člověk – stroj – prostředí. Výsledkem tohoto hodnocení má být návrh takových
opatření, které zvýší efektivnost systému.
ergonomii preventivní, která se komplexně zabývá budoucí činností člověka
a podmínkami, ve kterých bude činnost vykonávat. Preventivní ergonomie se tedy
uplatňuje už ve stádiu navrhování a projektování pracovních systémů.
Preventivní ergonomická opatření a jejich realizace jsou ekonomicky výhodnější jako korekce
chyb v už existujících systémech. Význam ergonomie spočívá především v poskytování
podkladů a návrhů pro projekční, konstrukční a racionalizační řešení vztahů v systému
člověk– stroj–prostředí. V oblasti projektování pracovního systému se využívají poznatky
z fyziologie práce, psychologie práce a soustava antropometrických údajů. Na základě těchto
poznatků se navrhují:
optimální rozměry pracoviště,
optimální uspořádaní pracoviště,
optimální tvar pracovních prostředků,
optimální tvar osobních ochranných pracovních prostředků.
Pro konstrukční řešení pracovního systému se využitím ergonomických zásad a kritérií
vytvářejí ergonomicko-konstrukční směrnice a stanovují se kritéria a normy pro konstrukční
řešení nových výrobků, posuzování jejich vhodnosti a kvality. Úloha ergonomie v oblasti
racionalizace práce spočívá v dosažení zvýšené výkonnosti pracovníků při sníženém
psychickém a fyzickém zatížení. Do této oblasti patří i využívání ergonomických poznatků
v péči o bezpečnost a ochranu zdraví člověka při práci.
Způsoby rozměrového projektování pracoviště
V struktuře předmětu zkoumání ergonomie je na prvním místě člověk. Z toho vyplývá, že
ergonomické zásady projektování pracovišť a pracovního prostředí jsou zaměřeny na
zdokonalení účasti člověka v pracovním procesu. Pro rozměrové projektování pracoviště se
dá použít více způsobů, které mají různou přesnost a náročnost. Výběr způsobu projektování
závisí na:
stroje, resp. pracoviště, které je navrhované,
vazby mezi člověkem a strojem (jednoduchá, složitá)
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doby používání stroje nebo pracovního prostředku člověkem (během celé směny,
ojediněle)
doby používaní OOPP během směny,
podmínek používání stroje, pracovního prostředku a OOPP (běžné, mimořádné,
nebezpečné, nekomfortní ...).
Mezi základní způsoby rozměrového projektování pracovišť patří:
Odhad - je nejméně přesný, protože vychází z vlastních zkušeností hodnotitele. Je málo
pravděpodobné, že se odhadem dosáhne požadované ergonomické řešení.
Kopírování – při kopírování jiných vzorů vzniká nebezpečí „zakonzervování“ tradičných
chyb. Řešení dosažené tímto způsobem je málokdy optimální.
Použití doporučených hodnot – vychází se z tabulkových rozměrů člověka. Tímto
způsobem projektování se dosahují optimálnější výsledky jako u dvou předchozích.
Somatografie – je metoda grafického znázornění lidské postavy v technické
dokumentaci, která řeší rozměrové vztahy člověka a stroje, resp. pracoviště. Metoda je
rychlá a názorná, hlavně když se použije její modernější verze – videosomatografie.
Modelování – je nejpřesnější, ale i nejnáročnější metoda hlavně v případě, kdy se použije
model v měřítku 1:1. Při tvorbě modelu v jiném měřítku se používají plošné nebo
prostorové makety člověka.
Kromě odhadu a kopírování ostatní metody rozměrového projektování využívají poznatky
z antropometrie, perimetrie a měření dosahových prostor.
Antropometrie poskytuje projektantům a konstruktérům údaje o rozměrech, pohyblivosti
a možnostech těch částí lidského těla, které je nutné respektovat při projektování systému
člověk – stroj – prostředí. Protože člověk je nejslabším prvkem tohoto systému, je potřebné
celý systém přizpůsobit jeho schopnostem a možnostem. Zvyšování kvality systému je
limitováno možnostmi člověka.
Perimetrie, tedy měření velikosti zorného pole s přesným určením jeho hranic. Z hlediska
projektování pracoviště je důležitý fakt, že člověk ostře vnímá jen to, co je v ose pohledu.
S uhlovou vzdáleností od osy se zraková ostrost snižuje. Proto je potřebné nejdůležitější
oznamovače umísťovat do oblasti optimálního zorného pole a méně významné oznamovače
do oblasti funkčního resp. maximálního zorného pole. Do úvahy je potřebné brát i barevné
označení oznamovačů, protože vnímatelnost barev v zorném poli je nerovnoměrná. Pořadí
vnímání barev je následující: zelená, červená, modrá, žlutá a bílá (uvedené v stoupajícím
pořadí). Protože tyto barvy mají i bezpečnostní význam, je potřebné věnovat velkou pozornost
rozmístění výstražních a havarijních oznamovačů na ovládacích panelech a pultech.
Dosahový prostor - jeho parametry se využívají při projektování ovládacích panelů, pultů,
strojů, zařízení. Z ergonomického hlediska je možné prostor pro práci rukou (manipulační)
rozdělit na optimální, normální, funkční a maximální. Často používané ovládací prvky je
potřebné umístit do optimálního resp. normálního manipulačního prostoru, méně důležité
a zřídkavě používané ovladače do oblasti funkčního a maximálního dosahového prostoru.
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Testovací metody a bezpečnostní požadavky na OOPP využité při nových
a nestandardních rizicích
Osobní ochranné pracovní prostředky je možno rozdělit do základních skupin ze dvou
hledisek:
dle části těla, kterou mají chránit:
- Ochrana hlavy
- Ochrana tváře
- Ochrana zraku
- Ochrana sluchu
- Ochrana dýchacích cest
- Ochrana rukou
- Ochrana těla
- Ochrana nohou
- Ochrana osoby při práci ve výškách
podle druhu ohrožení, vůči kterému je mají chránit, tj. ochrana před:
- hlukem
- odletujícími částmi
- pořezáním
- probodnutím
- el. napětím
- ionizujícím zářením
- vtáhnutím
- teplem, chladem
- chemickými látkami
- prachem
- vibracemi
- tekutým kovem
- atd.
Výběr vhodného prostředku tedy závisí na chráněné části těla, konkrétním ohrožení
a pracovních podmínkách, ve kterých se práce bude vykonávat. Těmto faktorům bude
přizpůsobena nejen výroba OOPP, ale i její testování. Jako příklad možno uvést použití
ochranných rukavic při práci s tenkým, velmi ostrým plechem, kde na základě zhodnocení
všech faktorů byl kevlarový materiál nahrazen materiálem BTZ s úrovní protiporezu č. 5 –
nižší třídy nezaručují, že nedojde k proříznutí rukavice.
Kdybychom navíc chtěli rukavice používat i při práci s tekutým kovem, musí být odolné
i vůči přestupu tepla. Způsob testování rukavic je určen evropským normami a pro ilustraci
uvedený i níže:
Ochrana proti mechanickým rizikům (EN388)
Norma EN388 platí pro posuzování fyzikální a mechanické odolnosti proti oděru, proříznutí,
propíchnutí a roztržení u všech typů ochranných rukavic.
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Úroveň ochrany - požadavky
odolnost PROTI ODĚRU – počet cyklů potřebných při konstantní rychlosti k poškození
vzorku
odolnost PROTI PROPÍCHNUTÍ - síla potřebná k propíchnutí vzorku standardizovaným
razidlem
odolnost PROTI ROZTRŽENÍ – maximální síla potřebná k roztržení vzorku
odolnost PROTI PROŘÍZNUTÍ ČEPELÍ – počet cyklů potřebných při konstantní
rychlosti k proříznutí vzorky.
Ochrana proti teplu a ohni (EN407)
Norma EN407 ustanovuje zkušební metody a obecné požadavky na funkčnost při vysokých
teplotách a na označení rukavic určených k ochraně rukou před teplem nebo před ohněm. Platí
pro všechny rukavice, které musí chránit ruce před teplem nebo před plameny vyskytujícími
se v jedné nebo v několika z následujících forem: požár, kontaktní teplo, konvenční teplo,
vyzařované teplo, malý rozstřik roztaveného kovu nebo velký rozstřik roztaveného kovu.
Úroveň ochrany - požadavky
ODOLNOST V HOŘLAVOSTI – doba, během které materiál po odstranění zápalného
zdroje zůstane zapálený a dále hoří.
ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU – teplota (v rozmezí 100 °C až 500 °C),
při které osoba s nasazenými rukavicemi nebude cítit žádnou bolest (minimálně 15
vteřin).
ODOLNOST PROTI KONVENČNÍMU TEPLU – doba, během které je rukavice
schopná zadržet přenos tepla nebo plamene.
ODOLNOST PROTI VYZAŘOVANÉMU TEPLU – doba potřebná k tomu, aby se
teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu.
ODOLNOST PROTI MALÉMU ROZSTŘIKU ROZTAVENÉHO KOVU – objem
rozstřiku potřebný k tomu, aby se teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu.
ODOLNOST PROTI VELKÉMU ROZSTŘIKU ROZTAVENÉHO KOVU – objem
rozstřiku potřebný k tomu, aby se teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu.
V některých specifických případech, ve kterých nebude možné verifikovat ochrannou
vlastnost OOPP (výrobce nepočítal s takovým extrémním případem, resp. novým rizikem – je
to mimo rámec standardního použití), je nevyhnutelné vykonat validaci prostředku v praxi, za
podmínek, za kterých se plánuje jeho používání.
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3.3

Návrh projektů

Hasicí a průrazový efektor kooperující s roboty či mobilními systémy různých
provedení
Navrhovatel: SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s.
Cíle:
Výzkum a vývoj univerzálního hasicího a průrazového efektoru, který kombinuje dvě
podstatné funkce pro záchranu lidí nebo materiálu, či z jiného důvodu, v uzavřených
prostorách, které jsou vytvořeny v průběhu
havárie nebo jsou součástí prostor průmyslových
objektů a odděleny od únikových prostor
železobetonovými stěnami, které běžně nelze
rychle překonat běžně dostupnou technikou.
Efektor nejdříve překoná technikou průrazu
a vrtání velmi rychle tloušťku stěny a v případě
požáru ho uhasí.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
V případě vzniku situace (havárie) v nedostupných prostorách pro zásah – hašení, dodání
životních potřeb, záchranných prostředků, informací, vody, kyslíku, ošetřovacího materiálu
aj., lze vytvořit tímto efektorem velmi rychle potřebný průnikový otvor i při velmi tvrdém
materiálu stěny a velké tloušťce a takto vyniklým otvorem provést současně hašení s různými
parametry hasiva, nebo výše uvedené poskytnutí záchranného materiálu. Tyto situace mohou
nastat prakticky ve všech typech průmyslových výrob, ale i např. při zásahu v atomových
elektrárnách nebo třeba v tunelech (segment dopravy).
Souhrnně lze tedy přínosy specifikovat:
podpora záchrany životů i majetku
zvýšení rychlosti, účinnosti a spolehlivosti zásahu při hašení prostřednictvím návrhu
systémů vizualizace potenciální scény zásahu ve významných budovách jednotlivých
oblastí
možnost využití při protiteroristických zásazích
Okolnosti vzniku projektu:
Projekt byl založen na základě podnětu odborného týmu Hasičského záchranného sboru
v Ostravě, ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava a se
Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, Příbram – Kamenná; zpracoval
základní koncepci výzkumu a vývoje projektů v oblasti záchranné a hasicí techniky. Cílem je
vytvořit účinnější a univerzálnější systém záchranné a hasící techniky v souladu se
současnými světovými trendy.
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Zařízení tohoto typu se může široce uplatnit pro zásahy všech zmíněných institucí a zajistit
účinnou ochranu životů i majetku. Stejné instituce jsou ochotny zkoušet a testovat prototyp
a jsou také potenciálními uživateli výrobku. Některé základní principy řešení již byly
patentovány a předpokládají se i další patentovatelné poznatky nejen z hlediska celého
výrobku, ale i jednotlivých modulů, či použitých technologií. Lze předpokládat, při úspěšném
dokončení projektu, i export do zahraničí a mimo nových funkcí, kterými bude systém
disponovat i cenovou výhodnost (konkurenceschopnost) na tamním trhu.
Doporučený řešitel: SLEZSKÁ MECHATRONIKA a.s., ROBOTSYSTEM, s.r. o., Ostrava,
VŠB TU Ostrava

Univerzální robotický podvozek s vysokou úrovní manévrování založený na modulu
kolové jednotky s pohonem umístěným v ose kola
Navrhovatel: SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s.
Cíle:
Výzkum a vývoj univerzálního modulového robotického podvozku osazeného všesměrovými
robotickými kolovými jednotkami s vlastním pohonem a centrálním řídicím systémem,
s vysokou úrovní manévrovatelností.
Založení výroby modulových systémů stavebnicových robotických podvozků pro univerzální
využití v různých oblastech – stavebnicové podvozky založené na modularitě jednotlivých
robotických celků, se všesměrovými koly, využitelné na pevných plochách s alternativami
využitelnosti i v náročném terénu, nejsou v současné době v evropských zemích vyráběny
a dodávány – vysoký předpoklad komerčního úspěchu. Základním modulovým prvkem bude
komplexní kolová jednotka přinášející významnou tržní výhodu v oblastech návrhu podvozků
pro dopravu v omezených prostorách a pro záchranáře.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Na světových trzích nejsou takové jednotky komerčně dodávány, přestože jejich univerzální
užití dává možnost stavebnicového a modulárního řešení mobilních zařízení robotického typu
a průmyslových či humánních transportních zařízení.
Tato zařízení poskytují uvolnění prostoru rámu pro technologická zařízení, zajišťující jejich
hlavní funkce, a tudíž odstranění klasických typů převodů a diferenciálů a mechanismů řízení
náprav a jejich nahrazení elektrickými kolovými jednotkami s pomaluběžnými motory
v nábojích kol a elektronickým systémem řízení této jednotky. Rozsah aplikací je široký
a v současnosti je řešen pohon takových zařízení vždy jako originální konstrukce (jen pro
danou aplikaci).
Konkrétním tržním požadavkem je aplikace této kompaktní kolové jednotky na mobilní
robotický podvozek mobilních záchranných zdravotnických prostředků tuzemské výrobní
firmy, která v současné době předpokládá odběr tisíce ať třech tisíc těchto kolových jednotek
ročně. Tento požadavek je současně precedentem širokého tržního využití realizovaného cíle
projektu na podobná zařízení, jak vyplývá z předběžného poptávkového řízení.
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Doporučený řešitel: SLEZSKÁ MECHATRONIKA, a.s., Ostrava, ROBOTSYSTEM, s.r.o.,
Ostrava, VŠB TU Ostrava
Výzkum a vývoj dálkově řízeného robotického hasicího agregátu s přetlakovou ventilací
pro hašení velkých požárů a požárů v uzavřených prostorách
Navrhovatel: SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s.
Cíle:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nového typu dálkově řízeného robotického
hasicího agregátu s přetlakovou ventilací pro hašení velkých požárů a následná realizace
funkčního prototypu zařízení. Těžiště hlavního cíle je orientováno na výzkum a vývoj nového
typu dálkově řízeného univerzálního robotického pásového podvozku s vysokou stabilitou,
využitelného jako nosiče různých typů zásahových a hasicích subsystémů, se specializací na
hašení hasícím agregátem s přetlakovou ventilací, pro hašení velkých požárů a požárů
v uzavřených prostorách a tunelových stavbách. Tento dálkově řízený univerzální robotický
podvozek bude výsledkem aktivit současných špičkových trendů ve výzkumu a vývoji s cílem
získat pracovní stroje a zařízení bez nutnosti nasazovat lidskou posádku.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Založení výrobního programu speciálních robotických pásových podvozků, uzpůsobených pro
pohyb v náročných terénních podmínkách, včetně tunelových staveb.
Představení projektu:
Dálkově řízený robotický hasicí agregát představuje průlom v technologii hašení rozsáhlých
požárů hlavně z hlediska eliminace vysokého rizika v případě nasazením člověka při zásahu.
Základním principem při vývoji robotického hasicího agregátu je snaha o zásadní navýšení
výkonových parametrů zařízení v porovnání s profesionálním hasičem. Zvýšení efektivity
zásahu bude mimo jiné dáno vyšší odolností vůči vnějším negativním vlivům, zvláště vysoké
teplotě a neporovnatelně vyšším jednotkovým množstvím hasicího média, které bude při
zásahu aplikováno.
Zařízení bude umožňovat instalaci podpůrných senzorických subsystémů a zařízení (např.
termokamery), díky kterým bude obsluha pomocí robotu moci identifikovat ohnisko požáru
a získat další informace o místě požáru. Podvozek robotu bude koncipován tak, aby kromě
využití v běžném městském terénu v okolí požáru mohl být v případě potřeby využit
i v náročnějším terénu.
Celkové rozměry robotu a hmotnost bude k vůli náročnosti přepravy omezena na maximálně
10 t, přičemž tyto parametry budou konzultovány s Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje za účelem nalezení reálných možností přepravy robotu. Při návrhu
technologie dálkového ovládání robotu bude řešitelský tým vycházet z předchozích
zkušeností při návrhu obdobných systémů dálkového řízení. Dálkové ovládání robotu umožní
jeho práci i v podmínkách se sníženou viditelností vlivem kouře a mlhy, nebude tedy závislé
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na přímé viditelnosti operátora, který robot ovládá. Jeho pracoviště bude rovněž předmětem
vývoje.
Doporučený řešitel: MaDeX, s. r. o., SLEZSKÁ MECHATRONIKA, a.s., Ostrava, VŠB TU
Ostrava
Výzkum a vývoj aplikace vodíkového generátoru do systému spalovacích motorů na
kapalná paliva jako zdroje alternativního paliva

Cíle:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj zvyšování účinnosti a úspor paliv spalovacích
motorů na kapalná paliva za současného efektu snižování emisí aplikací ionizovaných směsí
vodíku a kyslíku do spalovacího prostoru motoru ze zdroje vodíkového generátoru. Aplikací
vodíkového generátoru, jako producenta alternativního zdroje energie, do systému se
spalovacím motorem vznikne smísením plynné směsi ionizovaného vodíku a kyslíku
s kapalným palivem alternativní palivo dosahující výše uvedených účinků.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Založení výroby speciálních generátorů vodíkové směsi a aplikačních systémů na spalovací
motory ve všech vhodných sférách – výrazné úspory paliv a výrazné omezení emisí
spalovacích motorů.
Představení projektu:
Aplikace vodíkového generátoru do spalovacích motorů na kapalná paliva představuje průlom
v oblasti alternativních pohonů a paliv zejména z hlediska kombinace výrazných výhod
vodíku jako obnovitelného zdroje energie a současné eliminace všech problematických
faktorů, které s sebou jak vodíkové pohony, tak všechny ostatní typy alternativních pohonů
a paliv nesou.
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Vodík je díky své schopnosti vysoce účinné akumulace energie a dalším vlastnostem
považován za nejvýhodnější univerzální zdroj energie. Současné technologie výroby
a aplikace vodíku mají však určité nevýhody, jako jsou např. vysoké investiční náklady,
potíže s bezpečností, náročnost skladování, nutnost budování sítí čerpacích stanic, apod.
Projekt však tyto překážky odstraňuje. Elektrolyticky vyrobená ionizovaná směs vodíku
a kyslíku z vodíkového generátoru představuje unikátní palivo, jehož výroba vyžaduje jen
velmi malé investice. Optimalizací produkovaného a aplikovaného množství ionizované
plynné směsi vodíku a kyslíku do spalovacího prostoru motoru za účelem co nejefektivnějšího
dosažení cíle zvýšení účinnosti spalovacího motoru, snížení spotřeby paliva a snížení emisí
dojde k získání nové efektivní, ekologické a ekonomicky výhodné technologie v energetice
a dopravě.
Doporučený řešitel: FITE a.s., REACONT, a.s., VŠB TU Ostrava

Výzkum a vývoj progresivního energetického systému zdroje tepla a elektrické energie
včetně účinného využití odpadního tepla
Cíle:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj progresivního energetického systému zdroje tepla
a elektrické energie s výraznou úsporou paliv a zvýšenou účinností za současné maximalizace
účinnosti využití odpadního tepla a výrazného
snižování emisí. Systém spočívá ve spojení
plynové turbíny, zařízení pro přeměnu
odpadního tepla na elektrickou energii (ORC
modul) a generátoru vodíku a kyslíku, přičemž
tento generátor vytváří alternativní zdroj energie
– ionizovanou plynnou směs vodíku a kyslíku,
která je řízeně dávkována do spalovacího
prostoru plynové turbíny spojené s ORC
modulem. Systém je výhodný zejména z hlediska výrazného zvýšení celkové i elektrické
účinnosti zařízení za současného snížení spotřeby paliva a redukce škodlivin ve spalinách.
Podle předběžných odhadů bude v konečném důsledku dosaženo úspor paliva 10%, zvýšení
výkonu na hřídeli do 5% a snížení emisí (CO, CO2, NOx) o 10%. Cílem je realizovat pilotní
prototyp s bezpečnostním a řídicím systémem a zapojením do standardního procesu výroby
elektrické energie a tepla.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Založení výroby speciálních systémů generátorů vodíkové směsi, řídících a aplikačních
systémů dávkování vodíkových směsí do plynových motorů a plynových turbín ve všech
vhodných sférách – výrazné úspory paliv, výrazné zvýšení účinnosti kogeneračních jednotek,
omezení emisí.
Představení projektu:
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Předmětem výzkumu a vývoje je aplikace zdroje energie v podobě vodíku do systému spojení
plynové mikroturbíny s modulem ORC způsobem, který umožní odstranit jeho nedostatky,
znásobit stávající pozitiva a vyrobit elektrickou energii co nejlevněji za přispění k ochraně
životního prostředí. Realizace projektu by významně přispěla k vytvoření technicky
vyspělého univerzálního energetického systému založeného na využívání zdroje energie,
fungujícího v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, který by bylo možné aplikovat
jak ve spotřebitelské, tak průmyslové sféře.
Doporučený řešitel: FITE a.s., GASCONTROL, společnost s r.o., VŠB TU Ostrava

Výzkum a vývoj systému pro přepravu osob v kontaminovaném stavu
Cíle:
Výzkum a vývoj vhodné koncepce uzavřeného
kontejneru pro přepravu kontaminovaných pacientů
chemickými nebo biologickými látkami, řešení
sytému přístupu k pacientovi chráněnými otvory,
řešení vývodů a vstupů pro lékařské přístroje,
zajištění základních životních funkcí pacienta ventilace a filtrace vzduchu, podtlakový systém pro
zamezení úniku nebezpečných látek, volba
vhodných materiálů pro konstrukci uzavřeného kontejneru, vazba na interface manipulačního
subsystému, mechanismus otevírání kontejneru a systém jistících západek s centrálním
otevíráním, technické řešení umístění a připojení záchranné přístrojové techniky.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Rozšíření speciální výroby v oblasti zdravotnických zařízení.
Představení projektu:
Konstrukce speciálního kontejneru pro transport a ošetření kontaminovaných pacientů je
orientována na pevnou základnu, jejíž součástí je alternativní výbava pro specifické podmínky
– například rychlé ukotvení jednoduchého stavebnicového kolového komponentu pro tažení
kontejneru v náročných terénních podmínkách, dále na speciální pevný límec s těsnícími
prvky, který je pevně spojen s vystřelovací konstrukcí a speciální folií vrchní části kontejneru
a který zajišťuje filtraci a ventilaci vnitřního prostředí a současně umožňuje jeho oddělenou
přepravu štosováním, stejně jako pevné základny kontejneru.
Doporučený řešitel: SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o., REACONT, a.s., VŠB TU Ostrava
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Výzkum a vývoj zvyšování účinnosti a úspor paliv kotlových systémů na
biopaliva výkonové řady 100-400 kW s aplikací dávkovacího a výrobního systému
ionizovaných vodíkových a kyslíkových směsí vodíkových generátorů s efektem
snižování emisí

Cíle:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj progresivních kotlových systémů využívající
obnovitelný zdroj energie s aplikací dávkovacího a výrobního systému ionizovaných
vodíkových a kyslíkových směsí vodíkových generátorů s efektem snižování emisí, výrazné
úspory paliv, zvýšení tepelného výkonu a zlepšení účinnosti. Vodíkový generátor umožňuje
elektrolyticky vyrábět ionizovanou směs vodíku a kyslíku bez nutnosti skladování a řízené
dávkování této směsi do spalovacího prostoru, kde přináší výrazné pozitivní efekty. Cílem je
realizovat pilotní prototyp spolu s řídicím systémem, systémem automatizace a elektronikou
s orientací na synchronizaci funkce kotle a vodíkového generátoru.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Založení výroby nového typu kyslíkovodíkového kotlového systému s úsporou paliv
a výrazným omezením emisí – masová výroba
Představení projektu:
V celosvětovém měřítku je kladen důraz na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.
Je všeobecně známo, že spalováním fosilních paliv se uvolňují nežádoucí emise škodlivin
i skleníkových plynů, zároveň současná míra využívání těchto přírodních zdrojů může vést až
k neudržení trvale udržitelného rozvoje. Podstatnou roli z toho hlediska hraje zvyšování
podílu využívání obnovitelných energetických zdrojů a alternativních paliv.
Vodík představuje univerzální nosič energie s vysokou výhřevností a jako alternativní palivo
lze jej dávkovat jak v plynné, tak v kapalné formě. Aplikace vodíku však skrývá určité
problémy spojené např. se skladováním, nároky na kvalitu tlakových lahví, budováním
čerpacích stanic, zvýšená bezpečnostní opatření.
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Při použití systému pro injektáž vodíkové směsi do spalovacího procesu je předpoklad
výrazného vylepšení spalovacího procesu s přímým dopadem na zvýšení účinnosti zařízení,
snížení spotřeby paliva a další minimalizace emisí. V rámci projektu bude ke kotlům na
biopaliva implementován výkonný generátor vodíko-kyslíkové směsi s přímým řízením
a optimalizací množství vyvíjeného plynu ve vazbě na potřebu plynu ve spalovacím procesu.
Skutečnost, že plyn nebude skladován, ale spotřebováván v reálném čase dává předpoklad
vysoké bezpečnosti zařízení a také snižuje náklady na výrobu a provoz generátoru vodíkokyslíkové směsi.
Na kvalitu spalování konkrétního druhu paliva a dosažené účinností a emisní ukazatele má
vliv několik parametrů. Jedná se zejména o vlastní konstrukci spalovacího zařízení, druh
použitého paliva, řízení spalovacího procesu, teplota spalovacího procesu, druh provozního
režimu zařízení a v neposlední řadě také systém údržby.
Požadavky na výrobky z tohoto oboru jsou v hlavních rysech následující:
Vysoká účinnost. Výrobky s účinností nižší než 90% se na trhu stále hůře uplatňují.
Naproti tomu při zachování stávajících technologií a způsobů spalování je zvyšování
účinnosti nad hranicí 90% velmi nákladné, u některých konstrukčních řešení není
zvyšování účinnosti dokonce už možné.
Minimální plynné emise za kotlem. Kvalita spalovacího procesu je při dnešním stavu
elektronických řídicích systémů dobře kontrolovatelná a ovladatelná. Opět však závisí na
celkové konstrukci zařízení a také na použitém palivu, jaké hladiny emisí je možno
dosáhnout.
Minimální emise TZL za zdrojem energie jsou požadavkem směřujícím k ochraně
lidského zdraví, globálními snižování imisí zejména v regionech zatížených průmyslovou
výrobou jako je například Ostravská.
Doporučený řešitel: MaDeX s.r.o., VŠB TU Ostrava

Zásahový a inspekční robot pro využití v krizových situacích, v indoor i outdoor
prostředí, s funkcemi: uchopování, bourání, hašení, vyprošťování, detekce s dálkovým
ovládáním i autonomním řízením, změnami geometrie i rozměrových parametrů
podvozku

Cíle:
Cílem projektu je výzkum a vývoj nového systému k řešení krizových
situací záchrany osob a majetku na bázi multidisciplinární spolupráce,
a to ve zvýšené kvalitě, rychlosti a kapacitě přenosu informací mezi
operátorem a robotem v celém uvažovaném spektru možných nasazení
systému. Finální systém bude založen na výzkumu a vývoji
jednotlivých subsystému a jejich kompatibilitě, a to včetně
technologických subsystému realizujících jednotlivé zásahové funkce
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v krizových situacích na základě plánovaných a testovaných scénářů nasazení.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Založení výroby nového typu robotu – předpoklad mimořádného zájmu trhu – multifunkční
robot s průjezdností ve stísněných prostorách se schopností jízdy po schodech, šikmých
plochách s velkým úklonem, průjezdností dveřmi, se zachováním vysoké stacionarity při
přejezdu překážek, s využitím modularity, současně se schopností bourat, uchopovat,
srovnávat a se schopností inspekce, neexistuje na světových trzích.
Představení projektu:
Praxe specialistů v oblasti servisních činností – zásahových, záchranných, inspekčních
a dalších k nim relevantních ukazuje na potřebu robotické techniky, která by zajistila více
nezbytných funkcí potřebných v záchranáři řešených krizových situacích s velkým rizikem
ohrožení života a zdraví záchranářů i civilních obyvatel při těchto činnostech zachraňovaných
nebo ohrožených.
Základy řešení techniky pro podobné situace jsou známy (viz současná analogická řešení
níže), nicméně nejsou dosud v mnoha směrech pro naznačený účel a funkčnost realizovány,
nebo jsou realizovány jen nedokonale.
Současný stav techniky neřeší například nedostupnost zásahových prostor s omezeným
vstupním profilem, nebo překonávání domovních schodišť a podest, manévrování
v kancelářských, bytových a sklepních prostorách a také zajištění multifunkčnosti, tj. zajištění
nutnosti realizovat nasazení vhodných technologií, efektorů a periferií v různých situacích.
Robot navrhovaný k uvedenému účelu musí mít minimální rozměry ve všech osách
k dosažení malých prostor a také rozměry odpovídající požadované funkci - větší rozchod
podvozku k dosažení potřebné stability, dostatečnou délku manipulačního subsystému (ramen
s více stupni volnosti) k zásahu v definovaném pracovním prostoru i možnost přenášení
periferních subsystémů k zásahu. Významným principem řešení problému rozměrů je
rozložitelnost a složitelnost konstrukce jednotlivých subsystémů. K tomu účelu bude využit
pásový podvozek existující konstrukce firmy Bobcat a.s., který již má princip rozložitelnosti
zabudován. Jeho podstatnou úpravou bude využití vlastního návrhu manipulačního
subsystému s principem rozložitelnosti na bázi více stupňů volnosti realizovaných rotačními
klouby.
Robot bude vybaven periferními zařízeními k průniku do zablokovaných prostor (zřícením,
vzpříčením apod.) - vlomením, páčením, provrtáním cihelné nebo betonové zdi. Dále bude
vybaven efektorem k manipulaci s objekty (pro odstranění výbušnin nebo hořlavých předmětů
z místa požáru a v případě potřeby odstřelení podezřelého předmětu) a detekčním
subsystémem pro zjištění výskytu plynů, míst se zvýšenou teplotou, míst s unikající
kapalinou, aj. Systém bude dálkově řízen, vybaven kamerovým subsystémem, navigačním
subsystémem, detekčním subsystémem a vlastním řídicím subsystémem hardwarově
i softwarově řešeným na bázi poznatkové základny.
Doporučený řešitel: FITE a.s., CLARK OIL, s.r.o., VŠB TU Ostrava
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Výzkum a vývoj rázového prorážeče pevných plášťů budov, přepážek a dveřních
systémů

Cíle:
Výzkum a vývoj speciálního rázového proražeče pevných plášťů budov, přepážek, dveřních
systémů, v alternativách s různými parametry síly a tlumení úderu.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Založení výroby – předpoklad využití ve všech zásahových a záchranných složkách v EU.
Představení projektu:
V současné době není znám ani využíván navrhovaný rázový prorážeč pevných plášťů budov,
přepážek a dveřních systémů s požadovanými parametry a s vysokou operativností,
v provedení servomotor – pružina – spouštěcí zařízení, zejména v kombinaci s hasicí
prorážecí hlavicí, které tvoří zásahový systém umožňující dvě fáze zásahu, nejprve silové
proražení například panelové stěny budovy a pak následné nasměrování speciální hasící
hlavice, která pronikne přes proražený otvor a zajistí účinný hasící zásah.
V USA je nasazován hasicí systém Ferrara, jehož základem jsou dvě prorážecí hasící hlavice,
umístěné na konci jeřábového manipulátoru zásahového vozidla. Kyvným pohybem ramene
jeřábového manipulátoru je pak prorážecí hasící hlavice směrována proti určenému místu
k proražení stěny budovy. Sérií těchto kyvných pohybů je pak stěna nebo střecha proražena
a hasící hlavice proniká do vnitřních prostor zasažených požárem. Nevýhodou tohoto systému
je přenášení silových účinků celého jeřábového manipulačního systému na prorážecí hlavici,
ale současně na celý systém ramen jeřábového manipulátoru a na vlastní zásahový automobil.
Tyto razantní otřesy vyvolávají nutnost náročných konstrukčních řešení celého zásahového
systému a výrazně opotřebovávají zejména kloubová uložení. Současně vzniká problém, že
při kyvném pohybu ramene s prorážecí hasící hlavicí proti prorážené stěně budovy není
možné údery prorážecí hlavice směrovat přesně do jednoho místa, čímž dochází
k neadekvátnímu poškozování statiky budov a doba bouracího zásahu se prodlužuje. Navíc
tento technologický postup vyžaduje zvýšený manipulační prostor, který pro řadu zásahových
situací znemožňuje tento způsob zásahu vůbec využít.
Doporučený řešitel: ROBOTSYSTEM, s.r.o., MaDeX, s.r.o., VŠB TU Ostrava
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Výzkum a vývoj poloautomatického samonakládacího a samovykládacího
kontejnerového systému a zařízení manipulátoru mobility pro záchranné systémy

Cíle:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nového poloautomatického samonakládacího
a samovykládacího mobilního kontejnerového systému pro využití v běžných logistických
procesech a akcích složek Integrovaného záchranného systému, s univerzální schopností
vykládání, nakládání a přepravní fixace, z různých přepravních prostředků s rozdílnou
velikostí jejich ložných ploch, se schopností jejich poloautomatické horizontace při jejich
vykládání i do nerovného terénu a se schopností jejich mobility, s výstupem funkčního
prototypu.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Předpoklad masové výroby pro integrované záchranné systémy v Evropě – v současné době
neexistuje dodávané poloautomatické zařízení se schopností samonakládání a samovykládání
jednotlivých kazet se speciálním záchranářských a zásahovým vybavením, jejich
rozmísťování v terénu v místě zásahu a se schopností vykládacích a nakládacích úkonů bez
závislosti na nosiči kontejnerového systému.
Představení projektu:
Funkce naskladnění a vyskladnění kontejneru je za běžných podmínek bez jeřábového
zařízení nemožná. Poloautomatický samonakládací a samovykládací mobilní kontejnerový
systém umožní přepravu na jakémkoliv nákladním vozidle s otevřenou ložnou plochou,
poloautomatickou stabilizaci do vodorovné polohy a mobilitu kontejneru po rovné ploše.
Systém bude vybaven poloautomatickým řídicím systémem a bude univerzální pro použití na
různé typy kontejnerů, včetně účelových, používaných např. v rámci integrovaného
záchranného systému (rám DIN). Předpokládané parametry jsou následující: délka 5 m, šířka
2 m, výška 2 m, možnost vertikálního pohybu 0,5 – 1,8 m, nosnost cca 5 tun. Systém bude
opatřen automatickým horizontovacím zařízením pro případ jeho vyskladňování do
nerovného terénu a fixačním zařízením jeho polohy. Zařízení bude vybaveno dálkovým
ovládáním vykládacího a nakládacího procesu nezávisle na využití zdrojů z transportního
prostředku. Autonomnost manipulačních procesů bude zajištěna vlastním zdrojem energie
a vlastním ovládacím a řídicím systémem. V případě poruchy ovládacího systému bude
alternativní možností fyzická manipulace vykládacího a nakládacího procesu. Konstrukce
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skeletu kontejneru umožní jeho víceúčelové využití. Jako precedens využití nového
samovykládacího a samonakládacího mobilního kontejnerového systému bude v rámci
projektu zpracován základní návrh jeho využití pro zásahy hasičských záchranných sborů ve
stísněných podmínkách průjezdu a manipulace, jako autonomní jednotky s vlastní nádrží.
Dílčím cílem projektu je výzkum, vývoj a projektový návrh zařízení manipulátoru mobility se
schopností jeho operativního využití k přemisťování kontejneru v místě jeho vyložení.
Doporučený řešitel: FITE, a.s., MaDeX, s.r.o., VŠB TU Ostrava

Výzkum a vývoj samovyprošťovacího univerzálního robotického systému zásahových
vozidel v neúnosném terénu
Cíle:
Cílem projektu je výzkum a vývoj nového progresivního systému pro vyprošťování terénních
vozidel pohybujících se v obtížném terénu s nízkou únosností půdy, ať již vlivem její
struktury (písek, jíl, suť) nebo přírodních vlivů (sníh, závěje, bahno při záplavách), případně
uvíznutím na překážkách v terénu (pařezy, balvany, rokle). Výzkum a vývoj je založen na
nalezení kinematiky složitého mechanismu s více stupni volnosti a jeho kompatibility
s konstrukcí podvozku terénních vozidel. Režim uvolnění vozidla je vícefunkční v závislosti
na způsobu uvíznutí a je řízen částečně poloautomaticky s ovládáním z palubní desky
posádkou v kabině, nebo v případě ohrožení posádky (možnost zřícení nebo převrácení
vozidla) prostřednictvím operátorského kufru mimo vozidlo. Mimo strojní části konstrukce je
vyvíjen také řídicí systém - hardware i software.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Široký výrobní program alternativ robotických samovyprošťovacích systémů – široké využití
pro všechna terénní vozidla pohybující se v náročných terénech – rychlá adaptabilnost na
jejich podvozky.
Představení projektu:
Účelem projektu je výzkum a vývoj nového progresivního systému - samovyprošťovacího
zařízení pro nákladní vozidla o celkové hmotnosti 5 t a více: a) využitím vzduchové soustavy
vozidla pomocí přídavných pneumatických zařízení, b) využitím stávajícího hydraulického
systému, nebo montáží speciálního hydraulického systému. U obou variant je kladen důraz na
zvýšení bezpečnosti posádky (např. umístění hydraulické náplně v bezpečnostním rámu).
Vyproštění vozidla z těžkého neúnosného terénu (bahna, písku, sněhu, příkopu) má být
provedeno bez cizí pomoci, nebo má posunout vozidlo z tohoto terénu tak, aby bylo možno
provést opravu nebo výměnu kola.
V současné době je vyproštění nákladních vozidel v závislosti na terénu, času a situaci řešeno
vytažením pomocí jednoho či více nákladních vozidel, nebo pomocí jeřábů, speciálních
vyprošťovacích vozidel či navijáků nebo vzduchových vaků, přičemž je vždy podmínkou
vystoupení posádky z vozidla.
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Dalšími významnými přínosy, kromě zvýšení konkurenceschopnosti zúčastněných firem, jsou
úspory nákladů vznikajících při vyprošťování, urychlení a umožnění dopravy v uvedených
terénech a také záchrana lidských životů (například v pouštních a horských podmínkách
a v místech vzdálených od civilizace) při aplikaci na hasičská a záchranná nebo vojenská
vozidla. Při záchraně životů hraje roli čas a tento faktor je výrazně potlačen při instalaci
samovyprošťovacího systému na vozidlo.
Princip řešení je založen na návrhu speciálního mechanismu s více stupni volnosti,
umístěného v prostoru pod zadní částí vozidla, co nejblíže zadní nápravě. Energie pohonů
bude odvozena od motoru vozidla s tím, že bude posouzena možnost využití elektrických,
hydraulických nebo pneumatických pohonů. Podle situace při uvíznutí vozidla poskytne
samovyprošťovací zařízení různé možnosti zásahu k případné opravě některé části vozidla,
výměně kol, nebo jeho přesunutí do polohy potřebné k uvolnění vozidla.
Prototyp samovyprošťovacího zařízení je vyvíjen pro automobil Tatra 815-2 ZO R45 12.400
4x4.1. Předběžně vypočtená hmotnost zařízení je v rozsahu 600 – 700 kg. Při vlastní
hmotnosti vozidla 10 t a nosnosti rovněž 10 t se jedná o 6-7 % hmotnosti vlastního vozidla,
případně vzhledem k celkové hmotnosti při plném zatížení to je 3-3,5 %, což je přijatelná
hodnota. Podle zájmu o uplatnění zařízení u jiných typů vozidel bude rozpracována
typorozměrová řada provedení na stejném principu.
Doporučený řešitel: PROMA REHA, s.r.o., ROBOTSYSTEM, s.r.o., MORAVSKÝ
VÝZKUM, s.r.o., CLARK OIL, s.r.o., VŠB TU Ostrava

Výzkum a vývoj záchranného a zásahového transportního prostředku s vysokou
manévrovací schopností pro využití v extrémních terénních a klimatických podmínkách
Cíle:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj
nového
pokročilého
typu
záchranného
a zásahového transportního prostředku s novými
jízdními a užitnými parametry podle současných
požadavků Integrovaného záchranného systému
České republiky a nových bezpečnostních
koncepcí České republiky a Evropské unie.
Zařízení je určeno zejména pro pohyb
v náročných hornatých, nerovných terénech
a v bahnitých či močálovitých oblastech.
Požadavek na mimořádnou schopnost průjezdnosti terénem s extremními výškovými rozdíly,
při zachování plnohodnotného záběru všech kol, bude splněn novou navrhovanou konstrukcí
systému kolových jednotek s pohony jednotlivých kol umístěnými v nábojích, které
v kombinaci s pokročilou konstrukcí odpružení umožní zařízení lépe překonat překážky,
jakými jsou například pahýly stromů, balvany nebo hlubší příkopy, ve srovnání s jinými
existujícími zařízeními.
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Tento systém speciálních kolových jednotek pak dále vytvoří podmínky pro vývoj nové
konstrukce způsobu zavěšení jednotlivých kol, umožňující takový vertikální výkyv každého
kola, aby celý kolový systém svými jednotlivými koly kopíroval i extrémně členitý terén,
s velkými výškovými rozdíly, při zachování kontinuity trakce každého jednotlivého kola. Tím
bude zajištěna průjezdnost terénem a manévrovatelnost, kterou v současné době využívané
transportní prostředky, určené pro tyto účely, nemají.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Založení nového podnikatelského záměru s výrobou speciálního lehkého a finančně
dostupného zásahového transportéru, s mimořádnou manévrovací schopností a s vysokou
schopností průjezdu neúnosným terénem – tento druh záchranného a zásahového transportéru
na trzích v Evropě i v zámoří vyloženě chybí.
Představení projektu:
Záchranný a zásahový transportní prostředek bude postaven na pevné, avšak lehké kovové
konstrukci se zpevněnou bariérou na čele vozidla. Tato bariéra, kromě běžných srážek se
stromy a keři, umožní zvládat i větší kolize. Nosnost transportního prostředku bude řádově
vyšší než u srovnatelných zařízení, při zachování akceptovatelné hmotnosti tak, aby nebyla
ohrožena univerzalita nasazení omezením při přepravě. Zmíněné parametry umožní další
využití zařízení například pro armádu, kdy zvýšená nosnost umožní instalaci dalších
prostředků (ochrany nebo zásahu) na palubu vozidla.
Zařízení představuje moderní technické vybavení určený pro nasazení v případě potřeby
poskytování naléhavé pomoci lidem v různých terénních podmínkách zapříčiněné živelními
katastrofami. Cílem vývoje bude funkční prototyp transportně-zásahového terénního vozidla
lehké a tuhé konstrukce s vysokou průchodností terénem. Jeho základem bude diferenčně
řízený vícenápravový kolový podvozek pro případ nasazení v nejnáročnějším terénu.
Předkládaný projekt obsahuje pokročilou myšlenku využití tzv. kolových jednotek, které
výrazně zvyšují možnost práce s podvozkem zařízení (jeho manévrovatelnost, průchodnost
a přístup k servisním operacím), ale také představují určitá rizika především v oblasti
spolehlivosti a životnosti jednotek, především jejich převodových systémů. Spojení
adaptivního systému odpružení s kolovou jednotkou a mobilním zdrojem energie bez použití
mechanických vazeb představuje inovativní přístup k řešení podobných zařízení, především se
zaměřením na minimální prostorové uspořádání odpružení, jehož řešení bylo nalezeno při
přípravě projektu a bude předmětem ochrany průmyslového vlastnictví.
Doporučený řešitel: FITE, a.s., MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o., VŠB TU Ostrava

3.4

Dílčí závěr

Tato část IAP byla zpracována především z pohledu bezpečnosti práce a prevence závažných
havárií v průmyslových podnicích. Řada navrhovaných projektů je směřována do vývoje
nových technologií a materiálů ke snižování rizik v průmyslu a zefektivnění zásahu složek
integrovaného systému v případech mimořádných událostí.
sídlo společnosti: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava – Výškovice
adresa kanceláře: Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: 597 329 060, 597 329 061, 734 467 101, email: info@cztpis.cz
zapsaná v registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/67784/07/R
IČ: 28559487, DIČ: CZ28559487, bankovní spojení: 215483951/0300

strana 41

4.

Pracovní skupina č. 2 – „Metody hodnocení a snižování rizik“

Z dostupných zdrojů je zřejmé, že hodnocení rizika je věnováno velké úsilí. Existuje v této
oblasti řada Postupů a metod řešících více či méně úspěšně jednodušší i složitější úlohy
fenoménu rizika. Chybí však ucelený pohled na tuto problematiku a „návod“ jak efektivně
k tomuto fenoménu přistupovat.
Cíle a priority výzkumu:
Cílem je navrhnout takovou metodologii rizika, která umožní na základě obecného modelu
hodnocení rizika jednoznačnou klasifikaci dílčích (specifických) modelů rizika a identifikaci
jednotlivých úloh hodnocení rizika.
Ke každému modelu je jednoznačná přiřaditelnost těchto úloh, tedy i metod a nástrojů k jejich
řešení. Základním přínosem tohoto přístupu je, že může přinést jasný a konzistentní návod,
jak metodologicky správně přistupovat k řešení komplexní problematiky rizika. Tento přístup
umožňuje specifikaci základních úloh hodnocení rizika a komparaci úrovně metodik
a postupů řešení těchto úloh. Tyto lze vyhodnotit z hlediska použitelnosti v různých úlohách,
vypracovat lepší (bude-li třeba) a pro úlohy dosud nepokryté vhodnými nástroji začít pracovat
na způsobech a metodách řešení. Zpracovaná metodologie rizika je vhodná pro odhalení
„slabých“ míst v řešení komplexní problematiky rizika a pro identifikaci potřeb na zaměření
výzkumu a vývoje metod pro hodnocení rizika. Umožňuje i vyhodnotit oprávněnost a přínos
řešení úkolů výzkumu a vývoje v oblasti hodnocení rizik.

4.1

Úvod do problematiky

Bezpečnosti technických a technologických celků (chemie, petrochemie, plynárenství) se
v období 60-tých let 20. století začala přikládat větší váha, nakolik vznikali technologické
havárie s důsledky přesahujícími desetiletí. Vznikla směrnice SEVESO II [3] a s ní spojené
aktivity v rámci bezpečnosti technologických celků. Bezpečnost liniových systémů (přeprava
a distribuce plynu, ropy, elektřiny, materiálu železniční a cestní dopravou) je jen logickým
dosažením vnímání bezpečnosti komplexněji. V této oblasti je doposud poměrně chudá oblast
bezpečnosti liniových staveb, jako v EU, tak i v ČR.
Problematika bezpečnosti kritické infrastruktury (KI) je odrazem současných hrozeb. Nejedná
se jen o technologické ohrožení. Lidstvo se musí v nejbližším období vypořádat
i s novodobými hrozbami (přírodní, technologické, sociálně-ekonomické, asymetrické).
Oblast kritické infrastruktury a asymetrických ohrožení je staronovou oblastí, která nabyla na
váze po přeuspořádání poměrů v Evropě a směřování v 90-tých letech minulého století. Vývoj
metodik v této oblasti je podmíněný novými přístupy založenými na systémovém pojímání
rizik a především přechodu od částkových rizik k integrálním rizikům.
V každé z výše uvedených oblastí je nutné poukázat posouzením rizik, jejich velikost vůči
akceptovatelnému riziku.

sídlo společnosti: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava – Výškovice
adresa kanceláře: Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: 597 329 060, 597 329 061, 734 467 101, email: info@cztpis.cz
zapsaná v registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/67784/07/R
IČ: 28559487, DIČ: CZ28559487, bankovní spojení: 215483951/0300

strana 42

4.2

Současný stav řešené problematiky

Rozvoj organické chemie, náhrada klasických materiálů plasty, umožnila růst lehkého
a spotřebního průmyslu. S technickým pokrokem se častěji objevovali různé havárie
a katastrofy. Ekologie se v 80-tých letech dostává do povědomí široké veřejnosti. Zrychlilo se
tempo aplikování poznatků do praxe. Tento trend se i v současnosti zrychluje. V oblasti
chemie se frekvence velkých havárií v období roků 2000 až 2008 snížila asi o 20%. Tento fakt
naznačuje, že směrnice SEVESO II [3] plní své cíle.
Do skupiny technologických havárií při stabilních zdrojích ohrožení, patří i mobilní zdroje.
Jedná se převážně o potrubní, silniční, železniční, leteckou a lodní dopravu. Studií [4] se
vykonalo porovnání přístupů v oblasti bezpečnosti
potrubní přepravy, používaných standardů v západní
Evropě a USA s bezpečnostními standardy používanými
ve východním bloku do roku 1989. Velké technologické
havárie na nízkotlakových potrubních rozvodech byly
způsobené převážně nedbalostí a selháním lidského
faktoru. Havárie na plynovodech s provozními tlaky 6,3
- 7,2 MPa a tlaky do 4 MPa na ropovodu se vyskytli na
území Českoslovenka 5x za celou existenci těchto
soustav od jejich uvedení do provozu. V západní Evropě a zvlášť v USA tento problém byl
vážnější. Především u nadzemních produktovodů. V USA bol od 70-tých a zvlášť v 90-tých
letech minulého století tvořený postupně právní rámec na minimalizaci těchto událostí.
V USA byl přijat dokument Pipeline Safety Improvement Act of 2002. Zákon předkládá nové
požadavky zabezpečování bezpečnosti a integrity potrubních systémů v plynárenském
průmyslu. Vyžaduje od každého provozovatele plynových potrubí vypracování tzv. Programu
managementu integrity. Vyžaduje od provozovatelů identifikovat oblasti s možnými
závažnými následky (HCA - High Consequence Areas) v §192.903, §192.905 a vykonat
v těchto oblastech analýzu rizik a hodnocení integrity. Tento zákon byl rozpracován v podobě
normy ASME B31.8S-2004.
Procentuální rozdělení příčin poruch plynovodů dle US DOT (Department of Transportation)
a EGIG (European Gas Pipeline Incident data Group), v letech 1970-2005 (viz Tabulka č. 2).
Tabulka č. 2: Příčiny poruch plynovodů v letech 1970 - 2005
US DOT

-

mechanické poškození 35%
environmentální vlivy 2%
pohyby země 3%
vnitřní koroze 5%
vnější koroze 13%
výrobní chyby 10%
jiné 32%

EGIG

-

vnější vlivy 49,7%
konstrukční a materiálové chyby 16,7%
pohyby země 7,1%
koroze 15,1%
zařízení 4,6%
jiné a neznáme 6,7%
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Největší podíl nebezpečných látek v silniční přepravě tvoří třída ADR:
hořlavé kapalné látky 67%,
zkapalněné plyny 10 %,
jiné nebezpečné látky a předměty 8 %.
Ostatní třídy se pohybují v rozmezí do 4%. Nejméně se přepravuje radioaktivní materiál.
Silniční a železniční doprava je limitovaná slabými místy tunely, mosty, jejichž uzavření
způsobuje selhání dopravného systému.
Většina havárií spojená s únikem látky se vyskytuje při následujících činnostech [5]:
přeprava látek 39,1%,
zpracování látek v technologiích 24,5%,
skladovaní ve velkokapacitních jednotkách 17,4%,
vykládání a nakládání látek 8,2%,
používaní látek a výrobků v domácnosti nebo pro komerční účely 5,8%,
manipulace s látkami ve velkokapacitních skladech 3,8%,
skladování odpadu 1,2%.
Existence databází ARIA (Analysis, Research and Information on Accidents database),
MARS (Major Accident Reporting System), MHIDAS (Major Hazardous Incident Data
Service), DRIRE (Database of Radiological Incidents and Related Events), jakož i zvláštní
pokyny specializovaných institucí, dávají dostatek podkladů k tvorbě principů pro tvorbu
metod. V rámci komplexní bezpečnosti je třeba vidět souvislosti mezi hrozbami, kritickou
infrastrukturou a důsledky, které vznikají nerespektováním jejich vzájemných vazeb. Tyto
úkoly není vhodné řešit jako parciální, aniž by nebyly pochopeny širší souvislosti.

Teorie rizika
Jakýkoliv systém se stává v konkrétním čase bezpečným, pokud jsou vnímány a chápány tři
základní axiomy:
stabilita vnějšího prostředí (vnější vazby),
stabilita, stálost vnitřního prostředí (vnitřní vazby),
výběr vhodných prvků, které určují minimalizované ohrožení (prvky systému).
Pojem riziko pochází z arabského slova „risk“ a původně toto slovo označovalo jak příznivou,
tak nepříznivou událost v životě člověka. Později se jeho používání omezilo jen na nepříznivé
události. Dnes se používá v mnoha vědních disciplínách a je přirozené, že se v souvislosti
s tím, podstatně rozšířila i jeho původní podstata. S rozvojem technických věd, vznikajících
problémů, havárií a katastrof tento pojem slouží ke kvantifikaci kauzální závislosti (KZ) a ne
jen na kvantifikaci důsledku.
Metody posuzování rizik prošly prudkým vývojem, nejpoužívanější v současnosti jsou
uvedeny viz [6]. Dnes jsou standardizované s možností rychlé aplikace. S ohledem
k rozsáhlosti řešení těchto problémů (různé systémy, různá fyzikální, chemická, biologická
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podstata) nebyla vytvořena univerzální metoda pro posuzování rizik. Existují však principy,
kterých aplikováním pro jakýkoliv systém je možné vytvořit postup, kterým lze posoudit
riziko v nově zkonstruovaném produktu.
V procesu posuzování je důležité definování přijatelných kritérií. V pojetí bezpečnostního
konstruování, musí být každý produkt přiměřeně bezpečný ALARP (as low as reasonably
practicable) a ALARA (as low as reasonably achievable). Každý systém obsahuje určitý
stupeň nedokonalosti - existují ohrožení, které není možné na dnešním stupni poznání
odstranit, jakož i riziko, které je definováno akceptovatelnou hranicí.
Parametry, které ovlivňují stanovení hranic přijatelnosti jsou:
právní rámec,
psychologické aspekty,
kultura,
politika bezpečnosti,
vlastnické vztahy.
V závislosti na způsobu vyjádření parametrů rizika rozeznáváme přístupy:
kvalitativní - hodnoty rizika se vyjadřují převážně popisně, anebo intervalově,
kvantitativní - používají se konkrétní číselné hodnoty,
semikvantitativní - kde aspoň jeden parametr rizika (pravděpodobnost anebo důsledek) je
vyjádřený kvalitativně a druhý kvantitativně.
V závislosti od použití a účelu:
metody pro identifikaci nebezpečí a ohrožení (check list, katalogový list,..),
metody pro ohodnocení rizik (standardy MIL STD 882C,D (1993,2000), ESIA, INES, ..),
metody pro posouzení rizik (FMEA, HAZOP, .. ).
V závislosti od definovaných ohrožení:
striktní definování konkrétních skupin ohrožení (ASME B31G, KATAPLAN, CRAMM,
..),
bez definovaných ohrožení, požadavek na procesní přístup.

Současný stav manažerských systémů
Systémový pohled a časově závislé pojetí rizik umožňuje aplikovat teorii rizik snadno i na
ostatní vědní disciplíny. Komplexnost problémů bezpečnosti není jen problémem podniků
dovnitř. Stále více se otevírají otázky funkčnosti podniků směrem k vnějším hrozbám. ISO
řady 25 999, 27 00X, 29 00X, 31 000 jsou toho jasným příkladem. Z těchto důvodů se do
popředí dostává problematika plánování a řízení kontinuity činnosti. V tomto kontextu je
třeba vnímat hrozby mimo podniky, které mají potenciál přerušení výroby.
Plány kontinuity jsou odpovědí na otázky, jak přežít a co, koho chránit. V rámci Evropské
unie se problematice ochrany KI věnuje Směrnice č. 2008/114/ES o označování evropské KI
a posouzení potřeby zvýšit její ochranu [7].
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V USA je řízení kontinuity úzce spojeno s ochranou kritické infrastruktury. Kontinuita je
jedním z jejích hlavních cílů (kontinuita řízení na úrovni vlády, kontinuita soukromého
sektoru a kontinuita veřejných služeb). V dnešní době je nejdůležitější soukromý sektor,
protože vlastní většinu kritické infrastruktury. Ten posuzuje riziko spíše z pohledu finančního,
proto je potřeba zaměřit pozornost provozovatelů na celkovou analýzu s identifikací všech
existujících ohrožení.
V USA se vláda a soukromý průmysl dlouhodobě zabývá zajištěním kontinuity činností
(Continuity of Operations) a kontinuity řízení (Continuity of Goverment) během a po
mimořádných událostech. V posledních letech potvrdily technologické havárie a živelné
pohromy důležitost zajištění kontinuity základních činností státu. Pro zajištění činnosti byly
přijaty víceré směrnice PDD 67, (vyžaduje pro všechny výkonné složky ministerstev a úřadů,
vytvořit plán kontinuity činností) a PDD 63 (ochrana kritické infrastruktury). V roce 2002 se
správním úřadem v oblasti plánování kontinuity stalo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost
(Department of Homeland Security - DHS). V rámci tohoto ministerstva je integrovaných
více než 22 různých organizací, které byly do té doby samostatné, s cílem sjednotit veškeré
činnosti, kterému se týkají vnitřní bezpečnosti. Od roku 2004 je v USA věnována pozornost
14 oblastem (sektorem) KI.
V České republice zatím neexistuje jednotný postup pro tvorbu a obsah plánu kontinuity na
úrovni podniků. Řízení kontinuity je v ČR spojováno především s udržením a obnovou
informačních technologií po jejich narušení. Legislativní vývoj v oblasti kritické
infrastruktury je v usneseních BRS. Existují průřezové a odvětvové kritéria pro prvky kritické
infrastruktury. Existence normy rady ČSN BS 25999, na úrovni podniků, neuvádí přímo
návod k posuzování rizik pro zachování kontinuity činností.
Stále více se vyskytují slovní spojení - vznikající ohrožení (ohrožení přicházející s novými
technologiemi). Identifikace vznikajícího rizika je řešena i v rámci 7. rámcového programu
v projektu iNTeg-Risk [8]. Problematika samotné definice, nově vznikající riziko, byla
dlouhodobě konzultována i v rámci pracovních skupin. Poznání mechanizmu tvorby
nanostruktur (technologie výroby a mechanizmus vzniku) nedává dostatečné podklady
k posouzení komplexní bezpečnosti. Neexistuje postup pro hodnocení ohrožení
nanomateriály. Existují však některé normy [9], které nemůžou nahradit tyto postupy. V rámci
ČR byl navržen postup pro sběr dat a selekci problémů [10].

Ekonomika, prevence a riziko
Výsledkem snažení v oblasti rizik je snížení ztrát (lidé, majetek, životní prostředí,
infrastruktura,..) [11]. Riziko vyjadřuje potenciální možnost ztráty na aktivu:
R = f ( z , p , t , x1 ,..., x n )

kde je z je ztráta, p je pravděpodobnost (četnost), t je čas, x1 až x2…další hlediska (např.
etické, politické,..). Prakticky je možno tento vztah zjednodušit na
R = f (z, p, t)
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poněvadž x1 až xn je možno zakomponovat do ztráty z. Při běžné analýze rizika se většinou
řeší tento problém jako deterministický včetně pravděpodobnosti. Pravděpodobnost
v uvedených vztazích je frekvence pro určitou časovou jednotku, většinou jeden rok. Ztrátu
pro další ekonomické úvahy a rozhodnutí vyjadřujeme absolutně (např. pro potřebu
pojišťovnictví), anebo relativně vzhledem k hodnotě aktiva.
Ztráty způsobují nežádoucí události, kterými jsou aktivované hrozby. Z hlediska prevence nás
zajímá stav před aktivováním hrozby.
Ztráta – záporný užitek
Řešení prevence v rámci kauzální závislosti je uvedená v následujícím obrázku.
NEBEZPEĆENSTVÍ → OHROŽENÍ

působení
(transfer)

odolnost

CHRÁNĚNÉ AKTIVUM

N → O(t)
zranitelnost

ztráta celková
ztráta vlastní

S = S(t)

U[1]

Odolnost je vázaná ke konkrétnímu aktivu a může být přirozená (primární vlastnosti aktiva),
anebo dodatečná (cílené zvýšení
Užitek - množství
odolnosti). Ztráta může být celková a
5
vlastní (po odečtení ztrát, které hradí
C(u,x)
4
někdo
další,
např.
pojistka,
3
B
A
spoluvlastníci). Pro ekonomický pohled
2
na prevenci je nezbytná kvantifikace
1
0
rizika. Stanovení jakéhokoliv užitku,
0
20
40
60
80
100
i záporného je subjektivní, to ale
x [%]
neznamená, že nepoužíváme rigorózní
metody.
V hodnocení užitku [12] mohou nastat dvě situace, hodnotíme:
pro konkrétní statek (objekt) o určitých vlastnostech,
pro celý interval vlastností statku.
Situace je schematizovaná na výše uvedeném obrázku. Pokud hledáme odpověď na to, jaké
vlastnosti (např. velikost) má statek mít, pak potřebujeme znát celý průběh C(u,x), který
popisujeme diskrétními body B, modelem užitku, křivkou C. Snad nejčastěji je používaná
lineární závislost v intervalu užitku u ∈〈0,1〉. Většinou hodnotíme více kritérií [12], u kterých
stanovíme parciální užitky a pak používáme známé metody vícekriteriálního hodnocení
k agregaci výsledku.

Nový pohled na kauzalitu
Pojem příčinné (kauzální) závislosti je tak starý, jako lidstvo samo. Problematika příčiny
a důsledku se objevovala ve filozofii, a později v 16. a 17. století ve vědních disciplínách jako
sídlo společnosti: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava – Výškovice
adresa kanceláře: Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: 597 329 060, 597 329 061, 734 467 101, email: info@cztpis.cz
zapsaná v registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/67784/07/R
IČ: 28559487, DIČ: CZ28559487, bankovní spojení: 215483951/0300

strana 47

fyzika, matematika, astronomie apod. Filozofie a vědní oblasti založené na filozofickém
bádání dostali v 17. století novou podobu. Byly vytvořeny matematické nástroje na popis
příčinných závislostí (např. teorie grup). Následně na přelomu 19. a 20. století tomuto pojmu
bylo přidáno na váze. V 50-tých a 60-tých letech minulého století došlo k rozvoji vícerých
významných vědních disciplín, které mají souvislost se systémovým přístupem. Je to např.
kybernetika, synergetika, teorie systémů a další. Popis a formalizaci kauzální závislosti je
v těchto oborech popisován kvalitativním, nikoliv kvantitativním způsobem. Všechny postupy
posuzování rizik, ať už deduktivní nebo induktivní, pracují s příčinnou (kauzální) závislostí.
deduktivní postupy
nebezpečenství

ohrožení

poškození

škoda

induktivní postupy

Kauzální závislost:
Nauka o technických rizicích se výrazně rozvíjí od
datování prvních jaderných elektráren, kosmických
lodí a konstruování složitých technických systémů.
Kauzální závislost se v těchto oblastech popisovala
dříve schématickým než matematickým způsobem
s ohledem na možnosti výpočetní techniky. Mnohdy
se procesy zjednodušovaly, hledali modely
vystihující příslušnou fyzikální, chemickou podstatu. V procesu zjednodušování se stávalo, že
byly opomenuty maličkosti, které způsobovaly katastrofy. Při popisu kauzální závislosti je
vhodné vnímat i důsledek, který je reálný v konkrétním čase a prostoru. Ne vždy způsobí
poranění člověka padající kámen.

Screeningové metody a KPI, KRI
Posuzování rizik se v zásadě uskutečňuje ve dvou etapách. První je primární třídění problémů
- screening (prvotní selekce). Druhou etapou je kvantifikace jevů s potenciálem rizika.
Využitím poznatků, dat, popisů z manažerských systémů je možné urychlit první etapu
posuzování rizik. Klíčové ukazatele procesu KPI (Key Performance Indicator) a KRI (Key
Risk Indicator) ze systémového pohledu je možné tvořit dvojím způsobem. S ohledem na
rizikovost (výkonnost) systému a s ohledem na rizikovost (výkonnost) subsystému.
Tyto ukazatele mohou být absolutní, nebo poměrové [13]. Absolutní ukazatele nám umožní
sledovat výkonnost sledovaného systému. Neumožní srovnání globálních nebo vícerých
systémů mezi sebou. V procesu rozhodnutí pro manažera je důležité mít požadované KPI
i o jiných podnicích. Poměrové parametry - KPI nám umožní sledovat srovnání výkonnosti
libovolných systémů. KPI však musí být tvořeny na základě jednotné platformy (formou
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a tvarem není možné srovnávat hrušky s jablky, ale je možné porovnat jejich kalorickou
hodnotu na měrnou jednotku).
KPI jsou odrazem hledání nástrojů, které umožní rychlejší posouzení rizik, způsob rozhodnutí
(operativní), jakož i porovnání vnitřních a vnějších ukazatelů v daném analyzovaném
systému. Některé metody, které se používají pro posouzení rizik, obsahují KPI. KPI však
nenahradí kvantitativní posouzení rizik, které jsou funkcí uspořádání a vlastností
posuzovaných prvků.
V oblasti ekonomiky jsou preferovány převážně indexové ukazatele, jako primární screening.
Vyjadřují parametrický stav kondice ekonomického stavu systému. V 90-tých letech 20.
století banky a finanční instituce pro měření měnového rizika používali metodu Value at Risk.
S postupem času začali tuto metodu používat i další instituce. Pro hodnocení podnikatelského
prostředí pro domácí a zahraniční investory a podnikatelské subjekty slouží např. Index
konkurenceschopnosti ekonomik. Porovnává a hodnotí kolem 300 různých parametrů.
Pro posouzení rizik ve složitých, funkčně různorodých systémů se v současnosti používají
metodiky typu CBA (Cost Benefit Analyse). Jednotícím prvkem těchto postupů je jeden
výsledný a snadno srovnatelný parametr.
Podstatně těžší je to s vyjádřením hodnoty lidského života. V USA jsou používány postupy
vycházející z premisy ekonomiky společenského blahobytu - WTP (Willingness to Payochota platit), nebo z hodnoty ztracených roků - nemožnost vykonávat povolání (Value of
Life Year Lost - VLYL). Statistická hodnota života VSL (Value of Statistical Life) je pak
poměrem průměrné hodnoty WTP a změny míry rizika po opatřeních k minimalizaci rizik.

Současné postupy pro řízení rizika
Proces posuzování rizika se realizuje dle následujících kroků. Celý proces se pak opakuje za
účelem trvalého zlepšování [14].
1. krok - začátek procesu
Stanovení cíle posuzování rizika.
Definování požadavků na proces posuzování rizika.
Stanovení pracovního týmu, který vykoná posouzení rizik.
Zabezpečení potřebných podkladů a informací pro posouzení rizik.
2. krok - dekompozice systému, definování charakteristických struktur a funkcí
Stanovení hranic (časové a prostorové) posuzovaného systému.
Dekompozice systému na podsystémy.
Určení charakteristických vazeb mezi podsystémy.
Určení vstupů, výstupů a meziproduktů systému.
3. krok - identifikace nebezpečenství a ohrožení
Identifikace nebezpečenství zvoleným postupům.
Identifikace ohrožení v čase a prostore příslušnými metodami.
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Aplikování principu verifikace v rámci primární selekce.
Primární selekce.
Vytvoření charakteristických scénářů.
4. krok - výpočet rizika
Výpočet důsledku pro příslušný scénář - nežádoucí událost.
Výpočet pravděpodobnosti výskytu událostí.
Výpočet rizika.
5. krok - posouzení akceptovatelnosti rizika
Matice rizik s hranicemi akceptovatelnosti.
Porovnání výsledného rizika příslušného scénáře s akceptovatelnými hranicemi.
6. krok - přijetí opatření na snížení rizika
Návrh a realizace opatření na minimalizaci rizika.
Přesunutí rizika do finanční roviny - pojištění.
7. krok - ukončení procesu
Vyhodnocení procesu posuzování rizika.
Konkretizace tohoto postupu pro oblast bezpečnosti práce je v následující tabulce (viz
Tabulka č. 3).
Tabulka č. 3: Hodnocení rizik BP
Krok

Činnost

Funkční struktury

1.

Rozdělení systému na menší celky
(princip rozděl a panuj, poznej vazby)

2.

Identifikování nebezpečenství
Identifikování ohrožení (vnitřních i
vnějších)

Katalogový list
Raitingové ukazatele
(výběr podle zaměření
na proces, zařízení,
profesi)

3.

Ohodnocení ohrožení - výběr nástroje
pro ohodnocení ohrožení

4.
5.

Navržení opatření

Metoda

Poznámky

Rozdělit ve smyslu
procesního přístupu,
materiálového toku
Za účelem prioritizace

Určení pořadí –
prioritizace
-

-

Konkretizace tohoto postupu pro oblast průmyslných havárií je v následující tabulce (viz
Tabulka č. 4).
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Tabulka č. 4: Hodnocení rizik průmyslových havárií [14]
Krok

Metoda

Činnost

Poznámky

Primární selekce
1.

2.

Rozdělení systému na menší celky
(princip rozděl a panuj, poznej vazby)
Identifikace nebezpečenství
Identifikace ohrožení, vnitřních aj.
vnějších

Funkční struktury

Rozdělit ve smyslu
procesního přístupu
Kontrolní seznam
Minimální požadavky
kladené na celek
Metoda výběru Dle velikosti zvoleného
výpočet selektivních a
systému
indikačních čísel,
Při výběru metod
Indexové metody
zachovat princip
verifikace
Selekce prvků systému do kategorií prostřednictvím definovaných hranic - kritérií
Třídění dle rizika, resp. ohrožení

Prioritizace

3.

4.
5.

Primární třídění s cílem vytřídění
Primární
zdrojů, ve kterých je nutné vykonat
akceptovatelnost
podrobnou analýzu
Podrobné identifikace ohrožení,
FMEA, HAZOP,
vnitřních aj vnějších
HRQ,..
Modelování (už jen vyselektované)
Výpočet charakteristických důsledků
(níže sú uvedené jednotlivé důsledky s
typickými projevy)

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Určení pravděpodobností
(např. projekt ARAMIS)
Určení frekvence událostí
(např. projekt ARAMIS)
Výpočet výsledné frekvence
Porovnání s akceptovatelnou
hodnotou
(forma F/N křivky není závazná)

Návrh opatření / realizace opatření

- Matematické modely
pro příslušný scénář,
- Výpočet charakter.
parametrů s ohledem na
člověka,
- Definice zón přes
probitovou funkci pro
100%, 50% a 1%
úmrtnost
Stanovení pravděpodobností Pu
Výpočet frekvencí
Frekvence
Fpr = A.N-k
- (F/N křivka)
- výpočet ostrého rizika
(kvantifikace)

Většina metod má
stanovený klíč
prioritizace
Stanovení zákonem,
resp. vnitřním
předpisem firmy

Výběr vhodných
metod a kombinace
postupů

Princip
jednoduchosti

Databáze externí
Databáze interní
Databáze externí
Databáze interní
Společensky
akceptovatelné riziko
- společ. riziko
- individuální
- riziko
- velikost ztrát

Metody nákladových
analýz
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V následném schématu je posloupnost kroků pro tvorbu plánů kontinuity činností pro podniky
a územní celky (viz Obrázek č. 1) [15].
STANOVENÍ HRANIC SYSTÉMU
(Časové a prostorové hranice systému)
DEFINOVÁNÍ HROZEB
Katalog hrozeb

STANOVENÍ CÍLOVÉ FUNKCE
(Celkové, dílčí)
DEKOMPOZICE SYSTÉMU
(Dekompozice ve smyslu procesního

Analytická část

(Vnější a vnitřní)

KVANTIFIKACE PROCESŮ

Nutné je specifikovat cílovou funkci, KM má ochranu
obyvatelstva, podnikatelský sektor technologií.

Dekompozice dle zvoleného systému. Dle
materiálových toků. Primárně podle energetických
toků.
Vhodný zápis procesů je nutné doplnit o kvantifikaci
rozhodujících procesních parametrů.

(Definice charakteristických parametrů
pro příslušný blok procesu)

OPATŘENÍ VNITŘNÍ
(Řešit vnitřní vazby)
OPATŘENÍ VNITŘNÍ

Opatření

OPATŘENÍ NAVONEK

Je nutno aplikovat, dle stupně, který požadujeme.

PLÁN

PRECVIČENIE PLÁNU
(Parciální části jako i celkový plán)

Realizace

Napsání a procvičení plánu.
(Napsání plánu)

Procvičení pro jednotlivé organizační složky a
technologické celky.
Vhodně volit formu a možnost vykonat v rámci
povinných procvičení.

Obrázek č. 1: posloupnost kroků pro tvorbu plánů kontinuity činností pro podniky a územní
celky

Matematické modely pro transfer hrozby a místo prevence
Výsledkem analýzy je popis a hodnocení jednotlivých fází působení hrozby. V tabulce je
naznačena interakce hrozeb jednoduchá situace kdy jedna hrozba působí na jedno aktivum
[12]. Většina skutečných situací je složitější, poněvadž jedna hrozba vyvolává hrozby další.
V průběhu transferu a odolnosti aktiva se účinek hrozby může měnit, snižovat i zvyšovat.
Pokud vyjádříme hrozbu jedním kumulovaným ukazatelem Hi, pak na vstupní
aktivum působí:
H k ← i = H i ∗ η ik = R k ← i

kde je ηik je koeficient přenosu hrozby i na aktivum k, Rk←i je riziko na aktivu k způsobené
hrozbou i. Situaci mezi hrozbou Hi a aktivem Ak vyjadřují koeficienty transferu ηikT
a odolnosti ηikO. Celkový koeficient přenosu je:
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η ik = η ik T ∗ η ik O = R ik / H i
η = η *η
Hodnotí se:
aktivní působení hrozby,
pasivní ovlivnění hrozby,

Systémový pohled a teorie rizik - formulace
Systémový pohled a časově závislé pojetí rizik umožňuje aplikovat teorii rizik šířeji.
Matematická formulace takového přístupu je následující: ať systém S je dán množinou prvků
i a vazeb j:
S ∈ {s i , j }

Kde:

i = 1,n je počet prvků s charakteristickým nebezpečím
j = 1,m je počet vazeb s charakteristickým ohrožením.

Při realizaci cílové funkce systému, např. výroba produktu, se aktivuje systém se svými
charakteristickými ohroženími. Ze strany uživatele (managementu) systému existuje množina
požadavků na systém.
K ∈ {k i , j }

Kde

i = 1,n je požadavek na i-tý prvek
j = 1,m je požadavek na j-tú vazbu

Výslední riziko je tvořené poté množinou - formální zápis pro existující množinu jevů:

R = S ∩ K
Protože množina K je funkcí času a mění se podle požadavků managementu, dochází stále
k nové interakci a vytváření nových rizik. Pro běžnou praxi je množství kombinací ohraničené
konstrukcí a prostorem - okolím. Pro aplikaci v praxi nabude tvar, kterým lze snadno řešit
i úkoly časově závislých rizik pro i-te riziko a pojmout věci v hranicích integrálního rizika.

R i = ( ei , n i , p i , t )
kde ei je příslušný jev, ni je důsledek, pi pravděpodobnost v konkrétním čase t.
Současné poznatky z oblasti bezpečnosti technologických celků, jako i územních celků
v rámci plánů kontinuity činností poukazují na to, že je nutno vnímat ohrožení, které jsou
nové a působí na systém převážně zvenčí.
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Hodnocení ekonomiky prevence
Statické hodnocení
První možností je hodnocení snížení ztráty či rizika
v závislosti na nákladech [16] k určitému časovému
okamžiku, obecněji stavu (statický přístup), kde je
na obrázku znázorněna situace kdy průběh snížení
ztráty ∆Z v závislosti na prevenčních nákladech je
degresivní a začíná až po vyčerpání určitých nákladů
(počáteční náklady, např. projekce ještě ztrátu
nesnižují). Zároveň je demonstrována častá situace
kdy nelze ztrátu zcela odstranit.

Z

∆Z

∆Z
B
A

N [Kč]

Pro rozhodování je úskalím stanovení průběhu ∆Z. Z jiných důvodů než ekonomických však
můžeme realizovat opatření i mimo oblast A-B. Uvedená úvaha má platnost k určitému
časovému okamžiku respektive stavu a v tom spočívá její zjednodušení i smysl.
Hodnocení v čase
Další možností je hodnocení časového průběhu rizika
kdy známe odhad pravděpodobnosti, viz obrázek
Náklady N mají časový průběh daný fixními
a variabilními náklady (je použit lineární model).
Předpokládá se konstantní snížení ztráty ∆Z
i pravděpodobnosti p v čase. Na obrázku je dále
uvedena kumulovaná hodnota snížení rizika ∆R*,
která je:

∆R

∆R*

*

B
∆Z

N

N
A

t

∆R* = p*∆Z*t
Z hlediska rizika je od času tA daného bodem A opatření na snížení rizika potenciálně
výhodné. Pokud by k nežádoucí události došlo dříve, tak je opatření pochopitelně výhodné
také poněvadž ∆Z>N. Od času tB, kdy ∆R* = ∆Z je modelový průběh rizika konstantní
(nenaplnil se pravděpodobnostní předpoklad). Snahou je, aby časy dosažení tA a tB byly co
nejnižší. Lze stanovit teoretický čas tK, od kterého jsou náklady vyšší než kumulované snížení
rizika a který by měl být co nejvyšší.
Bariérové modely
Bariéra, jako prvek [17] navádějící,
resp. Zabraňující, se objevuje ve
všech systémech, od technických až
po
biologické.
Tento
princip
usměrňuje pohyb, resp. zabraňuje
směřování, organizování. Z toho
důvodu je vhodným, nakolik je
přítomen ve všech systémech bez
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rozdílu zaměření a uspořádání struktury daného systému. Souvisí s tím i princip
samoorganizace [18].
Princip bariér byl využíván od nepaměti v podobě perimetrické ochrany objektů. Současná
medicína využívá tento princip v terapii. V technických vědách se tento princip uplatnil
v oblasti řízení člověka. Z toho důvodu i v budoucnu je nutností klasifikovat skupiny hrozeb,
ale i možné působení v rámci interakce člověka s prostředím. Existuje několik různých druhů
taxonomií pro sestavení modelu zotavení systému po chybě člověka [36], např. taxonomie
podle Jambrona (1998). Chybou těchto modelů je, že využívají deduktivní přístup za účelem
definování bariéry pro budoucnost. V technických systémech se využívají metody, jakou je
např. Tripod beta [19], která klasifikuje jednotlivé bariéry (chování člověka). V těchto
systémech existuje klasifikace ohrožení v rámci stávajícího systému. Modely tohoto typu
nezohledňují vazby navenek, které se mění v čase. Tyto modely pracují s linearizovaným
ohrožením (nelineární typ ohrožení se snaží v reálném čase nahradit lineární vazbou ohrožením). Tyto systémy jsou kvazi dynamické, pracují se změnou v čase t1, t2 ... tn
a s linearizovanými vazbami. Tyto nedostatky je možné nahradit pomocí modelu zobrazeného
níže:

ZDROJ

bariéra

bariéra

bariéra

PŘÍJEMCE

čas

Poloha bariér reprezentuje měnící se požadavky v systému. Už Boltzman stanovil omezení na
úrovni molekul. V reálné praxi a makrosvětě to podobně znamená definování, jen některých
stavů. V případě parametrického vyjádření je možné tuto myšlenku aplikovat a způsob
posuzování rizik provést jiným způsobem.
Samostatnou kapitolu tvoří modely spolehlivosti člověka [20], které jsou dobrým
východiskem pro klasifikaci bariér.

Nové nástroje pro posuzování rizik
Nástroje pro kvantitativní posouzení rizik v praxi jsou převážně založeny
na lineárních dynamických transformacích. Druhým problémem je
konstantní čas a tím pádem nevnímaní proměnlivosti ohrožení v čase.
Doposud největším problémem je působení člověka, člověk je
reprezentantem různých nelinearit současně.
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Matematické modely, jakož i metody používané dnes jsou zjednodušením, které je mnohdy
použitelné, jen při fixaci ostatních parametrů systému. V oblastech ekonomiky - strategický
management, ale i běžné chemie bude nutné vypořádat se specifickými fenomény, jakými
jsou synergický efekt, domino efekt. Pro oblast posouzení rizik průmyslných jaderných
havárií, ale i ekonomie, sociologie se nabízejí nové postupy, kterými je možné minimálně
identifikovat silně nerovnovážné stavy systémů s potenciálem prudkých změn. Tento postup
je schematicky zobrazen na následujícím schématu.

výběr metody pro
posouzení rizik

1
N

stabilní

A

systém

nelineární modely

lineární modely

3
stupeň

A

N

dekompozice
systému,
definování
struktur, hranic

deterministický
chaos

identifikace
nebezpečenství a
ohrožení

nelinearity
synergický
efekt

2

opatření

výpočet rizika,
výpočet následků,
pravdepodobnosti

- kumulování energie
- neliearity systému

N
akceptovatelnost

A
t ≠ konst.

fázové skoky

upravené barierové modely

konec

změny

t = konst.

deterministické procesy

FMEA, HAZOP ...

Obrázek č. 2: Vztah ohrožení/rizik v lineárních a nelineárních systémech [21]

Stabilita systému je určená vazbami v systému.
Současné postupy pro posouzení rizik.
Nové identifikační nástroje kauzální závislosti - především rozhraní nebezpečenství ohrožení. Formy identifikace nelineárních vazeb a stupně nelinearity.
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Snahou v budoucnu by mělo být pochopení mechanismů (viz levá strana schématu). Mnohé
poznatky jsou dostatečně popsány, ale doposud neaplikované. Určení řídícího parametru
změny (parametrů změny) je mnohdy parametrem citlivosti soustavy.
Ke vzniku nových kvalit, (ke skokové změně) může dojít jen tehdy, když:
existuje energetický potenciál schopen vytvořit změnu (otevřený systém),
systém má nelinearity (minimálně druhý a vyšší rád),
systém obsahuje vyšší derivace podle času, resp. podle souřadnic určujících polohu,
na popis stavu systému je potřeba více rovnic, jako jen jedna, viceparametrické systémy.
Použití nelineárních dynamických modelů má smysl pouze v případě, že je možné zabránit
rozsáhlým škodám. Současné postupy např. v oblasti průmyslných havárií, kritické
infrastruktury, plánování kontinuity.
Mechanizmus synergického efektu s posloupností kroků je znázorněný na obrázku (viz
Obrázek č. 3) a popsán níže:

Obrázek č. 3: Mechanismus synergického efektu

analýza parametrů systému (struktura a vazby systému, analýza parametrů systému
(struktura a vazby systému),
identifikace nestabilních prvků systému a jejich energetický potenciál,
identifikace nelineárních vazeb v systému,
existence potenciálu změny,
řídící parametr/parametry změny a jeho stabilita/potenciál změny, kde v systému nachází
kritický bod (parametr fázového skoku),
charakter nové kvality,
odezva navenek - vždy dochází ke změně, modifikace okolí.
Potřebné je uvědomit si specifika fázového skoku. Feigenbaumova konstanta určuje
periodicitu následných skoků a tím i potenciální možnost provádění opatření. Po provedení
transformace L(xn) není možné vrátit systém do původního stavu, nabýt novou strukturu.
Může být horší/lepší, než původní.
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4.3

Návrh projektů

Vývoj postupů v oblasti posuzování rizik směřuje k integrálním postupům a ne částečným.
Potřebné je řešit následující úkoly:
co je zdrojem problému (bez rozdílu velikosti podniků),
znát kauzální závislost (převážně pro střední a velké podniky),
znát technicko-ekonomické hranice analyzovaného objektu (velké a střední podniky),
definovat akceptovatelné a tolerovatelné riziko v kontextu technicko-ekonomických
ukazatelů.
Cesta nejen v teoretické oblasti, ale i praktických výstupů vede k tvorbě jednoduchých
nástrojů v oblasti posuzování rizik, tvorbě nástrojů použitelných v blízké budoucnosti.
Doposud používané nástroje popisující KZ jsou převážně technické, nebo ekonomické. Pro
snadný provoz jsou operativnější ekonomické ukazatele, jako technické. Naopak, velké
podniky potřebují technicko-ekonomické přístupy k posouzení rizik. Rozumným
kompromisem se jeví, minimálně v rovině primární selekce, využít kumulované ukazatele.
Integrace, přechod od dílčích rizik k integrálním rizikům, v rámci komplexní bezpečnosti,
požaduje tvořit přístupy vedoucí napříč manažerskými systémy. Vytvořit podpůrné standardy
pro použitelnost ve vícerých manažerských systémech současně (upřesněte KZ nemůže mít
pro každý manažerský systém své pojmy a nástroje. Integrace na základě převodní tabulky
mezi manažerskými systémy není integrací).
Procesní přístup a teorie rizik jsou jednotícím prvkem v nemanažerských systémech.
Bezpečnost a riziko jsou spojité nádoby, zda je to v oblasti bezpečnosti lidí, majetku,
prostředí, environmentu, objektů, které se nacházejí pod zemí, na zemi nebo nad zemí). V této
souvislosti je nutností tvořit jednotný pojmologický rámec.
S ohledem na aplikovatelnost pro podniky:
Malé podniky:
Vytvořit nástroje pro formalizaci reality KZ, formou zjednodušování. Kategorizování skupin
ohrožení prostřednictvím jednoduchých výstupů. Výstupy použitelné i pro posouzení
ekonomického stavu systému. Hutné konglomerované ukazatele. Ne více než 6-8.
Transformace do polohy jednoduchých, piktogramů, akceptačních výstupů.
Střední podniky:
V těchto typech podniků, bez rozdílu ne/zavedeného manažerského přístupu, existují způsoby
na evidenci dat (procesní a ekonomické). Metody selekce a třídění (raitingové ukazatele,
KPI,..). Tyto data slouží k generování nových postupů. Postupy pro posouzení rizik je možné
využít nejen pro uspokojení státní správy a obchodních partnerů. Problém tvorby
a formalizaci nástrojů pro posouzení rizik i v budoucnu bude narážet na veřejnou správu.
Velké podniky:
Rozsáhlá evidence procesních a ekonomických údajů umožní vytvářet východiska pro
manažerské schopnosti obchodníků. I přes stav poznání je nutné začít hledat vzájemné pojítka
sloužící ke spojování manažerských systémů napříč a využití potenciálu fázových skoků.
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Strategický management tyto nástroje dnes formalizuje kvalitativní, nevyužívá skutečný
potenciál nelinearit a řídícího parametru fázové změny [22]. Takovými prvními pojítky jsou
pojmy, následují kritéria pro vzájemné propojení a nakonec jsou to společné metodiky, resp.
části metodik.

Návrh témat

Systémový přístup
Popis:
Bezpečnost je třeba chápat v rámci jednoho celku - systému a ne parciální, jak je to doposud.
Výzvou současnosti v oblasti nauky o rizicích je přechod k celistvému pojetí bezpečnosti
a tím pádem i vytváření nástrojů pro tento přístup. Existence mnoha manažerských systémů
tvoří předpoklad pro používání různých metod, které nejsou použitelné napříč všemi
manažerskými systémy. Posuzování rizik je základním pojítkem v manažerských systémech.
Teorie rizik v tomto pojetí nabude staře - nový rozměr, protože takto pojaté rizika budou mít
podstatně širší záběr. Starý proto, že se nezmění podstata pojmu riziko. Nový rozměr nabudou
nástroje pro posouzení rizik.
Potřeba řešit

- návrh principů pro primární
třídění na bázi procesního
přístupu s důrazem na
rozhraní nebezpečí - ohrožení

- tvorba nástrojů pro operativní
řízení

- kritéria pro tvorbu a výběr
metod, části metod primární
screening a operativní řízení
procesu manažování rizik
- operativní a analytické
nástroje použitelné ve všech
manažerských systémech
současně

Cíl

- podpůrné nástroje pro tvorbu

Adresát

- malé podniky

KPI a rozhodování o
bezpečnosti v malých
podnicích. KPI se zohledněním
ekonomicko-bezpečnostních
ukazatelů
- metody pro primární screening
na bázi procesního přístupu s
důrazem na identifikaci rozhraní
nebezpečí - ohrožení
- podpůrné nástroje pro
rozhodování v malých
podnicích
- integrace postupů primárního
screeningu

zavedených ISO
standardů
- malé a střední
podniky

- vytvoření jednotícího postupu

- střední a velké

pro identifikaci a posouzení
rizik
- a rozhraní náklady - bezpečnost
výrobního procesu

- střední podniky bez
zavedených ISO
standardů

- malé podniky bez

podniky
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- definování skupin ohrožení pro
plány kontinuity

- střední a velké
podniky

- podniky splňující
- tvorba využitelných
ekonomických nástrojů pro
implementaci v procesu
posuzování rizik

- integrace rozhraní ekonomika bezpečnost

kritéria pro zařazení
do KI ČR
- střední a velké
podniky

Východiska: Systémový přístup, procesní nástroje, evidence ekonomických a procesních dat.

Řešení otázek invariant
Popis:
Pro pochopení kauzální závislosti v teorii rizik je nutno zodpovědět následující otázky:
existují invarianty, které determinují výsledek?
existuje obecné pravidlo, (jakákoli forma), která je aplikovatelná pro další použití,
opakovatelnost?
V procesu popisu kauzální závislosti je zřejmé, že invarianty se skrývají za pojmem
nebezpečí. Vlastnosti nebezpečí nejsou závislé na konkrétním místě a čase. Poškození a škoda
jsou funkcí opatření (bariér), které v tomto prostoru a čase existují.
Pragmatický přístup nepoužívá pojem nebezpečí a definuje KZ jako postup ohrožení poškození - škoda pro konkrétní, konstantní prostředí. V anglosaských zemích se pojem
nebezpečí nepoužívá tak striktně, protože teorie pro posouzení rizik jsou metody orientované
převážně aplikačně pro konkrétní segment pracovní činnosti, zařízení. Nutné je vrátit se ke
kauzální závislosti jako řetězci nebezpečí – ohrožení – poškození – škoda.
Už v klasické filozofii Aristoteles stanovil čas jako parametr, pomocí kterého je možné měřit
změny. Čas, jako parametr změn, vznikl z potřeby popisování sledu událostí, popřípadě
definování chronologie změn. Ekonomické vědy ve srovnání s technickými, vnímají rozměr
času výrazněji. Při naplnění obsahu pojmu riziko, je nutné v procesu popisu a hodnocení
kauzální závislosti zohlednit tyto skutečnosti v budoucnu výrazněji.
Potřeba řešit

- vytvoření klasifikace,
nástrojů pro třídění
nebezpečenství a jejich
možného využití
v nelineárních modelech

- vytvoření klasifikace,

Cíl

- tvorba klasifikačního schématu
a nástrojů pro třídění nebezpečí

- tvorba plánů kontinuity

nástrojů a jejich využití

Adresát

- především oblasti
spojené s potenciálem
chemizmu v procesu
(chemie, hutnictví,
petro-chemie,
plynárenství,…
- střední a velké
podniky
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v nelineárních modelech

- definování a kategorizace
vnějších hrozeb s ohledem na
KZ, (vnější hrozby - mimo
prostor podniku)
- mechanizmus integrace
bariérových modelů
v procesních přístupech

- postupy pro popis fázových
skoků v rámci nelineárních
dynamických systémů
- vytvoření katalogu hrozeb
- plány kontinuity činností

- využití postupů z existujících

- vývojové skupiny
- střední a velké
podniky s ohledem na
ISO 25999, ISO
2700x, ISO 2900x a
KI

bariérových modelů
- vytvoření nástroje pro
induktivní přístup.
V současnosti se využívá
deduktivní přístup
- chování se člověka jako
- tvorba metod pro posouzení
- vývojové skupiny
prvku systému, ne jako prvek,
chovaní člověka
- střední a velké
který ovlivňuje systém
podniky
- aplikace nástrojů pro určení
- metody pro kvantifikaci ztrát
ztrát na principu WTP
vlivem ztráty uplatnění se
(Willingness to Pay - ochota
člověka
platit), VLYL (Value of Life
- posilnění nástrojů pro posouzení
Year Lost)
rizik na rozhraní člověk - stroj

Východiska: Poznatky metod používaných v řízení rizik a ISO standardech.

Definování hraníc akceptovatelnosti
Popis:
V kontextu systémového pojetí a v kontextu integrálních rizik
neexistuje jednotný nástroj pro definování přijatelnosti. Existují
nástroje minimálně v rovině člověk, stroj, envirosystém. Jak bylo
poukázáno výše je třeba v rámci integrace tyto kritéria přibližovat.
Největším problémem je nedefinování kvantitativní hodnoty ztráty
schopnosti uplatnění se člověka v EU, přesto, že pojišťovnictví
pracuje s takovými kvantifikovanými hodnotami. Nutné je zvážit integraci a aplikovatelnost
metod v různých oblastech s potenciálem integrace, CBA (Cost Benefit Analyse) a nástroje
typu WTP (Willingness to Pay - ochota platit), VLYL (Value of Life Year Lost).
Matice rizik v modifikované podobě podle MIL STD 882D může být pro střední podniky
dobrým a jednoduchým nástrojem, jak v oblasti technické, ekonomické, plánování kontinuity
činností s ohledem na vnitřní a vnější ohrožení.
V EU v roce 1994 byla navržena škála pro hodnocení průmyslných havárií ESIA. Tato škála
je transformovatelná do matice rizik.
Potřeba vývoje nástrojů pro posouzení rizik v oblasti nanotechnologií a nanostruktur.
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Potřeba řešit

- rozhraní náklady,

-

-

bezpečnost, akceptovatelnost
a jejich integrace v procesu
výroby
zásady pro tvorbu matice
rizika pro integrované
procesní přístupy
kritéria pro definici
akceptovatelnosti v nových
vědných směrech –
nanotechnologie
principy pro sjednocování
kritérií, tvorba nástroje pro
integrovaný postup

- tolerance, akceptovatelnost,
zranitelnost, citlivost

Cíl

- jednoduchý nástroj pro určení
akceptovatelnosti zohledňující
ekonomiku, normy a zákony

- vytvoření nástroje (platformy
pro jednotné porovnání) rizik

Adresát

- malé podniky
- střední a velké
podniky

- vývojové skupiny
- střední a velké
podniky

- určení akceptovatelných hranic

- jednotná platforma pro
ohodnocení a posouzení

- jednotný obsah pojmů, jejich
používání v procese určení
akceptovatelných hranic

Východiska: Poznatky postupů pro tvorbu hranic akceptovatelnosti. Hranice
akceptovatelnosti v mezinárodních standardech oblasti např. MIL-STD, ASME, IAEA aj.
Standardy na úrovni profesních seskupení AIChE, CEFIC, aj.

Integrace
Popis:
V oblasti teorie rizik je třeba vytvářet nové pojmy pro řízení rizik v procesu integrace
manažerských systémů. Nutné je vytvoření jednotného nástroje v oblasti nauky o bezpečnosti,
nových pojmů, na základě systémového pojetí.
V této souvislosti budou i nadále platit obecné zásady pro systém:
prvek systému je potenciálem charakteristického ohrožení,
vazba v systému vytváří ohrožení v konkrétním čase,
v systému může dojít k aktivaci vazeb v čase,
konkrétní ohrožení se projeví jen při konkrétní interakci v konkrétním čase,
výsledné riziko je funkcí bariér a vazeb v systému.
Přístup - generický management ve smyslu ISO 31 000 v současnosti kromě PDCA cyklu
neodráží požadavky kladené v současnosti na teorii bezpečnosti, jako celek.
Podstatně důležitější v době ekonomických problémů společnosti je potřeba tvorby nástrojů
pro malé a střední podniky pro operativní řízení. Úkolem malých podniků je tvorba zisku,
proto ukazatele v rámci bezpečnosti musí být primárně ekonomicko-technické a ne naopak.
Analytické nástroje pro řízení bezpečnosti v tomto segmentu musí být tvořeny, jako
kumulované ekonomicko-technické.
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Potřeba řešit

- definovaní principů pro

Cíl

- vytvoření rozhodovacího

tvorbu postupů v rámci
integrace manažerských
systémů

- integrace požadavků
kladených na ekonomické a
bezpečnostní požadavky v
podniku
- tvorba platformy na bázi
teorie rizik pro sjednocování
manažerských systémů
- pojmy, postupy identifikace
a ohodnocení potenciálu
člověka

-

mechanizmu (postupnosti
kritérií) na bázi procesního
přístupu v rámci manažerských
systémů
integrace postupů a nástrojů pro
posuzování rizik
vytvoření zásad pro možné
propojení metod pro
Posuzování rizik
jednoduchý ekonomickotechnický nástroj
kumulované ukazatele

- integrace manažerských
systémů

- redukce metod posuzování rizik
- jednotná platforma. V EU se
tyto postupy používají jenom
v pojišťovnictví

Adresát

- uživatelé vícerých
manažerských
systémů (ISO rada
900x, 1400x...)
- střední a velké
podniky bez
zavedeného ISO
standardu

- malé podniky
- střední a velké
podniky
- bez rozdílu výroby
a velikosti podniku

- střední a velké
podniky bez rozdílu
manažmentu

Východiska: Pojmologický aparát v teorii rizik, nauce o bezpečnosti, Současné ekonomické
nástroje v malých a středních podnicích.

Vývoj - výchova - vzdělávání
Popis:
Bezpečnost a riziko jsou spojité nádoby. Vysoká bezpečnost znamená nízké riziko a naopak,
zda je to v oblasti bezpečnosti lidí, majetku, prostředí, environmentu, objektů, které se
nacházejí pod zemí, na zemi nebo nad zemí.
Tento prostor je definován příslušným stupněm poznání, požadavků a schopností naplnit tyto
požadavky a není konstantní s ohledem na čas.
Problematika identifikace nebezpečí, ohrožení, posouzení rizik požaduje znát jednoznačný
pojmologický popis kauzální závislosti. Nutnými kroky v této oblasti je sbližování pojmů
minimálně v oblasti ekonomicko-technické.
Potřeba řešit

Cíl

Adresát

vývoj

- definování pravidel pro
invarianty v kauzální
závislosti pro oblasti
průmyslných činností

- postup pro identifikaci

- vývojové skupiny pro

nebezpečí společenství
- tvorba skupin nebezpečí pro
oblasti průmyslných činností
- vytvoření nástroje pro
identifikaci nebezpečí a

tvorbu metod
posuzování rizik
- normotvorné
a inspekční / dozorné
orgány
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ohrožení pro malé podniky

- vývoj postupů pro redukci a

- postup pro identifikaci

kumulování počtu ohrožení
ve složitých systémech

nebezpečenství, ohrožení
a jejich kategorizace (tvorba
katalogů, skupin) pro příslušné
průmyslové oblasti, činnosti
- tvorba jednoduchých nástrojů
pro praxi
- využití mechanizmů
- metody řízení rizik v oblasti
deterministického chaosu
identifikace nelineárních
mechanizmů
- využití mechanizmů fázových
aplikace
v oblasti strategického
skoků pro tvorbu nástrojů
managementu,
posuzování rizik

- vývojové skupiny pro
tvorbu metod
posuzování rizik
- korporace, velké
podniky

výchova - vzdělávání

- jednotný pojmový aparát
v oblasti managementu rizik

- ve vzdělávacím procesu
v oblasti manažerských
systémů přejít od
memorování k pochopení
podstaty

- v předmětech spojených
s managementem rizik
vytvoření nástrojů pro popis
pojmů a principů tvorby
postupů pro posouzení rizik.
- tvorba metod pro posouzení
rizik s jasnou strukturou
kauzální závislosti
- posilnění systémového pojímání
procesu a jeho aplikace v rámci
integrace a tvorby nástrojů pro
aplikace v teorii rizik

- vysoké školy
- vzdělávací instituce
v oblasti
manažerských
systémů

- vysoké školy
- vzdělávací instituce
- vývojové skupiny pro
tvorbu metod
posuzování rizik
- normotvorné
a inspekční/dozorné
orgány

Východiska: Poznaní formulace problémů v manažerských systémech. Skutečně používané
nástroje v manažerských systémech.

Přínos pro praxi a poznání
Doposud využívané postupy v oblasti posuzování jsou standardizované za účelem
kompatibility v rámci jednotlivých manažerských systémů. Pro nově navrhované postupy je
třeba obrátit se na oblast řešení rozhraní nebezpečí - ohrožení, pro konkrétní použití, čímž se
urychlí proces posuzování rizik. Jedná se především o klasifikaci bariér. Ve složitých
systémech je analýza citlivosti rychlejším indikátorem potenciálních ohrožení jako nástroje
pro identifikaci používané dnes. V ČR se v ostatních letech věnovala pozornost metodám pro
hodnocení spolehlivosti lidského činitele. V tomto trendu je třeba pokračovat, protože je to
postup použitelný nejen v oblasti ZPH.
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Ve smyslu systémového přístupu je vhodné přejít od člověka v pozici supervizora k člověku
jako prvku systému. Systém je vhodné chápat v širším kontextu, nejen jako struktury podniku.
Vnější vazby budou v budoucnu určujících pro produkci podniků. Přírodní a sociální hrozby
v budoucnu budou vytvářet větší problémy. Tato problematika v oblasti KM a KI nabude
nový rozměr. V této oblasti je třeba zvolit osobitý přístup, aby adaptace nebo aktivní ochrana
proběhla s ohledem na finanční a technické možnosti. Ovlivňovat vnější hrozby je podstatně
těžší, než řídit vnitřní procesy v podniku.
V oblasti horizontů dlouhodobého základního výzkumu je vhodné soustředit se na:
integraci subsystémů (ne jen formální integraci struktur)
v teorii rizik přistoupit k řešení specifických efektů KZ (synergické a domino)
vytvořit předpoklady (právní, technické) sblížení jednotlivých manažerských postupů
v oblasti posuzování rizik. Jedna KZ se popisuje doposud v různých manažerských
systémech různými pojmy.
Zjednodušit nástroje pro malé podniky. Kumulovat je do jednotných ekonomickobezpečnostních ukazatelů. Ne více než sedmi. V této souvislosti je možné vytvářet nástroje
pro tvorbu systémů:
lineárních,
deterministických,
s potenciálem fázových skoků.

Potenciální řešitelé
FBI VŠB - Technické univerzity Ostrava, FES Univerzita Pardubice, FMIa MS TU Liberec,
FSI VUT Brno, Institut ochrany obyvatelstva Bohdaneč, Státní úřad pro jadernou bezpečnost
České republiky, Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i., RSBP Ostrava, KBaKP TU
v Košicích, MTF v Trnavě STU Bratislava

4.4

Dílčí závěr

Posuzování rizik si v současnosti zaslouží zvýšenou pozornost. Je základním kamenem
každého manažerského systému. Umožňuje adekvátní rozhodování. Technizace prostředí, ve
kterém žijeme, přináší stále nové ohrožení. Připravenost řídit rizika, znamená hlavně je
identifikovat, posoudit a přijmout opatření.
Vývoj v oblasti technických věd přináší ulehčení práce, vyšší produktivitu. Systémové
pojímání umožňuje technikům v současnosti vnímat vzájemné interakce jednotlivých částí
strojních zařízení, technologických celků. Konstruování dnes už neznamená jen tvorbu
produktů, ale i tvorbu postupů v různých oblastech lidské činnosti. Vzniká mnoho
interdisciplinárních přístupů, které umožňují tvořit nové produkty. Nové přístupy v sobě
obsahují nové ohrožení. Nutnost minimalizovat tyto ohrožení je požadavkem doby.
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5.

Pracovní skupina č. 3 – „Lidský a organizační faktor“

Problematika lidského faktoru obecně zahrnuje vztah tohoto fenoménu k managementu
a řízení rizikových technologií s tím, že existují obecně platné informace o hodnotících
nástrojích určených pro analýzu a redukci lidských chyb ve všech typech a velikostech
průmyslových podniků. Problematika lidského činitele (LČ) zasahuje do řady oblastí
v podnikové sféře, jako jsou design strojů, pracovní podmínky a pracovní prostředí, řízení
bezpečnosti, řízení a provoz strojů a technologických zařízení, skladování materiálů, doprava,
výrobní činnosti a atd.
Cíle a priority výzkumu
V souladu s posledním vývojem v oblasti LČ v EU a zemích OECD, vyjádřeným v níže
uvedených materiálech a také s ohledem na stav problematiky ČR, lze navrhnout následující
strukturu prioritních, problémových a strategických okruhů, které by měly být řešeny ve
střednědobém výhledu:
Hodnocení kultury bezpečnosti v podnicích
Lidský a organizační faktor v rámci řízení bezpečnosti
Integrované hodnocení a řízení rizika
Lidský faktor a zodpovědnost na různých úrovních
Lidský faktor v krizovém a havarijním managementu
Design zaměřený na člověka
Typy lidských chyb, definice a terminologie
Interface bezpečnostní systémy – operátor
Vlivy kombinovaného působení pracovního prostředí a pracovních podmínek na
spolehlivost LČ
Na uvedené klíčové oblasti reaguje tento dokument, který shrnuje aktuální poznatky z oblasti
lidského a organizačního faktoru a nabízí strategii pro směřování dalších výzkumných i ryze
praktických aktivit sloužících pro potřeby praxe.
5.1

Úvod do problematiky

V poslední době řada podniků přistupuje k zavádění systému řízení kvality (ISO 9001),
bezpečnosti práce (OHSAS 18001) či ochrany životního prostředí (ISO 14001). To však
vyžaduje zavést obecné systémové manažerské přístupy určené pro řízení jednotlivých prvků
uvedených oblastí. Jejich součástí jsou také procedury, které vycházejí ze skutečnosti, že
ústředním článkem pracovního systému je člověk. Má-li však tento přístup v praxi fungovat,
musíme zjišťovat zpětnou vazbu. Pouze tak je možné posoudit, nakolik lidský činitel
ovlivňuje systém jako celek – zda lidé dodržují předepsaná pravidla, zda se aktivně stavějí
k dané podnikové filozofii (politice), anebo zda jen pasivně plní, co je jim uloženo, aniž by
přemýšleli o smysluplnosti zavedených postupů. Nemusí se tedy vždy jednat pouze o vliv
negativní, ale obecně o posouzení vlivu člověka na pracovní systém, jeho spolehlivost,
efektivitu a celkovou kulturu bezpečnosti. Jsou to totiž právě lidé, kteří pracovní systém
ovlivňují nejvýrazněji a díky své přirozené individuální kreativitě jej neustále vytvářejí
a mění.
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Posouzení spolehlivosti člověka v pracovním systému by proto mělo představovat zhodnocení
správnosti prováděných úkonů, spolehlivosti výkonu, úrovně uživatelského interface
i dokonalosti a vhodnosti provozních předpisů a to vše v přímé vazbě na management rizik.
Dlužno však říci, že tyto analýzy se u nás, s výjimkou velkých chemických podniků, na něž se
vztahuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, takřka neprovádějí, byť jim tuto
povinnost nepřímo nařizuje zákoník práce. Ten v § 102 stanoví, že zaměstnavatel je povinen
soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních
podmínek a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě těchto informací je následně povinen
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění, mezi které mimo jiné patří
plánování s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů
a vlivů pracovního prostředí.
S přihlédnutím k faktu, že lidský činitel je příčinou cca 80-90 % všech mimořádných událostí
na pracovištích [1] [24], je zřejmé, že selhání člověka je dominantním rizikem, se kterým se
můžeme na pracovištích setkávat. I přes tato objektivní zjištění však není na uvedenou
skutečnost v rámci podnikového managementu či managementu rizik příliš reflektováno.
Přitom zvyšování bezpečnosti provozu, efektivity výroby a produktivity práce je s kvalitou
a spolehlivostí interakce člověka s jednotlivými komponentami pracovního systému přímo
spojeno [25].
Shrnutí dosavadního vývoje
Samotné téma, které se cíleně zaměřuje na lidského činitele, není v současnosti rozhodně
ničím novým. Za počátky exaktního zkoumání v této oblasti lze považovat celoživotní dílo
Franka a Lillian Gilbrethových, kteří již v roce 1911 vyslovili myšlenku, že spolehlivost
(a výkonnost) člověka je determinována nejslabším článkem v rámci předepsaného úkolového
schématu. Tím nepřímo definovali, že chceme-li posoudit spolehlivost lidského činitele při
provádění určitých pracovních činností, je nutné nejprve provést studii časového profilu práce
(„Time Motion Study“, 1911), dnes nazývanou jako analýzu úkolů. Analýza úkolů ale je
zaměřena spíše na kvalitu, výkonnost a přesnost člověka při práci, avšak zcela nezohledňuje
roli člověka coby entity, jež je nedílnou součástí celého pracovního systému, který svými
omezeními také utváří/limituje. Je známo, že interakce člověka s jednotlivými prvky
pracovního systému je oboustranná, a tedy vliv vnějších faktorů hraje v ovlivňování lidského
výkonu významnou roli. Tuto skutečnost si dobře uvědomoval již Frederick Taylor, autor
Teorie vědeckého řízení („Scientific Management Theory“, 1886). Ten měl na zakázku
tehdejších průmyslníků nalézt způsoby, jak maximálně zefektivnit, zlevnit a maximalizovat
průmyslovou výrobu a především pak výkon dělníků. Taylor svou teorii postavil na hlavní
myšlence, že při každé práci existuje „jeden nejlepší způsob řešení“. V rámci svého úsilí
směřované k definování požadavků pro nalezení onoho jediného správného postupu však
postupně zjistil, že klíčový prvek pracovního systému, tj. člověk (resp. pracovní kolektiv), je
výrazně ovlivněn systémem řízení v daném podniku, zejména pak personální politikou,
motivačními prvky a způsobem dělby práce uvnitř pracovního týmu i napříč hierarchií
managementu firmy. Tak byly postupně definovány nejvýznamnější prvky v taxonomii
dovedností využívající základních psychometrických prvků, které se později staly základem
pro kognitivní psychologii, jež se začala masivněji rozvíjet v 70. letech 20. století.
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Nejvýznamněji z Taylorovy práce čerpá ale „Teorie systémů“ navržená ve 30. letech 20.
století N. Wienerem a L. Bertalanffym, která postupně vyústila v řadu praktických návodů,
jakými je kupříkladu princip P-D-C-A publikovaný Demingem v roce 1986 [26].
Zásadní mezník v rozvoji oboru Human Factors Engineering, resp. jeho specifické oblasti
zaměřené na interakci člověka a stroje, byla bezpochyby 2. světová válka. Tehdy začali
konstruktéři letadel v USA a Velké Británii řešit, proč řízení letounu dělá potíže nezkušeným
nováčkům. V jednu chvíli války bylo na straně spojenců ztraceno dokonce více letadel
v důsledku chyb pilotů, než bojových akcí nepřítele [27]. Díky rozvíjející se Teorii systémů
nehledali odborníci příčinu pouze v lidech, ale zaměřili se na to, jak lze složitý stroj
konstruovat, aby se jej nováčci naučili co nejrychleji a nejefektivněji ovládat. Analýzou
činnosti pilotů dospěli k tomu, že musí změnit ovládací a sdělovací systém tak, aby vyhovoval
lidské přirozenosti. Tím byly položeny základy systematického přístupu, který se již
nesoustřeďoval parciálně jen na některé faktory a prvky, ale integrálním přístupem
zohledňoval vazby mezi strojem a jeho uživatelem a to od jeho samotného návrhu, přes
konstrukci až po ovládání. Vznikla tak nová samostatná oblast „Human-Machine Interaction“
(systém člověk-stroj).
Po skončení 2. světové války se rovina zájmu přenesla především do jaderného průmyslu, kde
počátkem 50. let 20. století vznikly první aplikace skutečně rozvinutých analýz spolehlivosti
lidského činitele. V USA se jednalo o techniky určené pro odhad vzniku lidské chyby, které
byly zpočátku vyvíjeny jako kvalitativní kontrolní metody – například pro odhad chybování
montérů jaderných hlavic v Sandia National Laboratories [28].
Skutečnou revoluci zažil obor Human Factor Engineering v průběhu 70. až 90. let minulého
století. V roce 1972 byla Swainem vyvinuta přelomová stromová metoda Technique for
Human Error Rate Prediction známá pod zkratkou THERP, která byla oficiálně vydána jako
standard v roce 1983 [28]. Tato práce byla později rozšiřována také o lidské chyby vznikající
při úkolech řízení provozu se zvláštním zřetelem na provoz jaderných reaktorů. Toho zdatně
využil profesor Norman Rasmussen, autor zprávy „The Reactor Safety Study“ známé jako
WASH-1400 [29], který na žádost americké komise pro atomovou energii (NRC) se svým
týmem v roce 1975 zpracoval analýzu, která se stala přelomovým dílem [30] [27]. Tato práce,
která jako první shrnovala mimo jiné i generické údaje o poruchách na komerčních jaderných
reaktorech v USA, se stala základním pilířem pro rozvoj metod pravděpodobnostní analýzy
vlivu lidského činitele (tzv. PRA a PSA). Na základě výsledků této obsáhlé studie byl NRC
následně vyhlášen národní program IPE („Individual Plant Examination“), v rámci něhož
musely všechny tehdejší jaderné elektrárny v USA předložit do roku 1990 pravděpodobnostní
hodnocení rizik zaměřené na spolehlivost lidského činitele. Pět z těchto studií pak bylo
využito pro návrh technického standardu NUREG-1150, který byl vydán v roce 1991, a na
jehož základě byla v USA v dalších letech postupně vydána série regulačních předpisů pro
jaderná zařízení (například [31]). Podobný program jako IPE vyhlásila v roce 1995 také
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA). Jednalo se o program „Coordinated
Research Programme“, který byl završen vytvořením dokumentu, jež byl následně vydán jako
standard IAEA-TECDOC-1048 [32]. IAEA se však spíše než na lidského činitele zaměřila na
systémové pojetí role člověka v rámci organizace a v reakci na havárii v jaderné elektrárně
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v Černobylu definovala v roce 1986 pojem „kultura bezpečnosti“, v pozdějších letech (20022006) pak požadavky na ni (viz např. TECDOC-1321 a 1329).
Stejně jako v jaderném průmyslu, tak i v průmyslu chemickém (procesním) historické
zkušenosti poukázaly na narůstající počet nehod a havárií se závažnými následky, jejichž
příčinou bylo lidské selhání [33], [34]. Tato skutečnost byla podmíněna prudkým zvýšením
objemu chemické výroby a zavádění stále složitějších výrobních technologií a procesů [35].
Manuální práce i v rámci řízení výroby byla postupně nahrazována stále vyspělejší
automatizací, což vedlo k postupnému snižování počtu zaměstnanců ve výrobní sféře
a současně ke zvyšování nároků na obsluhu. Ačkoli se v chemickém průmyslu v poválečném
období přihodila řada závažných havárií (za zmínku stojí například havárie ve Flixborough
v roce 1974), skutečně zlomovou událostí se stala až havárie v italském Sevesu v roce 1976.
Tato událost totiž vyprovokovala celoevropský legislativní proces, který vyústil v přijetí
směrnice 82/501/EEC v roce 1982 a následně směrnice 96/82/ES v roce 1996 (známé pod
označením Seveso I a Seveso II). Zde byly, podobně jako dříve již v jaderném průmyslu,
definovány požadavky na vypracovávání rizikových analýz, jejíchž součástí mělo být
i hodnocení spolehlivosti lidského činitele. V Československu byly na konci 80. let 20. století
učiněny první nesmělé kroky k zavedení podobných regulačních opatření [36], avšak
plnohodnotně se systém prevence závažných havárií u nás etabloval až přijetím zákona
o prevenci závažných havárií (č. 353/1999 Sb.) v roce 1999. Ten byl postupně novelizován
v souladu s evropskými předpisy, přičemž aktuálně platný je zákon č. 59/2006 Sb.
Pro tento účel byly u nás doposud využívány převážně kategorizační techniky, nebo metody
kvalitativního hodnocení, avšak jejich poměrně hrubé výstupy pomalu přestávají postačovat
stále náročnějším požadavkům moderní doby. Tento trend je možno pozorovat zejména při
analýzách spolehlivosti člověka při obsluze stále náročnějších plně automatizovaných
systémů, které vyžadují plnění složitých úkolů vyžadujících vysokou kvalifikaci, provozní
zkušenost a pozornost obsluhy. Stále více se ukazuje, že analýzy těchto systémů lze nejlépe
provádět pomocí analýz úkolů (Task Analysis). A právě proto je tomuto tématu zejména
v zahraničí věnována v poslední době značná pozornost, což dokládají i stále častější odkazy
v odborné literatuře. Tyto progresivní metody jsou zaměřeny na analýzu dílčích sekvencí
výkonových aktivit, přičemž zohledňují fakt, že selhání člověka je proces založený na
interakci mezi vnější příčinou a stavem jedince.
5.2

Současný stav řešené problematiky

Aplikace znalostí o lidských schopnostech a omezeních využívaných při návrhu
(projektování) technologií, systémů a vybavení je předmětem oboru nazývaného „studium
lidských faktorů“, anglicky Human Factors Engineering [31]. Tento obor, který zahrnuje
prvky ergonomie, bezpečnostního inženýrství a managementu lidských zdrojů, se soustřeďuje
na provádění návrhů výrobních jednotek, technologií, systémů, vybavení, úkolů a pracovního
prostředí tak, aby vykonávané činnosti odpovídaly smyslovým, mentálním, znalostním
a fyzickým možnostem a omezením osob, které danou činnost vykonávají, anebo které
provádějí údržbu a zásobování příslušných technologií, systémů či vybavení.
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V praxi se však mnohem častěji než s pojmem Human Factors Engineering setkáváme
s nejrůznějšími kombinacemi výrazů, jakými jsou spolehlivost, chybování, selhání a lidský
faktor, lidský činitel anebo člověk obecně. Ačkoli se terminologie v této oblasti napříč obory,
jichž se dotýká, ještě zcela nesjednotila, odborná veřejnost se nejčastěji uchyluje k užívání
termínu „spolehlivost lidského činitele“. Tento výraz pochází z původní Reasonovy práce
z roku 1990 [37], který dále v roce 1994 rozvedl Barry Kirwan [38]. Tito autoři tak poprvé
definovali výraz „Human Reliability Assessment“, který se u nás volně překládá jako
„hodnocení spolehlivosti lidského činitele“. Tímto pojmem se rozumí „vlastnost člověka plnit
uložené úkoly s předepsanou přesností v daném časovém intervalu a za daných pracovních
podmínek“ [26], [39]. V praktické rovině se tedy jedná o pravděpodobnost, že daná osoba
správně provede požadované aktivity (činnosti) během daného časového úseku (je-li čas
limitujícím faktorem), aniž by provedla jiné činnosti, které by mohly pracovní systém narušit.
Z uvedeného je zřejmé, že spolehlivost nelze chápat jako definitivní jistotu, že vše bude
během daného časového úseku provedeno správně a podle předepsaných požadavků, ale
pouze jako míru pravděpodobnosti, že tato situace v reálu nastane. Spolehlivost se tedy může
pohybovat mezi hodnotou 0 (absolutně nespolehlivý systém, který za všech okolností selže)
a 1 (absolutně spolehlivý systém, který neselže nikdy).
S pojmem spolehlivost lidského činitele úzce souvisí také pojem „chybování člověka“, která
mnohdy zcela nesprávně bývají považována za synonyma. Na rozdíl od spolehlivosti, která je
pravděpodobnostní veličinou, je chybování odrazem reálného projevu člověka, který provedl
určitou operaci nesprávně – tj. provedl „chybu“. Obecně uznávaná definice chyby, kterou
navrhl Reason [37], praví, že „lidská chyba je obecně použitelný výraz, který zahrnuje
všechny události, kde plánovaný sled mentálních nebo fyzických činností nedosahuje
zamýšleného výsledku a jestliže tato selhání nemohou být připsána na vrub intervenci
nějakého náhodného působení“. Z toho vyplývá, že chyba je založena na nedosažení výsledku
či cíle a chybování tedy představuje sekvenci přímo souvisejících chyb nebo proces, kdy
nepravidelně v čase vznikají chyby bez vzájemné souvislosti. Chybovat může jedinec nebo
i celý kolektiv. Každá chyba vzniká na základě působení určitých negativních vlivů – příčin
[40].
Lidský činitel a mimořádné události
Lidský činitel se rozhodujícím způsobem podílí na vzniku mimořádných událostí ve výrobní
i nevýrobní sféře i v běžném životě. Za mimořádnou událost je totiž považováno každé
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie,
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných
a likvidačních prací. Mimořádné události vyvolané lidským činitelem lze rozdělit na
neúmyslné (např. technická závada, havárie, nedbalost) a úmyslné (např. sabotáž, terorismus,
útok) [36].
Mimořádné události spojené se selháním lidského činitele jsou předmětem podrobného
zkoumání, které se zaměřuje zejména na odhalení jejich příčin. V praxi se tak setkáváme
nejčastěji se studiem lidských chyb, které jsou obvykle tříděny do dvou základních skupin
definovaných Swainem a Guttmannem [28]:
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„chyby vynechání“ (error of omission)
„chyby provedení“ (error of commission).
K tomuto třídění přidávají uvedení autoři ještě chybu, kdy člověk provede nevyžádanou akci,
tj. „něco“, co není požadováno (volně lze nazvat jako „chyby z nevyžádané iniciativy“).
Chyby vynechání nastávají tehdy, jestliže člověk vynechá či neprovede nějaký úkon, který
měl provést (například zapomněl, neuvědomil si, nerozpoznal signál apod.). Chyby provedení
naproti tomu charakterizují akce provedené nesprávně, ať již ve špatném pořadí, příliš brzy
nebo příliš pozdě, v příliš malém rozsahu nebo ve špatném směru. Toto jednoduché třídění je
založeno na vnějších znacích a v žádném případě nepostihuje psychologické ani kognitivní
příčiny vzniku chyb.
Z vyšetřování nejrůznějších incidentů víme, že lidská chyba může být nejen příčinou vzniku
nehody, ale že může průběh nehody také eskalovat [37] či dále rozvíjet formou domino efektu
[26]. Bohužel však, při vyšetřování příčin nehod není snaha nacházet kořenové příčiny, nýbrž
pouze jejich důsledky. Proto je v mnoha případech vyšetřování zakončeno konstatováním, že
jejich vznik byl způsoben selháním lidského činitele [6]. Při pohledu na celou věc jako na
proces, tedy od samotného návrhu, technologického zpracování až po užívání dané
průmyslové technologie, pak lidský činitel může až v 95 % případů za vznik nehody.
Zbývajících 5 %, kdy se nejedná o chybu lidského činitele, je možno zařadit do tzv. „zásahů
vyšší moci“ [36]. Ostatně tuto skutečnost potvrdil již v roce 1929 H. W. Heinrich, který na
základě pečlivé analýzy 50 tisíc nehod hlášených pojišťovně Travelers Insurance Company
vypočítal, že až 95 % z veškerých nehod na pracovištích je způsobeno nebezpečným
jednáním a pouze 5 % nehod je způsobeno nebezpečnými podmínkami.
Aby však došlo k nehodě vinou lidského činitele, je zapotřebí, aby byly překonány nejrůznější
bariéry (viz Obrázek č. 4). Pokud by se v těchto třech bariérách nevyskytovaly skryté chyby,
tak by nedošlo k jejich překonání a tedy ani aktivní chybě a posléze nehodě [37]. U některých
klasifikací lidských chyb je rozlišeno mezi aktivní a skrytou chybou.

Obrázek č. 4: Reasonův bariérový model
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Není tedy vůbec jednoduché stanovit, kdy se přiklonit k variantě, že chyba byla způsobena
opravdu člověkem, a kdy k ní byl donucen okolnostmi, či kdy nezafungovaly zavedené
bezpečnostní bariéry. Vyžaduje to mnoho zkušeností v daném oboru, aby byl posuzovatel
schopen vyhodnotit, co se stalo, jak se to stalo a hlavně co je příčinou. Mnohdy mohou být
obě možnosti považovány za správné a záleží na posuzovateli, jaká možnost jím bude
zvolena.
Možnosti rozvoje a posílení požadovaných aktivit v této oblasti:
V této oblasti se nabízí možnost provedení výzkumu za účelem navržení postupů a metod pro
efektivní vyšetřování nehod a havárií s přihlédnutím k roli lidského činitele. Požadavky praxe
ukazují, že chybí univerzální vyšetřovací nástroj/metoda vhodná pro odhalování příčin
provozních havárií, zejména pak s ohledem na selhání lidského faktoru. Navržená metoda
„MIPS“ i příručka „Objasňování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových
událostí“ vyvinuté ve VÚBP, v.v.i. a ani jiné národní postupy nenalezly doposud v praxi
kýženého uplatnění. Je nutné zjistit, jaké jsou příčiny tohoto stavu, a navrhnout obecně
akceptovatelný přístup, na jehož vývoji by se podílela i průmyslová sféra.
Systém člověk-stroj
Systémem člověk-stroj rozumíme soustavu tvořenou pracovníkem (pracovní skupinou)
a pracovními prostředky (stroje, technická zařízení) včetně pracovních předmětů a pomůcek,
v níž jsou určitým způsobem rozděleny funkce mezi lidské a technické komponenty, jejíž cíl
je přesně vymezen a realizuje se v daném pracovním prostředí (viz Obrázek č. 5). Stroj
v tomto případě představuje pracovní prostředek obecně, počínaje jednoduchým nástrojem či
nářadím přes jedno či víceúčelový stroj, technické zařízení až po řídící centrum. Toto je
obecná definice, avšak Timpe [41] navrhl vlastní alternativní pohled, který dimenzi chápání
pojmu člověk-stroj poněkud posouvá. Říká, že „systém člověk-stroj představuje praktické
provedení cílené interakce člověka s technickými systémy (stroji) vedoucí ke splnění úkolu
(který si daný člověk uložil, nebo který mu byl uložen jinou osobou) v rámci definovaných
systémových omezení". Ačkoli se tyto dvě definice mírně rozcházejí, v obou případech však
respektují, že stroj je nutno chápat jako pracovní prostředek – počínaje nástrojem či nářadím
přes jedno či víceúčelový stroj, technické zařízení, až po řídící centrum.
Mezi spolehlivostí stroje a spolehlivostí lidského činitele jsou identifikovány základní rozdíly
především ve způsobu zpracování informací a ve způsobu dosažení cíle. Všechen hardware,
kterým je uskutečněna interakce mezi člověkem a strojem, je nazýván interface. V české
terminologii jej často označujeme jako sdělovače a ovládače (např. železniční návěstí,
ukazatel měřicího přístroje, telefon, displej, siréna, ovládací panely, klávesnice, počítačová
myš, zakončení nástrojů, atd.).
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Obrázek č. 5: Schéma systému člověk-stroj

Mezi člověkem a hardwarem by mělo docházet neustále k oboustranné výměně informací.
Poslední dobou je řešena otázka priority rozhodování [42]. Jak již bylo uvedeno, člověk se při
rozhodování neřídí předem stanovenými pravidly, na rozdíl od stroje. Jelikož je člověk
kreativním prvkem pracovního systému, při interakci člověka a stroje je používána pro něj
specifické vlastnosti – myšlení, schopnost učit se novým věcem, získávat zkušenosti
a dovednost poučit se z nezdaru. U stroje je vždy předem známo, jak bude jednat, což může
mnohdy být (na rozdíl od člověka) i nesporná výhoda. Proto i jakákoliv odchylka od
předepsaného výkonového schématu je v případě stroje vždy fyzikálně zdůvodnitelná a lze ji
tedy předpokládat.
Výkonem dnešní výpočetní techniky jsou mnohonásobně překročeny možnosti lidského
mozku v otázce rychlosti výpočtu a kapacity paměti. Otázkou, kterou je nutno se zabývat,
například při návrhu řídicích systémů v průmyslu, je, kdo má mít vyšší prioritu
v rozhodování. Další pozitivní vlastností stroje je skutečnost, že jeho výkon není na rozdíl od
výkonu člověka ovlivněn únavou. Činnost stroje totiž probíhá podle stále stejného
předdefinovaného algoritmu. Každá jeho takto provedená operace je tudíž identická, a je-li
algoritmus navržen správně, je vznik odchylky (chyby) téměř vyloučen. Je zřejmé, že této
kvalitě se mentální výkon člověka zdaleka nevyrovná [43].
Fungování systému člověk-stroj se vyznačuje různou úrovní automatizace. V praxi není
možné rozlišovat pouze systémy plně automatizované a systémy založené pouze na roli
operátora, jakožto jediného účinného regulátora procesu. Bailey [44] rozlišil pět základních
strategií uplatňovaných při zavádění automatizace do pracovních systémů:
srovnávací přiřazení,
zbylé přiřazení (provedení automatizace do maximální možné úrovně, což znamená
vyloučit funkce, které nelze automatizovat a svěřit je operátorovi k plnění. Pravdou však
je, že toto je určitý druh paradoxu, kterému se však dosti často nelze s ohledem na
podmínky procesu či současného vědeckého a technického poznání vyhnout),
ekonomické přiřazení (dosažení nejlevnějšího řešení),
polidštěný přístup (technické řešení by mělo podporovat lidský výkon anebo
kompenzovat vynaloženou námahu),
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flexibilní přiřazení (uživatel si sám zvolí, které způsoby, možnosti či prostředky použije
pro splnění zadaného úkolu).
Wandke [45] uvedenou otázku zjednodušil a navrhl dnes obecně přijímaná tvrzení, kdy by
měla být automatizace zaváděna:
všude tam, kde je to možné,
pouze tehdy, je-li to ekonomické,
takovým způsobem, aby mohlo být sníženo riziko lidského selhání,
k účelu, aby byla snížena lidská námaha a vždy by mělo být pamatováno na to, že stupeň
automatizace by měl být upraven podle změn v provádění úkolů, podle nových nastalých
situací a podle potřeb operátorů.
Na základě vyhodnocení resp. zohlednění všech těchto strategií vyplyne informace o potřebné
úrovni automatizace systému a operátorovi jsou následně přiřazeny příslušné odpovědnosti
a povinnosti. Tímto procesem lze docílit vysoké úrovně bezpečnosti pracovního systému,
resp. systému člověk-stroj.
Spolehlivost stroje i člověka lze posuzovat pomocí nejrůznějších metod, pomocí kterých je
prováděna systematická a srovnávající analýza. Ta je zaměřena na hodnocení, v jakých
atributech poskytuje člověk lepší výkonové vlastnosti než stroj. Na základě zkušeností Kolrep
definoval výhody a omezení člověka, resp. stroje, následovně [46].
Lidé jsou lepší:
v registraci slabých vizuálních, akustických a chemických impulsů/podnětů,
v chápání a rozpoznávání vzorů,
v improvizování a používání flexibilních procedur,
v ukládání informací pro dlouhá časová období a připomínání aktuálně v potřebných,
relevantních částí,
ve vyvozování úvah a závěrů,
v osvojování názoru,
ve změně strategie.
Stroje jsou lepší:
v rychlosti odpovědi/reakci na řídící signály,
v hladkém a přesném využívání velkých sil,
v ukládání stručných informací a totálním vynulování,
v predikci následných akcí,
v přesném opakování stejných operací.
Obecně se dá říci, že lidé jsou méně spolehliví ve vykonávání obvyklých, opakujících se
úkolů než stroje. Proto je zřejmé, že projektanti technologií musejí jednotlivá zařízení
navrhovat tak, aby lidem byly přiřazeny takové úkoly, které jsou schopni efektivně zvládat,
a pro jejichž splnění disponují příslušnými výkonovými vlastnostmi. Naproti tomu stroje by
měly co nejvíce vykonávat „potenciálně nudné“ a jednotvárné úkoly, u kterých je riziko
lidského selhání (v delším časovém horizontu) nejvyšší. Vrstva „zmírnění", pak klade zřetel
na reálnou možnost změny chování lidského činitele v nestandardní, či nouzové situaci. Stroje
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se naproti tomu za všech okolností chovají podle přeprogramovaného algoritmu, takže
pravděpodobnost jejich selhání je takřka nulová. Dojde-li u stroje k vykonání chybné operace,
je tato vždy podmíněna buďto chybným algoritmem zadání, anebo chybnou obsluhou, tedy
pochybením na straně člověka. Výjimku tvoří neovlivnitelné vnější vlivy a materiálová
opotřebení.
Společnými rysy, které mohou ve složitých situacích představovat pro operátora problémy,
jsou podle Dornera [47] složitost (mnoho vzájemně závislých proměnných, které nemohou
být pochopeny a interpretovány jednotlivě, ale pouze ve vzájemném kontextu), dynamika
(světové změny, časový stres) a nepřehlednost (nedostatečná viditelnosti sdělovačů apod.).
Lidé mívají obvykle problémy v situacích, kdy jsou konfrontováni se složitými (běžně se
nevyskytujícími) situacemi, které náhle musejí řešit. V takových případech vznikají různá
selhání. Jedná se především o:
selhání při hodnocení postavení a důležitosti specifických cílů,
selhání při přehodnocování důležitosti a priorit po zkušenostech z jiné
nestandardní/mimořádné události,
selhání při předvídání vedlejších účinků a důsledků v dlouhodobém horizontu,
selhání při shromažďování potřebných informací, v potřebné kvalitě a množství,
selhání při neuvědomění si, že akce mohou mít zpožděné následky (tzn., že důsledek
provedené operace se neobjeví ihned),
selhání při konstrukci vhodného systémového komplexu vycházejícího z jednotlivých
modelových situací,
selhání při sledování vývoje a pokroku a následném přehodnocení akcí.
Jednání operátorů během kritických situací, jakým byla například také událost v Černobylské
elektrárně, jednoznačně ukázalo, že požadavky kladené na člověka, jeho reakce a chování
jsou za těchto změněných podmínek výrazně jiné. Chování v kritických situacích se obvykle
vyznačuje:
snížením sebereflexe,
snížením schopnosti systematického přístupy při řešení úkolů,
ztrátou samokontroly,
zvýšením porušování příkazů a nařízení,
zvýšením rizikového chování.
Na uvedená zjištění musí reagovat designéři, manažeři i samotní operátoři a z proběhlých
událostí je vždy nutné vzít si ponaučení. Klíčem k úspěšnému zvládání nejen běžných
provozních situací, ale i mimořádných stavů je řízení faktorů ovlivňujících spolehlivost
člověka a zavedení mechanismů pro dosažení vysoké úrovně kultury bezpečnosti.
Možnosti rozvoje a posílení požadovaných aktivit v této oblasti:
Problematika systému člověk-stroj je s ohledem na dramatický vývoj v oblasti automatizace,
zavádění systémů řízení nové generace a masovému rozšíření IT technologií oblastí zcela
opomíjeným tématem. Především se v tomto směru jedná o hledisko systémového přístupu
k zajištění spolehlivosti lidského činitele a komfortu jeho práce. Nejedná se tedy jen o řešení
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problémů vycházejících z interakce člověka se strojem/zařízením, ale především je potřeba
podpořit rozvoj znalostí a přístupů pro přípravu člověka na práci s daným strojem a zlepšit
design rozhraní člověk-stroj. Kromě uvedeného by mělo být také posilováno povědomí
zaměstnavatelů o požadavcích na prostředí, v němž má být práce se strojem vykovávána
(v současnosti se upřednostňují spíše požadavky na bezproblémové fungování stroje před
požadavky na komfort a bezpečnost práce jeho obsluhy). Pro tuto oblast chybí také potřebná
legislativa, resp. postupy pro naplňování ergonomických zásad při práci se stroji.
Faktory ovlivňující spolehlivost člověka
Již diskutovaný systém člověk-stroj z ergonomického hlediska představuje část pracovního
systému, který je ovlivňován spektrem vnějších vlivů, z nichž některé působí pouze na
člověka a jiné pouze na stroje (viz Obrázek č. 6).

Obrázek č. 6: Vyobrazení prvků systému člověk-stroj a jeho interakce s faktory prostředí podle
Chundely

Faktory (vnějšího či vnitřního původu), které působí na člověka a mohou ovlivňovat jeho
výkon a spolehlivost nazýváme „faktory ovlivňující výkon“, anglicky Performance
Influencing Factors (PIF) nebo Performance Shaping Factors (PSF). Ačkoli se lze v některých
pracích setkávat s různým pojetím PSF a PIF, skutečností však je, že jejich význam je stejný.
Obecně lze pouze říci, že PSF se vyvinuly původně pro hodnocení spolehlivosti pracovních
systémů v jaderné energetice, kdežto s PIF se setkáváme výlučně v procesním průmyslu.
Definice PIF není jednoznačně stanovena, a proto se můžeme v různé literatuře setkávat
s různými variacemi. Nejčastěji se však uvádí, že „PIF jsou výkonové faktory sloužící pro
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hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému v procesním průmyslu, které jsou
aplikovány pro kontrolu kvality prováděných úkolů s cílem minimalizovat pravděpodobnost
vzniku chyby. Pomáhají určovat pravděpodobnost vzniku chyby nebo způsob efektivního
lidského výkonu, ale nemusejí být přímo sdruženy s lidským selháním. Jsou-li všechny
relevantní PIF týkající se určité specifické situace optimální, pak výkon člověka v pracovním
systému je nejefektivnější a pravděpodobnost vzniku chyby minimální“ [48].
Při hodnocení úrovně spolehlivosti pracovního systému slouží PSF resp. PIF především pro
nalezení situací kritických z hlediska bezpečnosti. V obecné rovině mohou být tyto faktory
popsány také jako určité výkonové akce (či situace), při jejichž provádění může s určitou
pravděpodobností dojít k selhání lidského činitele. Kvantitativní složka těchto faktorů (tj. ona
pravděpodobnost vzniku chyby) tudíž úzce souvisí s kvalitou předpisů a pracovních postupů
(procedur), s časovým stresem či s kvalitou školení a výcviku, a stejně jako tyto činitelé se
mění podle vnějších podmínek. Je tedy zjevné, že při hodnocení PSF resp. PIF získáváme
informaci také o úrovni kultury bezpečnosti ve firmě.
V současnosti existuje řada přístupů, které jsou využívány pro definování jednotlivých PIF,
jejich skupin, i otázek určených pro získávání a sběr informací pro ocenění definovaných
faktorů. Obecný model nabízejí například výstupy z mezinárodní skupiny expertů WGHOF
(Working Group on Human and Organisational Factors), jež funguje při OECD Nuclear
Energy Agency.
Při navrhování PIF faktorů je důležité mít na paměti skutečnost, že některé faktory, jako
například osvětlení nebo únava, ovlivňují pracovní výkon ve většině průmyslových odvětví,
ale celá řada jiných se naproti tomu uplatňuje jen ve specifických průmyslových oblastech.
Z tohoto důvodu je proto těžké definovat naprosto vyčerpávající seznam PIF faktorů, který by
mohl být univerzálně použit pro prověření aktuálního stavu v každém pracovním systému.
Proto je spíše doporučováno, aby byly tyto faktory navrhovány v souladu se specifickými
podmínkami panujícími na daném pracovišti. Taxonomii faktorů je tedy nutné vytvářet na
základě individuálních potřeb a specifikací daného provozu, které stanovuje buď národní
legislativa (např. hodnotíme, zda to či ono je v souladu s předpisy), nebo politika bezpečnosti
v dané firmě (např. hodnotíme, zda jsou sledované parametry dosahovány, či nikoli) apod.
PIF obecně vycházejí z filozofie, že vnímání bezpečnosti je užitečné jak pro management, tak
pro zaměstnance. Smysl zavádění těchto faktorů do praxe lze postavit na těchto základních
přínosech [49]:
pomocí PIF lze zjišťovat účinnost úsilí o bezpečnost práce;
pomocí PIF lze zjišťovat vnímání bezpečnosti samotnými zaměstnanci;
pomocí PIF lze provádět identifikaci silných a slabých stránek jednotlivých prvků
v systému bezpečnosti práce;
pomocí PIF lze provádět identifikaci hlavních rozdílů ve vnímání programových prvků
mezi řadovými zaměstnanci a managery;
pomocí PIF lze sledovat zlepšení nebo zhoršení prvků systému bezpečnosti práce, pokud
je toto sledování prováděno pravidelně.
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Empiricky bylo zjištěno, že čím významněji na člověka působí nežádoucí složky uvedených
faktorů, tím vyšší bude pravděpodobnost, že dojde k selhání lidského činitele [50], [51], [52].
V rámci posuzování vlivu lidského činitele na daný technologický proces je nutné pamatovat
na to, že bezpečnost provozu je dána spolehlivostí všech jeho hlavních složek, a tyto jsou
ovlivňovány spektrem vnějších vlivů [48]. To je také důvodem, proč se v poslední době
zvyšuje tlak na aplikaci filozofie chybových módů, analýz úkolů či kvantitativní analýzy,
které umožňují tyto faktory posoudit a ocenit míru jejich závažnosti [53].
Možnosti rozvoje a posílení požadovaných aktivit v této oblasti:
Problematika hodnocení faktorů ovlivňujících výkon (PIF) není v praxi v komplexním pojetí
vůbec řešena. V reálu se snaha zaměstnavatelů soustředí maximálně na hodnocení fyzikálních
a chemických faktorů pracovního prostředí, které jsou měřitelné a jejichž úroveň musí
zaměstnavatel dle platné legislativy pravidelně sledovat. Tím se uvedené téma v praxi
orientuje pouze na splnění hygienických požadavků, aniž by byly akcentovány vazby všech
faktorů v rámci synergického působení na člověka v pracovním systému. Zvláště je potřeba
posílit snahu monitorovat úroveň psychologických, sociálních a organizačních faktorů, které
ovlivňují výkon (a spolehlivost) lidského faktoru mnohem významněji, než uvedené faktory
fyzikální a chemické. Cílem by proto mělo být vyvinout nástroje pro uvedené komplexní
hodnocení zmíněných determinant pracovního prostředí a jejich interpretaci.
Klíčové pracovní pozice v rizikových technologiích
Spolehlivost každého pracovního systému je determinována spolehlivostí jeho nejslabšího
článku, kterým je člověk. V každém pracovním systému, jehož spolehlivost hodnotíme, je tak
snahou vyhledat klíčové pracovní pozice, které by v souvislosti s provozem „rizikových“
technologií mohly představovat potenciálně slabé místo – tj. příležitost k selhání.
Identifikace kritických pracovních pozic musí v praxi korelovat s výsledky identifikace zdrojů
rizik. Jedná se o reprezentativní seznam všech pracovních pozic, které mohou mít v rámci
posuzované činnosti vliv na bezpečnost provozu zařízení, které bylo identifikováno jako zdroj
rizika. V tomto smyslu se jedná o pracovní pozice, které mohou zásadně a bezprostředně
ovlivňovat bezpečnost provozu nebo vznik provozní nehody (např. operátoři různých úrovní,
manipulační dělníci ve skladech nebezpečných látek, pracovníci údržby a servisů, obsluhy
cisteren s nebezpečnými látkami atd.).
Možnosti rozvoje a posílení požadovaných aktivit v této oblasti:
V praxi není v současnosti k dispozici žádná metodika či podpůrný nástroj, který by
umožňoval vyhledávat kritické pracovní pozice, resp. odhadovat možnost selhání lidského
činitele za daných pracovních podmínek. Přitom pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele
je tento krok stěžejní a bezpodmínečný. Úsilí je v této oblasti proto nutno soustředit na vývoj
a rozšíření vhodných personálních a psychodiagnostických nástrojů, které by umožňovaly
odhalovat jedince vykazující potenciál selhat při nestandardních situacích.
Hodnocení vlivu lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik
Pro účely zákona č. 59/2006 Sb. má být posouzení vlivu lidského činitele reprezentováno
hodnocením jeho spolehlivosti a jeho chybování. V praktickém výstupu byla dle dosavadní
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praxe tato analýza zaměřena pouze na popisy, informace a prokázání existence a funkce
určitých subsystémů a účinnosti opatření v souvislosti s předmětným objektem, resp.
zařízením, a lidským činitelem, který by mohl ovlivnit bezpečnost provozu a vznik uvažované
závažné havárie. Stávající přístupy užívané pro posouzení vlivu lidského činitele tak zúžily
tuto studii na minimální úroveň, takže nelze zcela objektivně posoudit, jak významně může
lidský činitel ovlivnit bezpečnost provozu daného objektu nebo zařízení. S přihlédnutím
k ustanovením zákona č. 59/2006 Sb. a především pak vyhlášky č. 256/2006 Sb. toto řešení
není věcně ani formálně správné, byť bylo dlouhou dobu státní správou akceptováno. Jelikož
existuje řada exaktních postupů, jak se s uváděným tématem v praxi analyticky vypořádat,
není uváděný přístup také v souladu s aktuálními vědeckými a technickými poznatky, k nimž
by měl provozovatel podle § 10, odst. 4 zákona při zpracování bezpečností zprávy přihlížet.
V roce 2006 se Ministerstvo životního prostředí, v jehož gesci se problematika prevence
závažných havárií nachází, rozhodlo vydat metodický pokyn určený pro zpracovatele
dokumentu „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti
s relevantními zdroji rizik“ [54]. Tento materiál si kladl za cíl definovat základní požadavky
na kvalitu, obsah a rozsah uvedené analýzy, avšak v praxi se příliš neuplatnil. Tato skutečnost
může být způsobena několika příčinami:
Metodický pokyn je právně nezávazný a tak jej zpracovatelé neakceptovali, resp. orgány
státní správy a samosprávy nevyžadují jeho plnění;
Metodický pokyn je nesrozumitelný;
Metodický pokyn vyžaduje po zpracovateli splnění příliš náročných požadavků, pro které
nemá dostatek odborných znalostí a zkušeností;
Metodický pokyn definuje rozsah analýzy příliš obsáhle, a jejichž splnění negativně
ovlivňuje rozpočet celkového díla (tj. analýzy a hodnocení rizik);
Metodický pokyn doporučuje využití metod, které nejsou běžně dostupné, popř. jsou
k dispozici v jiném než českém jazyce;
Metodický pokyn není dostatečně a vhodným způsobem propagován či chybí potřebná
odborná podpora.
Pravá příčina je zřejmě kombinací výše uvedených, přičemž u každého zpracovatele
převažuje vliv té či oné. Ze zkušeností lze také uvést, že řada zpracovatelů používá vlastní
„osvědčené“ přístupy nebo metodiky, poskytující mnohdy i kvalitní výstupy, avšak většinou
zaměřené pouze na dílčí oblast posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení
(např. analýza HAZOP), anebo popisující roli lidského činitele pouze na úrovni řízení,
personální politiky podniku či při ovládání řídících prvků technologických zařízení.
Komplexní zpracování tak zcela chybí.
Možnosti rozvoje a posílení požadovaných aktivit v této oblasti:
Praxe tedy ukázala, že je nutné navrhnout nový postup, který by lépe vyhovoval
zpracovatelům uvedeného dokumentu. Současně však musí tento návod odrážet aktuální
poznatky z oboru Human Factors Engineering, nejlépe doplněný o případovou studii, jež by
byla zpracována pro reálné podmínky konkrétního pracoviště vybraného provozovatele
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zařazeného do skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb. Vítán by byl vývoj softwarového
nástroje, který by vytvářel podporu zpracovatelům uvedené dokumentace.
Role lidského a organizačního faktoru při utváření kultury bezpečnosti
Problematika lidského činitele coby prvku determinujícího bezpečnost provozu je značně
složitou oblastí. V posledních letech však bylo dosaženo v tomto směru značného pokroku.
Byla vypracována řada analytických metod, návodů a software určených pro analýzu lidského
činitele z pohledu technického, avšak oblast lidské psychiky (tj. kognitivní procesy) není
doposud v tomto směru příliš prozkoumána.
Pro organizace s vysokým potenciálem způsobit havárii by přístup k bezpečnosti měl být
dominantním aspektem celkového chování a postojů – podnikové kultury. Bohužel mnoho
lidí, kteří pracují v oblasti bezpečnosti, neví, co kultura bezpečnosti obnáší a jak ji posuzovat.
Výzkum v oblasti firemní kultury, resp. kultury bezpečnosti, započal již na začátku 80. let 20.
století, nicméně samotný pojem kultura bezpečnosti byla definována až Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii (IAEA) ve zprávě, která shrnovala příčiny a průběh havárie
v Černobylu v roce 1986 [55]. Po této tragédii, která vznikla právě díky nízké úrovni kultury
bezpečnosti při řízení elektrárny, vyplynula velká potřeba vytvořit samotnou koncepci kultury
bezpečnosti, která by mohla být v praxi aplikována, a která by také umožňovala dozor ze
strany inspekčních orgánů. Kulturu bezpečnosti bylo nutné ale nejprve definovat. Příslušná
definice se však musela opírat o obecné atributy používané pro popis jakékoli jiné kultury,
která vždy představuje soubor takových postojů a charakteristik určité skupiny jedinců
(národa, pracovníků určité organizace apod.) a také jednotlivců, který zajišťuje, že daným
hodnotám (v tomto případě bezpečnosti) je věnována nejvyšší priorita daná jejím významem.
Od té doby se pojem kultura bezpečnosti začal stále častěji používat zejména pak v souvislosti
s bezpečností jaderných elektráren, ale i procesního průmyslu.
Kultura bezpečnosti v praxi představuje určitý celek osvojených vzorů sociálního chování,
umění, přesvědčení, myšlení dané komunity nebo populace. Je produktem individuálních
a skupinových hodnot, postojů a pravomocí, a modelů chování, které určují závazek, styl
a zběhlost organizace v plnění jejích programů pro zdraví a bezpečnost. Kultura ovlivňuje
všechny aspekty činnosti organizace: poslání, strategii, používané prostředky, systémy
měření, normy, systém odměňování, názor na povahu lidí i čas. Vše se v kultuře odráží. Je
obtížné pochopit kulturu jako celek, ale je možné studovat jednotlivé normy a porozumět jim.
Společenská norma je definována jako nevyřčené pravidlo chování, které – pokud se
nedodržuje – vede k sankcím. Příkladem pozitivní bezpečnostní normy může být podporování
ohlašování bezpečnostních problémů zaměstnanci. Negativním příkladem bezpečnostní
normy například je, když se jednotlivci přestanou obracet na odborníky na bezpečnost,
protože je přestanou za odborníky považovat.
Jelikož je kultura bezpečnosti součástí široce vymezené kultury podniku (organizační,
podnikové, firemní kultury) a vstupují do ní prakticky všechny aspekty ostatních složek
kultury, je jednou z nejvýznamnějších oblastí firemní kultury. Zcela jednoznačně hraje
klíčovou roli v celkové úrovni bezpečnosti podniku. Úroveň firemní kultury se totiž odráží
v kultuře bezpečnosti. Může být chápána jako podmnožina celkové kultury organizace
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popsaná jako sdílené hodnoty nebo smýšlení, kterými je charakterizované bezpečí
v organizacích. Představuje setrvávající hodnotu a prioritu kladenou na pracovníky a na
bezpečnost veřejnosti kýmkoli v každé skupině a na každé úrovni podniku. Týká se míry,
v níž jednotlivci a skupiny osob cítí svou osobní odpovědnost za bezpečnost, jednají tak, aby
zachovávali, zvyšovali a sdělovali starost o bezpečnost, snaží se aktivně učit přizpůsobovat se
a modifikovat (jak individuálně, tak podnikově) chování založené na poučení z chyb a být
odměňováni způsoby, které jsou v souladu s těmito hodnotami. To, co je v určité firmě
z hlediska bezpečnosti práce přijatelné, je nutné definovat a uplatňovat, má-li vzniknout
firemní kultura, která si bezpečnosti váží. V ideálním případě by zaměstnanci měli znát
všechna rizika spojená s jejich prací, měli by vědět, co je pro bezpečnost nezbytné a také
přijmout vlastní odpovědnost. K tomu napomůže formulace norem, pomocí kterých budou
zaměstnanci vědět o všech rizicích na svém pracovišti nebo budou po rizicích trvale vyhlížet.
Za základní charakteristiky kultury bezpečnosti bývají [56]:
Povědomí důležitosti bezpečnosti u každého jednotlivce.
Znalosti a kompetence získané výcvikem, školením a sebevzděláváním.
Angažovanost za nejvyšší prioritu bezpečnosti jak vrcholového vedení, tak každého
pracovníka.
Motivace prostřednictvím vůdcovství, řízení pomocí cílů, systému odměn a postihů
a prostřednictvím osobně přijímaných a vytvářených postojů.
Dohled (supervize), včetně auditů a revizí s pohotovou reakcí na kritické postoje
jednotlivců.
Zodpovědnost nejen na základě formálního pověření, sestaveného popisu povinností
a jejich pochopení jednotlivcem, ale i uvědomění pracovníka.
Z podstaty definice kultury bezpečnosti vyplývá, že jednotlivci nesou nejvýznamnější
odpovědnost za bezpečnost a musejí jednat nejenom podle stanovených předpisů, ale
především v souladu s nepsanými pravidly garantující maximální úroveň bezpečnosti
provozu. Ve zprávě INSAG-4 [57] je přímo uvedeno, že „organizace, které provozují jaderné
elektrárny a všechny ostatní organizace se zodpovědností za jadernou bezpečnost, musejí
rozvíjet kulturu bezpečnosti jako prostředek prevence selhání člověka a podpory uplatnění
pozitivních aspektů lidského jednání“. S ohledem na rizika spojená s provozováním
technologií v procesním průmyslu, lze prohlásit, že tento požadavek je nutno uplatňovat na
všechna průmyslová odvětví, resp. podniky, které mohou ohrožovat své okolí.
Možnosti rozvoje a posílení požadovaných aktivit v této oblasti:
Pro oblast kultury bezpečnosti doposud neexistují žádné jednoduché indikátory, kterými by
bylo možné v praxi zachytit složitost tohoto konceptu a měřit její úroveň. Proto je důležité si
uvědomit, že pro popsání stavu kultury bezpečnosti v organizaci je zapotřebí celé portfolio
indikátorů, které musejí být vhodným způsobem navrženy a ověřeny v praxi. V souvislosti
s tím musí být vyvinuty také standardy a metodiky, které by bylo možné použít pro sledování
vybraných artefaktů a pro posilování kultury bezpečnosti v dlouhodobém časovém horizontu.
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Lidský činitel v procesu systémové bezpečnosti
Lidský operátor je obecný pojem zahrnující vše, co se ve vztahu k řídicímu systému týká
člověka. Pokrývá ergonomické aspekty systému, obsluhu systému a někdy i vedení
(management). Říká se, že většina nehod je zaviněna alespoň z části člověkem. Proto je
účelné brát při určování a při analýze rizika lidský činitel v úvahu. To se mnohdy neděje, a to
ze dvou důvodů: za prvé se analýzy rizika tradičně zaměřují jen na poruchy zařízení a za
druhé nejsou projektanti dostatečně obeznámeni se způsoby hodnocení spolehlivosti lidského
činitele, resp. člověkem vykonávaných činností.
Ačkoliv se ČSN EN 61508 zmiňuje o lidském operátoru a doporučuje brát ho v úvahu,
nenabízí žádný návod k tomu, co, jak nebo kdy v tomto směru udělat. Ve světle moderního
pojetí spolehlivosti lidského činitele nemůže uspět argument, že nehody způsobené člověkem
jsou zcela nepředvídatelné. Přesto jsme velmi často svědky, že v závěrech z vyšetřování
nehod se otázka opomenutí na straně člověka, tedy selhání lidského faktoru, objevuje příliš
často [58]. Naproti tomu norma ČSN EN 61511 vyžaduje zaprvé změnu pohledu s ohledem
na význam integrálního systémového přístupu, který rozšiřuje bezpečnostní požadavky pro
jednotlivá zařízení (prostředky), tak i pro komplexní soubory zařízení (technologie,
aparatury). Tyto požadavky jsou úzce vztaženy k vnějším podmínkám. Jedná se o tzv. model
ochranných vrstev a model životního cyklu zařízení, jak již bylo zmíněno výše. Funkce
interface mezi člověkem a strojem je úzce závislá na dokonalých znalostech lidských
vlastností, co by senzorů, procesorů a činitelů, nikoli tedy pouze vlastností stroje jakožto
hlavního akčního členu. Analýza nebezpečí a definice hrozby jsou v navrženém schématu
postaveny v centru bezpečnostní pozornosti (výstrahy). Jiná norma, a to IEC 61508-1,
požaduje, aby spolehlivost lidského činitele byla blíže hodnocena zvláště tehdy, jsou-li
relevantní nebezpečí a nebezpečné situace určeny a hodnoceny v analýze rizik. V kontextu na
přístup E/E/PE (elektrický/elektronický/programovatelný elektronický systém) představuje
pojem bezpečnost systém zahrnující tři oblasti relevantních lidských chyb:
Nežádoucí lidské činnosti anebo chyby při činnostech, které spouštějí funkci E/E/PE.
Lidské chyby, jež aktivují výstražné systémy.
Lidské chyby při testování nebo údržbě zařízení, které mohou redukovat efektivní funkci
ochranného systému.
Důležitou okolností je, že tato norma vyžaduje kvantitativní vyjádření zbytkového rizika na
základě výpočtu pravděpodobnosti chyby. Toto lze považovat za významný předěl
v hodnocení spolehlivosti lidského činitele v systému člověk-stroj, které doposud bylo
prováděno výlučně kvalitativními, kategorizačními technikami. Zmíněné hodnocení, které se
provádí podle úrovně semikvantitativního prvku nazývaného integrita bezpečnosti (SIL),
slouží jako důkaz efektivnosti provedených opatření.
Všeobecně se spolehlivost lidského činitele odhaduje na základě střední hodnoty
pravděpodobnosti vzniku chyby (Human Error Probability – HEP). Literatura uvádí odhady
této pravděpodobnosti ve výši 10-2 až 10-4. Je nutno zdůraznit, že tyto hodnoty nejsou závislé
na metodách hodnocení znalostí, úrovně a efektivity výcviku, zvláštností podniku (či
technologií) i operací pro provádění úkolů. Zmíněné hodnocení pochopitelně není absolutní
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a představuje pouze určitou aproximaci získanou na základě dosavadních zkušeností
z provozní praxe. Absolutní vyjádření míry spolehlivosti, resp. nespolehlivosti lidského
činitele, nemůže být nikdy přesně určeno (spočteno), na rozdíl od technických zařízení,
u nichž lze posoudit objektivní prvky, jako např. materiálové vlastnosti konstrukcí, provozní
podmínky apod., protože úroveň míry jeho spolehlivosti ovlivňuje řada faktorů, často
nepostižitelných matematickými zákonitostmi (zejména jde-li o vlivy psychologické).
Možnosti rozvoje a posílení požadovaných aktivit v této oblasti:
Jako žádoucí by bylo v této oblasti realizovat takové aktivity, které by napomohly vhodným
způsobem interpretovat požadavky norem ČSN EN 61508 a ČSN EN 61511, které jsou
v praxi stále ještě špatně uchopitelnými standardy. Koncept uvedených norem není
jednoznačný a často naráží na neznalosti autorů o problematice Human factor engineering. Na
lidský faktor je nahlíženo striktně mechanisticky až technokraticky a příliš se nepřihlíží
z lidské individuality. Snaha „zaškatulkovat“ (ne)spolehlivost člověka prostřednictvím
klasifikace úrovní bezpečnosti jde zcela proti nejnovějším trendům. Na lidského operátora je
v tomto pojetí nahlíženo jakožto na výkonovou jednotku, kterou lze popsat číslem. Mělo by
být snahou buď změnit uvedené normativy, nebo vyvinout metodiku, která „polidští“ přístup
k lidskému faktoru v rámci systémové/funkční bezpečnosti v systémech E/E/P, což značně
usnadní výrobcům popisovat ochranné funkce a účinnost bezpečnostních bariér vyráběných
technických systémů.
5.3

Návrh projektů

Kritická místa
Výše uvedený rozbor aktuálních poznatků a znalostí o lidském a organizačním faktoru
a pojednání o spektru aplikací uvedeného tématu v praxi implikuje také řadu kritických míst,
na které by bylo vhodné v rámci aktivit CZ TPIS reagovat. Jako kritická místa lze spatřovat
následující oblasti:
Terminologie pro oblast lidského a organizačního faktoru
Lidský činitel coby hlavní faktor spouštějící mimořádné události
Role lidského činitele v systému člověk-stroj
Studium faktorů ovlivňujících spolehlivost člověka
Identifikace klíčových pracovních pozicí v rizikových technologiích
Hodnocení vlivu lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik v rámci
prevence závažných havárií
Role lidského a organizačního faktoru při utváření kultury bezpečnosti
Hodnocení spolehlivosti lidského činitele při navrhování elektrických, elektronických
a programovatelných systémů v rámci zajištění systémové bezpečnosti
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Navrhované aktivity
Mezi hlavní navrhované aktivity patří rozvíjet společné úsilí členů CZ TPIS s cílem sladit
aktivity řešené v současnosti dílčím způsobem do komplexního řešení a dále navrhnout
projekt/y, který by byl zaměřen na konkrétní jasně definované cíle z výše uvedených
kritických oblastí a to zcela podle potřeby a zájmů jednotlivých subjektů.
Základním požadavkem pro dosažení tohoto rámcového cíle je propojit stávající poznatkovou
základnu, kterou disponují výzkumné organizace (výzkumné ústavy, vysoké školy, expertní
a vývojová pracoviště apod.) s požadavky průmyslových podniků, jež jsou v současnosti
nuceny řešit konkrétní otázky týkající se lidského a organizačního faktoru. Jako prioritní lze
v tomto pohledu spatřovat úkoly týkající se zpracovávání příslušných dokumentů
vyžadovaných po provozovatelích v rámci systému prevence závažných havárií dle zákona
č. 59/2006 Sb. a dále v rámci systému systémové bezpečnosti podle požadavků normy ČSN
EN 61511. V těchto oblastech nejsou zcela zřejmé postupy ani metodiky, které by
umožňovaly vyhovět požadavkům uvedených předpisů, byť v oblasti PZH již metodický
návod existuje, nicméně není v praxi aktivně využíván. Jako další neméně významnou oblastí
je lidský činitel coby faktor ovlivňující vznik a rozvoj mimořádných událostí a role lidského
a organizačního činitele při utváření kultury bezpečnosti v podnicích. I na tyto oblasti by bylo
vhodné zaměřit pozornost v rámci výzkumných aktivit, především pak s cílem vyvinout
metodiky pro hodnocení atributů kultury bezpečnosti, pro rozvoj a posilování kultury
bezpečnosti na úrovni pracovního kolektivu i úrovni celopodnikové a metodiky pro
vyšetřování příčin mimořádných událostí s přihlédnutím na příčiny selhání lidského faktoru.
Uvedené nástroje totiž v praxi neustále chybí a tato skutečnost se negativně odráží na stávající
úrovni bezpečnosti v průmyslu, resp. na omezeních v zavádění systémové bezpečnosti
v podnicích.
Tabulka č. 5: Shrnutí navrhovaných aktivit

Popis aktivity

Výsledek aktivity

Propojení stávající poznatkové základny Soubor všech dostupných odborných
s požadavky průmyslových podniků.
materiálů, know-how a vytvoření expertního
týmu odborníků schopných komunikovat se
zástupci průmyslu.
Dopracování národního „Terminologického
Ujednocení odborné terminologie.
výkladového slovníku k problematice
spolehlivosti lidského činitele“ a jeho
distribuce cílovým uživatelům.
Navržení postupů a metod pro efektivní Návrh obecně akceptovatelného přístupu
vyšetřování nehod a havárií s přihlédnutím k (např. v souladu s požadavky direktivy
roli lidského činitele.
SEVESO II), na jehož vývoji by se podílela
i průmyslová sféra.
Studium nových přístupů aplikovaných v Návrh kritérií a požadavků pro optimální
designu rozhranní člověk-stroj.
interface
využívaného
konstruktéry
a architekty.
Návrh norem a metodických návodů.
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Navrhnout indikátory určené pro monitoring
úrovně psychologických, sociálních a
organizačních faktorů v systému člověkstroj-prostředí.

Soubor indikátorů pro monitoring úrovně
psychologických, sociálních a organizačních
faktorů v systému člověk-stroj-prostředí
využitelných v praxi např. při pravidelných
prověrkách BOZP či auditech.
Metodika pro hodnocení determinant
pracovního prostředí a jejich interpretaci.
Návrh postupu a kritérií pro vyhledávání Metodika/softwarový nástroj pro identifikaci
kritických
pracovních
pozic,
resp. kritických pracovních pozic a slabých míst
odhadování možnosti selhání lidského v systému člověk-stroj-prostředí.
činitele za daných pracovních podmínek.
Vývoj nových metodických postupů a Metodika
a
postupy
umožňující
návodů určených pro zpracovatele analýzy a zpracovatelům bezpečnostní dokumentace
hodnocení rizik podle požadavků zákona č. vypracovávat dokument analýza a hodnocení
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.
rizik, resp. její část Posouzení vlivu lidského
činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti
s relevantními
zdroji
rizik
doplněný
o případovou studii, jež by byla zpracována
pro reálné podmínky konkrétního pracoviště
vybraného provozovatele zařazeného do
skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb.
Vývoj nástrojů pro monitoring aktuálního Standardy a metodiky, které by bylo možné
stavu úrovně kultury bezpečnosti v podniku a použít pro sledování vybraných artefaktů
pro její zlepšování.
a pro
posilování
kultury
bezpečnosti
v dlouhodobém časovém horizontu.
Vývoj podpůrných nástrojů pro aplikaci Návody určené pro správnou implementaci
norem ČSN EN 61508 a ČSN EN 61511 požadavků na lidského operátora v rámci
v podnikové praxi.
systémové/funkční bezpečnosti v systémech
E/E/P a pro popis ochranných funkcí
a účinnost bezpečnostních bariér vyráběných
technických systémů.
Návrhy témat

Popularizace problematiky lidského a organizačního faktoru
Vytvoření nástrojů a informační podpory pro implementaci požadavků na řízení
spolehlivosti lidského činitele v praxi
Vzdělávací a tréninkové aktivity (školení školitelů, odborných lektorů a safety manažerů)
Vývoj měřitelných indikátorů výkonu a kultury bezpečnosti
Vývoj metod a nástrojů pro Cost-benefit analýzu pro oblast lidského a organizačního
faktoru
Vývoj software pro hodnocení psychologických aspektů pracovníků klíčových z hlediska
bezpečnosti
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Uvažované druhy výsledků
Výše byly definovány klíčové aktivity vztahující se k vybraným oblastem, jež by měly být
předmětem zájmu v rámci výzkumných aktivit. Mělo by se jednat především o výzkum
aplikovaný, popř. základní výzkum, a v menší míře o vývoj a inovace. Jako dosažitelné cíle
by měly být prioritně voleny ty, které lze uplatnit jak v rámci stávajících programů VaV, tak
i do hodnocení výzkumu a vývoje v rámci tzv. systému RIV. Jedná se tedy o tyto druhy
výsledků:
J - článek v odborném periodiku
B - odborná kniha
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku
Gfunk - funkční vzorek
Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů
VaV orgánů státní nebo veřejné správy
Nmet - uplatněná certifikovaná metodika
R – software
A - audiovizuální tvorba
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu
Výše uvedené druhy výsledků je nutné reflektovat dle požadavků příslušného programu VaV.
Možnosti podávání projektů
V současnosti se pro uplatnění projektových návrhů pro oblast lidského a organizačního
činitele nabízí několik programů VaV a programů ze strukturálních fondů EU, kde by bylo
možné uplatnit projekty zaměřené na tuto oblast. Jedná se o:
Program OMEGA – vyhlašovatel Technologická agentura ČR
Program ALFA – vyhlašovatel Technologická agentura ČR
Program BETA – vyhlašovatel Technologická agentura ČR
Program TIP – vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 – vyhlašovatel
Ministerstvo vnitra
Standardní grantové projekty v základním výzkumu, vývoji a inovacích (v oborech
společenských a humanitních věd) – vyhlašovatel Grantová agentura ČR
Operační program životní prostředí (Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového
znečištění a snižování environmentálních rizik) – vyhlašovatel Státní fond životního
prostředí ČR)
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblasti podpory 2.3 Lidské
zdroje ve výzkumu a vývoji)
Všechny výše uvedené instituce vyhlašují výzvy v rámci jednotlivých programů na svých
webových stránkách.
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Přínos k tématu pro obor a průmysl v ČR
Smyslem realizace projektů zaměřených na výše uvedené oblasti a cíle je vyvinout
nejmodernější vědecké a technické postupy pro stanovování klíčových determinant
souvisejících s lidským a organizačním faktorem, které mohou ovlivňovat celkovou
bezpečnost průmyslového provozu, zejména pak na pracovištích jako jsou velíny,
technologická centra, průmyslové provozy, sklady, výrobny apod. Jak ukázaly studie předních
světových odborníků, zejména faktory kvality pracovního ovzduší, mikroklimatu, hluku
a vibrací, psychologické faktory atd. (tj. faktory ovlivňující výkon – PIF) se podílejí
nejvýrazněji na chybování lidského činitele, a proto je jim potřeba v praxi věnovat zvýšenou
pozornost.
Řešitelské týmy musí proto disponovat nejen dostatečnými znalostmi z oboru Human factor
engineering, ale také vyspělými měřícími přístroji, softwarovými nástroji a příslušnými
metodikami práce, které umožní provádění měření faktorů pracovního prostředí, jež ovlivňují
spolehlivost člověka v pracovním systému. Jedná-li se o zkoumání možnosti vzniku lidské
chyby, je nutné, aby tato objektivní měření byla doplněna o nástroje umožňující
psychologické zkoumání. V tomto směru je klíčová psychodiagnostická baterie vhodná pro
zjišťování způsobilosti pracovníků v rámci rizikových provozů spolu s příslušnými standardy.
Zvláštní pozornost je nutno soustředit také na oblast technické bezpečnosti a managementu
údržby, které představují stále ještě neřešenou oblast z hlediska managementu bezpečnosti.
Jako smysluplný cíl, který bude přínosem k tématu pro obor a průmysl v ČR, je zřízení
několika expertních pracovišť ve vybraných výzkumných organizacích, které by v rámci ČR
fungovaly jako výuková a konzultační centra, která by dále disponovala potřebným
laboratorním zázemím vhodným pro řešení konkrétních problémů v praxi (zejména na měření
hodnot fyzikálních a chemických faktorů pracovního prostředí ovlivňujících výkon člověka)
a softwarových nástrojů určených pro provádění specializovaného modelování. Smyslem je
vytvořit systém spolupracujících organizací, které by byly schopny:
provádět komplexní posuzování vlivu rizikových faktorů a faktorů pracovního prostředí
na spolehlivost lidského činitele na pracovištích a provádět jejich měření,
posuzovat osobnostní determinanty pracovníků na klíčových pracovních pozicích
(z hlediska bezpečnosti provozu),
identifikovat kořenové příčiny provozních nehod a průmyslových havárií s ohledem na
míru zavinění selhání člověka,
provádění školení pracovníků pro naplňování požadavků příslušné legislativy především
z oblasti prevence rizik,
výuku odborných předmětů na vysokých školách s výukou v oblasti bezpečnosti,
poskytování expertních a poradenských služeb podnikům a firmám.
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Potenciální řešitelé
Jako potenciální řešitele lze spatřovat především instituce sdružené v rámci CZ TPIS, které
mají dostatečné zázemí i know-how pro fundované řešení jak výzkumných projektů, tak
i expertních a poradenských služeb.
Jedná se o výzkumné organizace:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
VVÚU, a.s.
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU Liberec
Fakulta stavební VUT v Brně
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Jedná se o specializované firmy a průmyslové podniky:
TLP, spol. s r.o.
ABB s. r. o.
ArcelorMittal Ostrava a. s.
Amec s. r. o.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
RWE Transgas, a.s.

5.4

Dílčí závěr

Tento implementační akční plán vychází z několika typů zdrojů informací, integruje je a z této
integrace vyvozuje závěry pro konkrétní aktivity, kroky a návrhy na implementaci
výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje. Jednotlivé zásadní zdroje
jsou citovány v textu, nicméně tento citační aparát není vyčerpávající a celkový kontext
zahrnuje další množství informací. Využívány jsou především strategické materiály v rámci
národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR, dále pak dokumenty EU týkající se lidského
a organizačního činitele a navazující dokumenty světové vědecké komunity.
K přípravě této části dokumentu posloužily také podněty získané na zahraničních
konferencích a odborných fórech, z nichž jako nejvýznamnější lze uvést „3rd International
Conference on Applied Human Factors and ergonomice“ (USA, 2010), „Lesson learnt from
industrial accidents – IMPEL seminar“ (Francie, 2005, 2007 a 2009) a “OECD-CCA
Workshop on Human Factors in Chemical Accidents and Incidents (Německo, 2007).
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6.

Pracovní skupina č. 4 – „Vzdělávání a trénink“

Vzdělávání a trénink představují kroky, které mají zásadní dopad na úroveň znalostí
průmyslové bezpečnosti a na celkovou bezpečnostní kulturu podniků. Odborná příprava
a vzdělávání kromě jiného napomáhají vytváření a zvyšování schopnosti poznávání,
ohodnocování a zvládání rizik, zlepšení stavu vnímání průmyslových rizik, udržování
a zvyšování osobního uvědomění a odborné způsobilosti v bezpečnostní problematice
a podpoře změn chování jednotlivců. Základem pro zajištění bezpečnosti v průmyslu a pro
trvalé zvyšování její úrovně je výchova manažerů všech úrovní a dalších osob v problematice,
principech a metodikách týkajících se průmyslové analýzy rizik, prevence a zmírnění rizik,
souboru metodických postupů k minimalizaci rizika a zároveň k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Prioritu z hlediska chování a řízení lidského potenciálu je přitom
třeba vidět ve vzdělávání vybraných cílových skupin a především jejich tréninku v prevenci
zvládání stresu, stereotypů, moderních metod řízení lidského potenciálu a v dalších
dovednostech z oblasti psychologie osobnosti.
Cíle a priority výzkumu:
Vzdělávání a výchova jsou klíčem k dosažení vysoké úrovně bezpečnostního vědomí.
V návaznosti na ETPIS je organizace aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a odborné přípravy
členěna do tří oblastí.
Vzdělávací nástroje
Metody vzdělávání
Podpůrné aktivity
6.1

Úvod do problematiky

Vzdělávání v obecném slova smyslu lze chápat jako proces, který můžeme popsat například
takto: Vzdělávání jednotlivce začíná po narození a pokračuje během života. (Existují teorie,
že vzdělání začíná už před porodem, jak bylo zaznamenáno některými rodiči hrajícími hudbu
nebo mluvícími na dítě v děloze doufajíce, že tím ovlivní vývoj dítěte.) Pro některé lidi úsilí
a úspěchy denního života poskytují mnohem víc informací než formální škola. Členové
rodiny mohou prohloubit efekt vzdělání – často víc než sami postřehnou – i když rodinné
vyučování může fungovat velmi neformálně.
Formální vzdělání probíhá, když si společnost, skupina nebo jednotlivec sestaví učební
osnovu pro vzdělání lidí, obvykle mladých. Formální vzdělání může být systematické
a důkladné, ale sponzor vzdělání může hledat vlastní výhody při formování vnímavých
mladých žáků.
Dlouhodobé vzdělávání nebo vzdělávání dospělých se stále rozšiřuje. Knihovny poskytují
levný neformální přístup ke knihám a jiným materiálům sebevýuky. Mnoho dospělých se
přihlašuje do škol na dálkové i denní studium a jsou často klasifikováni jako „netradiční
studenti“ pro jejich administrativní odlišení od mladých dospělých přicházejících přímo ze
střední školy.
Počítače se stávají stále významnějším faktorem ve vzdělání, jednak jako prostředek pro
vzdělávání online (typ dálkového studia) a e-learningu či m-learningu (elektronického studia).
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Tímto způsobem jednotliví studenti mohou studovat snadno přes internet a CD-ROM (např.
přes WebQuest) a participovat v mnohých interaktivních online studijních aktivitách.
Tento dokument se zabývá problematikou vzdělávání v oblasti krizového managementu.
Hned v úvodu je potřeba říci, že krizový management je jen jednou z forem managementu.
Lze tedy předpokládat, že primární bude znalost „klasického“ managementu. Krizový
management lze definovat různě, například i takto: Krizový management je systematickou
odezvou na mimořádné události, které ohrožují lidskou společnost, prostředí a techniku.
Problematika krizového managementu:
Vlastní problematika managementu je relativně známá a na první pohled zcela jasná. Musíme
„něco“ řešit a při této činnosti obvykle i řídit. Pokud se pohybujeme v rámci normálu, pak se
řídící proces ubírá standardním způsobem. Jestliže však z tohoto normálu vybočíme, stane se
událost, se kterou jsme nepočítali, nejsme na ni připraveni, improvizujeme. Na takovéto
případy je vhodné být připraven a zvládnout je v rámci krizového řízení.
Krize nastává, většinou, pozvolna a má své vývojové fáze. Do určité doby ji můžeme odvrátit,
nebo můžeme prodloužit čas do její kulminace. Po kulminaci hovoříme o krizové situaci. Pro
zvládání krizových situací platí většinou jiná pravidla, stát to řeší krizovou legislativou
a přípravou státu a státních úředníků na zvládání krizových situací. Organizace může být
připravena obdobně, tato příprava však nemá oporu v legislativě. Organizace však může mít
vytvořeny vnitropodnikové dokumenty, které mohou napomoci krizi zvládnout.
Riziko a krizové stavy se vyskytují ve společnosti permanentně, zasahují do života obyvatel,
zasahují do života člověka. Zcela záměrně jsme zmínili člověka, protože veškerá bezpečnost
se pohybuje právě kolem člověka. Problémy poznání rizika a naše snahy o jeho řízení
(ovládání), můžeme globalizovat na celou planetu, protože jsou to problémy, se kterými se
více, či méně potýkají lidé na všech kontinentech a vlastně ani nezáleží na tom, zda ta či ona
země je technicky vyspělá, nebo naopak zaostalá, státní zřízení zda je republikou, federací, či
knížectvím. Rozdíly lze pak spatřovat například ve vnímání rizika. Je jisté, že ta rizika, které
například v naší zemi budeme považovat za neúnosná, mohou být pro jinou zemi přijatelná
a pro další například zanedbatelná.
Je důležité, abychom si uvědomili, že činnost člověka v jakékoliv oblasti málokdy probíhají
v prostředí jistoty. Častěji se setkáváme s opakem, kdy člověk se pohybuje a jedná v prostředí
nejistoty a neurčitosti. Prostředí, ve kterém žijeme, nevytváří jen podmínky určitosti, každý se
chová podle předem daného vzorce. Existence nahodilých dějů předurčuje i existenci
neurčitosti chování se prostředí. Pokud se na svět budeme dívat takto, budeme hovořit
o stochastickém prostředí a ne o deterministickém. Ve stochastickém prostředí probíhají
i společenské, ekonomické, ale i bezpečnostní aktivity a proto se tímto prostředím budeme
nadále zabývat.
Ve společnosti, technologiích, technice, můžeme mezi jednotlivými stochastickými prvky
nalézt i deterministické procesy (prvky) a z pohledu bezpečnosti, budeme zkoumat jejich
spolehlivost. Spolehlivost těchto prvků pak vylučuje negativní dopad procesu jako celku na
prostředí, ve kterém děj probíhá. Spolehlivost je tedy významným prvkem! Spolehlivý systém
se nerozkmitá a nepovede k nestabilitě a následné krizi a kolapsu celého systému. Ve
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stochastických systémech zkoumáme vzájemné chování jednotlivých prvků mezi sebou a je
potřebné zkoumat i celkovou rovnováhu soustavy při stabilitě jejich jednotlivých prvků.
Mírou nestability je rozptyl. Pokud se rozptyl pohybuje v předpokládaných mezích, zpravidla
nenastanou žádné komplikace a systém se dokáže „uřídit“ sám, případně může zasáhnout
člověk a požadovanou korekci provést. Jestliže ale v této první fázi nenastane autoregulace
anebo korekce systému, rozptyl se bude nadále zvětšovat a vzrůstá pravděpodobnost kolapsu
systému. Činnost člověka by neměla být nahodilá. Většinou je cílená, protože člověk má
některé své funkce zakódovány, má vůli po svém bytí, reprodukci, rozvíjí své znalosti, a hledá
možnosti jejich uplatnění. Chování člověka ovlivňuje i prostředí, ve kterém se pohybuje.
Málokdo se tomuto prostředí podřídí bezezbytku.
Činnost člověka není vždy jen nekonfliktní. Při prosazování svých názorů se setkává s názory
jiných. Je to pochopitelné, každý z nás má své znalosti a zkušenosti a je nepravděpodobné, že
bychom takovéto shodné jedince našli. Na druhé straně je tento tvůrčí potenciál to krásné, co
nás postrkuje dopředu, k dalšímu zkoumání a realizaci poznaného. Jak již bylo řečeno, při
prosazování svých názorů (a je samo sebou, že pouze ty jsou ty správné) dojde k názorovému
střetu a vznikne konflikt. Z pohledu fyziky bychom také mohli říci, že laminární proudění se
změnilo v turbulenci a záleží jen na účastnících konfliktu, zdali budou mít dostatek dobré
vůle, aby systém stabilizovali anebo ne a systém se může zhroutit. Jednou ze zásadních
oblastí v teorii rizika a v krizovém managementu je oblast analýzy a syntézy poznatků
o konfliktu a způsobu jeho odstranění.
Klíčovou otázkou, která souvisí s činností člověka, je problematika rizika. Riziko je ve své
podstatě konkretizovaná hrozba, vize újmy, škody a například ztráty v činnosti člověka.
V deterministickém prostředí mnoho rizik nenalezneme. Člověk ale není schopen se chovat
bezkonfliktně s absolutní jistotou! Myslím, že možná nemusíme připomínat, že činnost
člověka může vést nejen k významným objevům (hovoříme o mimořádné události – kladné),
ale také ke konfliktům, krizím či katastrofám (pak hovoříme o mimořádné události –
záporné). Je zajímavé, že některá mimořádná událost může být hodnocena jak negativně, tak
i pozitivně.
Téměř při jakékoliv činnosti člověka musíme s rizikem počítat. Jistě jste si již všimli, že
riziko je svázáno s rozhodováním (když nemusím nic rozhodnout, nic nepokazím – to ale není
vždy pravdou. I nečinnost člověka může způsobit významná rizika). Rozhodování je vlastně
jedna z forem řízení – je to defakto výběr z nabízených možností. Čím více možností máme,
tím je větší pravděpodobnost nesprávné volby a riziko stoupá. V krizovém řízení většinou
nehledáme variantní řešení daného problému, proto je správná volba zásadní! Ne nadarmo se
říká, že velitel se splete jen jednou, pak už není velitelem. Rozhodování je samozřejmě
i ovlivněno zda tuto činnost provádíme ve stavu akutní, potenciální anebo latentní krize.
V každé z uvedených fází krize bude rozhodování a zejména dopad rozhodnutí mít jiný
důsledek.
Hovoříme-li o managementu rizika, často hovoříme i o jeho minimalizaci (riziko nelze zcela
odstranit). Abychom mohli hovořit o minimalizaci, musíme riziko kvantifikovat. Kvantifikace
rizika je dána numerickými metodami a pravděpodobnostním počtem. Jak jsme již uvedli
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a určitě i Vaše zkušenost je podobná, chování a činnost člověka je riziková. Krize je vlastně
naplnění rizika a nenastává nahodile (souhra nešťastných náhod může být výjimkou, která
potvrzuje pravidlo), má svůj evoluční vývoj. V postiženém prostředí působí s různou
intenzitou od nevýznamného, až po například katastrofu. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem, se musíme naučit předvídat blížící se krizi, kvalifikovat a kvantifikovat ji,
nalézt optimální (společensko-ekonomicky přijatelný) způsob jejího odvrácení, případně
minimalizaci škodlivého působení.
Můžeme tedy říci, že hlavní úkoly krizového managementu jsou:
Preventivně vytvářet bezpečnostní systém, pro řešení krizových situací.
Připravovat veřejnou správu, právnické a podnikající fyzické osoby (ale i občany) pro
vykonávání činností za krizových stavů, či situací.
Preventivně působit na rizikové činnosti za účelem eliminace vzniku mimořádné události.
Provádět průběžný monitoring systému s důrazem na vyhledávání a hodnocení rizik.
Krizový management není nějakou samostatnou disciplínou. Ve své podstatě se jedná
o management s aplikací některých prvků řízení, které za vyhlášených krizových stavů, nám
krizová legislativa umožňuje. Připomeňme si proto některé základní oblasti managementu.
Zvládnutí managementu, by mělo předcházet studiu krizového managementu.

6.2

Současný stav řešené problematiky

Vzdělávání v krizovém managementu
Často si klademe otázku, „proč vzdělávat v krizovém managementu?“ Odpověď se zdá být
poměrně jednoduchá. Kdo chce krizově řídit, musí krizově plánovat a musí se na tuto činnost
připravovat. Musí se vzdělávat. Aby vzdělávání bylo účinné, je potřeba do této činnosti vnést
„systém“, aby vzdělávání bylo přijatelné pro širokou manažerskou obec.
Primární oblastí vzdělávání lze označit tři základní pojmy: NEBEZPEČÍ – OHROŽENÍ –
RIZIKO
Proč tyto pojmy mají tak zásadní význam? Je to základ krizového managementu. Chceme-li
krizově řídit, musíme být připraveni rozpoznat nebezpečí objektu, předmětu, či
technologického zařízení. Musíme rozpoznat konkretizaci nebezpečí v ohrožení, kdy máme
před sebou reálnou hrozbu. Zdali se ohrožení změní v riziko, je funkcí pravděpodobnosti, že
nastanou určité události, či děje. Riziko pak musíme rozpoznat proto, že se pokusíme o jeho
řízení. Řídit riziko znamená omezit jeho dopad na okolí na únosnou úroveň.
Poměrně jednoduše se to řekne, ale složitě se to realizuje. Pokud máme v úmyslu zvládnout
krizový management, pak musíme začít u klasického managementu. Uvědomit si jeho
jednotlivé funkce, metody a postupy. Bez znalosti managementu se z nás krizoví manažeři
nestanou.
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Je důležité, aby se každý krizový manažer seznámil a osvojil si například problematiku
potenciálu rizika. Vždyť již u návrhu například budovy počítá projektant s tím, že budova
bude namáhána nejen svým určením, například vestavěnou technologií, ale i vnějším
prostředím, deštěm, sněhem, větrem, mrazy, vysokými teplotami. To vše, a mnoho dalšího
podle budoucího využití objektu musí projektant brát v úvahu a objekt toto vše musí bez
úhony přestát. V průmyslu pak mluvíme o projektové havárii. Je zvolena pravděpodobná
mimořádná událost a na toto zatížení jsou dimenzovány nosné systémy objektu, které pak při
provozní havárii musí tlak mimořádné události přečkat bez zásadního poškození.
Cesta ke zjišťování rizik je zvládnutím analýzy rizika. Vlastních metod pro provádění analýzy
rizika je nepřeberné množství. Odhaduje se, že asi tak 650 metod se ve světě používá (z tisíců
známých metod). Reálně je dostačující, pokud pochopíme alespoň pár základních metod.
Základní problém při analýze rizika je totiž v tom, že žádná z metod není jednoznačně určena,
k čemu se hodí. Zde hraje významnou roli zkušenost, znalost a praxe. Musíme odhadnout
proč tu, kterou metodu použijeme. Analýzou rizika vyhledáme a seřadíme rizika dle
významnosti.
Dalším krokem je plánování. Do plánovacích dokumentů přenášíme nejen rizika, ale zejména
vytváříme scénáře jak rizika řídit, aby při vzniku mimořádné události byly způsobené škody
únosné.
Při návrhu koncepce vzdělávání v oblasti krizového managementu musíme vycházet vždy
z cílové skupiny posluchačů. Jiné znalosti bude potřebovat veřejná správa a jiné znalosti bude
potřebovat podnikatelská sféra. Samozřejmě, že v základních oblastech se modely budou
prolínat, ale některé pasáže budou mít zásadní význam a jiné zase jen informativní.

Odborná příprava krizového managementu dle MV ČR
Bezpečnostní rada státu schválila v Usnesení č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 aktualizovanou
"Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení".
Cílem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení je:
systémové řešení přípravy osob v oblasti krizového řízení,
stanovení cílových skupin,
stanovení způsobů a zásad pro zpracování rámcových vzdělávacích programů pro
jednotlivé cílové skupiny,
vytvořit podmínky k získávání a prohlubování kvalifikace a její zvyšování v oblasti
potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených oblastí krizového
řízení,
realizovat koordinaci a výkon státní správy v oblasti činnosti spojených se vzděláváním
v krizovém řízení v odpovědnosti MV ve spolupráci s dalšími zainteresovanými
ústředními správními úřady.
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Základní východiska:
Legislativní základ procesu vzdělávání v oblasti krizového řízení je tvořen zákony
a odvozenými legislativními předpisy a dalšími dokumenty řešícími zejména problematiku:
národního programu rozvoje vzdělávání v České republice,
krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, obrany státu, vnitřní
bezpečnosti a veřejného pořádku, integrovaného záchranného systému a hospodářských
opatření pro krizové stavy,
působnosti a úkolů orgánů krizového řízení, ministerstev a jiných správních úřadů.
Dále se jedná o právní normy a další interní akty řízení nově upravující přípravu a vzdělávání
státních zaměstnanců a zaměstnanců ve správních úřadech a úředníků samosprávných celků:
zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
usnesení vlády č. 1028/2001 O Pravidlech, kterým se stanoví způsob přípravy
zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády ČR.
Systém přípravy osob pro krizové řízení: Systém přípravy osob se v předmětné oblasti
člení na dvě úrovně:
získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání nebo vysokoškolského
vzdělávání,
další profesní vzdělávání.
Kategorizace vzdělávacích modulů:
MODUL A: obecné základy krizového řízení
MODUL B: úvod do problematiky krizového řízení
MODUL C: krizové řízení při nevojenských krizových situacích
MODUL D: obrana státu
MODUL E: ochrana obyvatelstva
MODUL F: ochrana ekonomiky
MODUL G: vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
MODUL H: hospodářská opatření pro krizové stavy
MODUL I: integrovaný záchranný systém
MODUL J: krizové řízení v oblasti zdravotnictví
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Stanovení cílových skupin: Byly stanoveny následující cílové skupiny
úředníci územních samosprávných celků,
státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech,
osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro ozbrojené síly
a bezpečnostní sbory (např. HZS ČR, AČR, PČR atd.)
ostatní osoby u právnických a podnikajících fyzických osob, jejichž pracovní náplň je
dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování (subjekty hospodářské
mobilizace, zdravotnictví, významné subjekty v oblasti energetiky, chemického
průmyslu, dopravy, spojů atd.)
volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na vzdělávání podle výše
uvedených právních předpisů a vyžadující individuální přístupy (členové Parlamentu ČR,
Kanceláře prezidenta republiky, hejtmani krajů, primátorové a starostové obcí, ČNB
a funkcionáři uvedení v § 2 zákona č. 218/2002 Sb.)
Systémové řešení procesu vzdělávání v oblasti krizového řízení respektuje existující
legislativní rámec. Jeho realizace je jednou z priorit krizového řízení v České republice
a systematická příprava je rovněž prioritou zemí Evropské unie.

6.3

Návrh projektů

Koncepce vzdělávání v krizovém managementu veřejné správy
Veřejná správa při organizování vzdělávání se musí řídit usnesením Bezpečnostní rady státu,
která jí de facto systém vzdělávání předepisuje. Osnova vzdělávacího modulu by mohla
vypadat například takto:
1 - Úvod do problematiky KŘ - teoretická příprava
Cíl přípravy: Teoreticky seznámit posluchače s krizovou dokumentací vedenou v krizových
štábech.
Základní úloha managementu: „dosažení cíle s disponibilními zdroji funkcemi
managementu“
Funkce managementu
Krizový management
- Legislativní rámec krizového managementu
- Zvláštní skutečnosti
- Hospodářská mobilizace
- Státní hmotné rezervy
Bezpečnostní plánování
- Havarijní plány
- Krizové plány
- Plány obnovy
- …
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Bezpečnostní rada
Krizový štáb
Integrovaný záchranný systém
Tato úvodní část je určena pro osoby, které budou krizovou dokumentaci využívat. Proto jsou
jednotlivá témata nastavena takto. Předpokládá se, že tento blok bude prezentován lektorem
pomocí prezentace zpracované v PowerPoint. Cílem je seznámit například budoucí členy
krizového štábu s dokumenty, se kterými se mohou setkat při řešení krizové situace ve
spravovaném katastrálním území. Základní informace potřebné pro vytvoření představy
o náplni kurzu jsou uvedeny v předcházejících kapitolách. Po této teoretické přípravě by měla
následovat příprava praktická.
2 - Úvod do problematiky KŘ - praktická příprava
Cíl přípravy: Prakticky si procvičit činnost jednotlivých funkcí v krizovém štábu.
Téma přípravy: Na základě stanovených informací přijmout opatření k omezení působení
mimořádné události.
Činnost krizového štábu
- Činnost stálé pracovní skupiny (STANO)
- Doporučení pro zodpovědnou osobu
- Vyhlášení krizového stavu
- Nasazení IZS
- Práce s médii – tiskové prohlášení
Oblast ochrany obyvatelstva
- Evakuace
- Nouzové ubytování
- Nouzové přežití
- Humanitární pomoc
- …
Informace k podnikatelské sféře
Zachování funkčnosti veřejné správy
V tomto bloku jde především o to, aby si jednotliví zaměstnanci veřejné správy procvičili
funkce krizového štábu, na kterých se mohou octnout v případě svolání krizového štábu.
Cvičení bude probíhat pod dohledem lektora (může jich být i vice). Lektoři současně mohou
radit jak na to, ale také komplikovat situaci. Základním předpokladem úspěšnosti těchto
modulů je připravený scénář, který by měl popisovat průběh vzdělávání. Příklad tokového
scénáře je uveden dále.
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3 - Metodologie řešení KS (simulace na počítačích, nebo PowerPoint)
Celá činnost, postupy jednotlivých cvičenců musí být nějak vedena. Jednou z možností jsou
připravené formuláře, které musí cvičenec průběžně sekvenčně zpracovávat. Níže je uveden
hrubý nástin postupu činnosti.
Nastane MU – IZS zasahuje
- Velitel zásahu žádá spolupráci starosty ORP
- Na základě získaných informací starosta rozhodne o svolání krizového štábu
- Seznámení KŠ se situací
- Stanovení strategického cíle (povodňový plán, havarijní plán, krizový plán)
- Návrh pracovní skupiny řešení situace
- Starosta přijme řešení a vydá rozhodnutí
- Přidělení úkolů složkám IZS (například evakuace, …)
- Vydání tiskového prohlášení
- Kontrola účinnosti přijatých opatření
- V případě neúčinnosti nový návrh pracovní skupiny na řešení situace
- Starosta přijme rozhodnutí
- Přidělení úkolů složkám IZS
- Kontrola účinnosti přijatých opatření
Působení MU je omezeno, nerozšiřuje se
- Informace o situaci pro KŠ
- Vyhodnocení situace
- Kontrola plnění stanovených cílů
- Potvrzení úspěšnosti
- Nutnost přijetí následných opatření ano – ne
Příprava tiskového prohlášení
…
4 - Ostatní informace
Mezi ostatní informace mohou být zařazeny například meteosituace s odkazem na
meteostanici, kde si informaci zjistí (pro tyto účely máme na FBI vlastní meteostanici
s výstupem do internetu). Další informace, například:
Telefonní seznamy
Radioprovoz
Internetovské adresy
Papírové informace
…
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Příklad scénáře pro první modul úvodu do krizového řízení – teoretická příprava.
provede

krok

podpora

ZAHÁJENÍ VÝUKY
Vedoucí
cvičení

Organizace kurzu

Vedoucí
cvičení

Podpora výuky

PowerPoint

Posluchači budou seznámeni s průběhem celého kurzu. Každý
blok se skládá z výuky, tréninku a testu. Po úspěšném absolvování
modulu posluchačům bude vystaven certifikát o celoživotním
vzdělávání.

Stručně bude představeno prostředí, ve kterém se bude odehrávat
výuka.

Vedoucí
cvičení

Časový rozsah výuky

Vedoucí
cvičení

Představení lektorů

Vedoucí
cvičení

Ostatní informace. Účastníky kurzu je potřeba seznámit PowerPoin
s pravidly chování v prostředí vzdělávacího zařízení, včetně
možnosti občerstvení, sociálního zázemí a podobně. Bude
provedeno základní seznámení posluchačů s pracovními riziky,
evakuací a bezpečnostními předpisy výukového prostoru.

Lektor

Úvod do krizového managementu. Přednáška bude obsahovat PowerPoint
základní informace o funkci a činnosti veřejné správy v době
řešení mimořádných událostí až po vyhlášení krizových stavů.
Jednoduchou formou bude prezentována činnost bezpečnostní
rady a krizového štábu kraje a podrobněji ORP. Budou naznačeny
toky informací mezi krizovými štáby kraje a ORP

Lektor

Cíl výuky je stanoven na seznámení a pochopení posluchačů PowerPoint
systémem krizového řízení, Integrovaným záchranným systém,
Zákony a vyhlášky
legislativním prostředím, funkcí orgánů krizového řízení
Poplachové plány
IZS, …

Plán časového rozvrhu výuky včetně přestávek.

Metodologie řešení krizové situace. Výuka začne jednoduchým
výkladem a ukázkou analýzy rizika území. Bude se jednat o
orientační demonstraci, aby si účastníci kurzu udělali představu o
způsobu hodnocení rizik. Dalším krokem bude výklad způsobu
„řízení“ rizik – prevence. Jedná se zejména o plánovací
dokumentaci krizového řízení a dokumentaci Krizového štábu.
Pozornost bude také věnována systému KOPIS.

Lektor

PowerPoint

PowerPoint,
krizový
plán,
havarijní
plán,
povodňový plán,
poplachový plán
IZS,

Seznámení se systémem. Vše, co bylo dosud prezentováno, DEMO

činnosti
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prováděl lektor. V tomto kroku lektor spustí demonstrační software při řešení
software, který účastníkům kurzu v praxi předvede, jak všechny MU,
tyto informace mohou získat z výpočetního systému, případně
Nebo prezentace v
další způsoby získávání informací – telefon, mail, www.
PowerPoint
ŘÍZENÁ PŘEDNÁŠKA
Lektor

Popis území. Území je determinováno topografickými prostředky. Mapové podklady
GIS poskytuje nejen informace o přírodním prostředí, ale také o
bezpečnostně významných objektech, rozlivové scénáře vodotečí,
komunikace. Vše lze zobrazit i s výškovými kótami tak, aby
potřebná informace byla dostatečná. Cílem této části je naučit
účastníky kurzu pracovat s prohlížečem a číst mapu!

Lektor

Informace o rizicích. Z analýzy rizika vyplývají identifikovaná
rizika, se kterými je zapotřebí dále pracovat. Demonstrovat
účastníkům kurzu, jakým způsobem jsou rizika zaznamenána a
„ošetřena“ v rámci bezpečnostní dokumentace.

Lektor

Připravenost území na MU. Účastníci kurzu se dozvědí Mapy,
karty
informace o prevenci rizik – přijata bezpečnostní opatření objektů,
v daném území a zodpovědnost za jejich realizaci.
bezpečnostní
dokumentace.
Jedná
se
o
Havarijní
plán,
Krizový plán, plán
krizové
připravenosti,
povodňový plán, ..

Lektor

Metodika řešení první fáze cvičení. Algoritmus řešení první fáze Prezentace
cvičení. Od prvotní informaci o mimořádné události, až po její
identifikaci v území, včetně vyhodnocení ohrožení bezpečnostně
významných budov, dostupných složek IZS a ostatních sil a
prostředků.

Mapy,
karty
objektů,
bezpečnostní
dokumentace.
Jedná
se
o
Havarijní
plán,
Krizový plán, plán
krizové
připravenosti,
povodňový plán, ..
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ZVOLENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Lektor

Výběr konkrétní MU z katalogu MU
Lektor provádí výběr konkrétní MU z katalogu MU a předává
účastníkům cvičení.

Lektor

Prostudování dokumentace
potřebných informací

k zadané

MU

a

Katalogový
MU

list

vytěžení Dokumentace
k MU

Pro adekvátní přípravu na řešení MU je nutné získat maximum
informací. Jednou z možností je získání informací z dokumentace
k MU.
DEMONSTRACE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU
Lektor

Vytěžení informací vztahujících se k MU z dokumentace
Postupně budou demonstrovány jednotlivé dokumentace
vztahující se k dané mimořádné události. Lektor předvede
hledání v dokumentaci a „vybírání“ potřebných informací.

Dokumentace
MU

k

Lektor

Mapy,
karty
objektů, a další
Postupně budou demonstrovány jednotlivé dokumentace
elektronické
vztahující se k dané lokalitě postižené MU. Lektor předvede
informace
hledání v dokumentaci a „vybírání“ potřebných informací.

Lektor

Posouzení dostatečnosti informací k MU

Lektor

Sumární záznam
informací k dané
Lektor na základě zjištěných skutečností posoudí, zda informací
mimořádné
k provedení preventivních či represivních operací je dostatek.
události
V případě zjištěného nedostatku informací vytvoří protokol o
zjištěných rozdílech.

Lektor

Protokol o
zjištěných
Dalším činností lektora je zjištění nedostatků v dokumentaci,
rozdílech
případně evidovaných informacích. Je zapotřebí všechny
nedostatky zaznamenat.

Lektor

Návrh řešení nedostatku

Vytěžení informací vztahujících se k MU z území

Záznam o
vybraných
Na základě předcházejících dvou kroků předvede lektor
informacích o MU
vyhodnocení dostatečnosti informací ke zvolené mimořádné
události.
Záznam o
vybraných
informacích o
území

Zjištění rozdílů

Zaevidování nedostatku

Lektor předvede způsoby jak se s nedostatky vypořádat. Pokud se
informace nedají sehnat jiným způsobem, bude předveden
expertní odhad.

Protokol o
nedostatku
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DEMONSTRACE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU
Lektor

bezpečnostně Seznam
bezpečnostně
významných
Předvedení jednak seznam bezpečnostně významných objektů a
objektů
následně informací, které jsou o těchto objektech evidované.
V závěru pak lektor vybere jeden konkrétní objekt

Lektor

Vyhledání charakteristik k danému objektu

Výběr konkrétního objektu ze seznamu
významných objektů ohrožených MU

Předvedení hledání informací.

Suma
všech
dostupných
informací

Lektor

Suma
všech
dostupných
Postupně budou demonstrovány jednotlivé dokumentace
informací
vztahující se k danému objektu. Lektor předvede hledání
v dokumentaci a „vybírání“ potřebných informací.

Lektor

Mapy,
karty
objektů, a další
Postupně budou demonstrovány jednotlivé dokumentace
vztahující se k danému objektu a k lokalitě postižené elektronické
mimořádnou
událostí.
Lektor
předvede
hledání informace
v dokumentaci a „vybírání“ potřebných informací.

Lektor

Prozatímní
Ze zjištěných informací provede lektor posouzení jejich soubory
dostatečnosti. Pokud informace budou nedostatečné, 3 kroky s informacemi
zpět a znovu hledat, jestli bylo bráno v úvahu vše. Případné k danému objektu
doplnění prozatímních souborů.

Lektor

Sumární záznam
Lektor na základě zjištěných skutečností posoudí, zda informací
informací k provedení preventivních či represivních operací k danému objektu
je dostatek. V případě zjištěného nedostatku informací postiženého MU
vytvoří protokol o zjištěných rozdílech.

Lektor

Protokol o
Dalším
činností
lektora
je
zjištění
nedostatků zjištěných
v dokumentaci, případně evidovaných informacích. Je rozdílech
zapotřebí všechny nedostatky zaznamenat.

Lektor

Protokol o
Lektor předvede způsoby jak se s nedostatky vypořádat. nedostatku
Pokud se informace nedají sehnat jiným způsobem, bude
předveden expertní odhad.

Lektor

Stanovení ohrožení dalších objektů

Vytěžení informací o objektu z dokumentace

Vytěžení informací vztahujících se k objektu z území

Posouzení dostatečnosti informací k objektu a území

Zjištění rozdílů

Zaevidování nedostatku

Návrh řešení nedostatku

Všechny dosud
zpracované
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Na základě zjištěných informací o postupu mimořádné informace k dané
události je zapotřebí vyhodnotit, zda touto mimořádnou MU
událostí mohou být zasaženy další objekty.
ZÁVĚR
Lektor

Všechny dosud
zpracované
Na základě získaných informací předvede lektor zpracování
informace k dané
závěrečné zprávy o stavu informačního zabezpečení ke
MU
zvolené mimořádné události, zvolenému území a zvolenému
objektu. Součástí zprávy bude zdůraznění rozdílů a
nedostatků a doporučení způsobu jejich odstranění.

Lektor

Ukázka prezentace výsledků a obhajoby

Ukázka zpracování závěrečné zprávy

Závěrečná zpráva

Modifikace závěrečné zprávy do prostředí PowerPoint,
vlastní prezentace a obhajoba uvedených informací.
Lektor

Závěrečné hodnocení
Lektor ústně zhodnotí celý postup výuky v jednotlivých
krocích, upozorní na kritická místa, časté chyby a omyly,
které se stávají.

Prezentace v
PowerPoint

Čím podrobněji scénář zpracujeme, tím méně bude mít lektor s přípravou výuky, ale také tím
více lektora svážeme v celkovém pojetí daného modulu kurzu.
Odborná příprava zpracovatelů bezpečnostní dokumentace krizových štábů:
Předcházející modul je určen pro zaměstnance, kteří budou bezpečnostní dokumentaci
využívat. Je ale nutné odborně připravovat i zaměstnance, kteří tuto dokumentaci tvoří.
1 - Úvod do problematiky KŘ - teoretická příprava
Cíl přípravy: Teoreticky seznámit posluchače s metodami a nástroji tvorby krizové
dokumentace.
Základní pojmy z oblasti krizového managementu
Riziko a jeho řízení
Metody analýzy rizika
- Vybrané metody analýzy rizika
Vyhodnocování identifikovaných rizik
- Maticové metody analýzy rizika
- Modelování rizika
- Metody snižování rizika na přijatelnou úroveň
- Metody řízení rizika
- …
Bezpečnostní dokumentace (metody a postupy tvorby jednotlivých plánů)
- Havarijní plán
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- Krizový plán
- Plán krizové připravenosti
- Plán obnovy
- …
Integrovaný záchranný systém jako represivní prvek na eliminaci negativního působení
mimořádných událostí.
Činnost krizových štábů a způsob používání dokumentace.
V tomto bloku jde především o to, aby si jednotliví zaměstnanci veřejné správy procvičili
jednotlivé metody analýzy rizika, které se při tvorbě bezpečnostní dokumentace používají.
Celou odbornou přípravu by měl vést lektor, který bude jednotlivé analytické metody
demonstrovat na připravených příkladech. Bylo by vhodné, aby reakce jednotlivých účastníků
byly bezprostřední. Nepředpokládají se samostatná cvičení k jednotlivým analytickým
metodám. Základní informace k obsahu výuky jsou uvedeny v předcházejících částech.

Krizové řízení pro podnikatelskou sféru
Při návrhu tohoto vzdělávacího modulu je zapotřebí uvědomit si několik zásadních
skutečností. Tento modul není určen pro podniky, které jsou určeny orgánem krizového řízení
ke krizové připravenosti. Dále si musíme uvědomit, že platná krizová legislativa je závazná
pro veřejnou správu a pro podniky určené ke krizové připravenosti. Z těchto důvodů nemusí
být dodržena litera zákona, to znamená osnovy plánovacích dokumentů a podobně.
1 - Úvod do problematiky KŘ - teoretická příprava
Cíl přípravy: Teoreticky seznámit posluchače s metodami a nástroji tvorby krizové
dokumentace.
Základní pojmy z oblasti krizového managementu
Riziko a jeho řízení
Metody analýzy rizika
- Vybrané metody analýzy rizika
Vyhodnocování identifikovaných rizik
- Maticové metody analýzy rizika
- Modelování rizika
- Metody snižování rizika na přijatelnou úroveň
- Metody řízení rizika
Státem garantovaná pomoc – Integrovaný Záchranný Systém
Plánovací dokumentace
- Metoda tvorby krizového plánu organizace
- Analýza rizik v organizaci – identifikace rizik
- Analýza rizik – hledání vzájemných vazeb mezi riziky a jejich ohodnocení dle
závažnosti
- Zpracování scénářů řešení mimořádných událostí
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-

-

6.4

Stanovení optimálních postupů omezení působení mimořádné události
(lokalizace a likvidace)
- Algoritmizace postupů zvládání mimořádných událostí
- Zpracování informačních pomůcek pro určené zaměstnance
Školení zaměstnanců
- Činnost jednotlivých zaměstnanců při mimořádných událostech v organizaci
Dílčí závěr

Tato část implementačního akčního plánu byla zpracována jako pomůcka pro lektory při
školení zaměstnanců v oblasti krizového řízení. Každá kapitola tvoří určitý základní náhled do
dané problematiky krizového managementu. Kapitoly jsou sestaveny tak, aby poskytly
základní vodítko při přípravě přednášky. V závěrečných kapitolách je pak připraven návrh
osnovy školení. Jednotlivá školení mohou být rozpracována i podrobněji. Ukázka takového
rozpracování osnovy školení je vložena do textu formou tabulky. Samozřejmě je to vždy
jedna z možností. Je doporučeno provádět školení teorie a praxe v poměru 30:70. Představuje
to přípravu scénáře, ve kterém se rozvine hra (mimořádná událost) a školené osoby budou
muset na danou situaci reagovat pod vedením lektora. Tímto způsobem bude dosaženo
nejvyšší účinnosti školení.
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7.

Pracovní skupina č. 5 – „Bezpečnost v dopravě“

V současné době se hovoří ve spojitosti s dopravou a zdravím člověka převážně o dopravních
nehodách. Avšak stále více vystupuje do popředí snaha o prokázání významného vlivu
dopravy z pohledu širších souvislostí, především ve vazbě na zdravotní a environmentální
rizika vlivem dlouhodobé expozice. Je tedy nutné i v sektoru dopravy identifikovat a hodnotit
zdroje rizik, kvalitativně i kvantitativně analyzovat míru pravděpodobnosti jejich vzniku,
nalézat, aplikovat a hodnotit prostředky prevence a ochrany, navrhovat a realizovat prostředky
eliminace následků případných událostí.
Cíle a priority výzkumu
Bezpečnost dopravního provozu (bezpečnost účastníků provozu, integrovaná
telekomunikace a informatika)
Bezpečnost dopravní infrastruktury (dopady provozu, havárie, živelné pohromy,
terorismus, zavádění nových technologií, snížení zranitelnosti)
Bezpečnost systému přepravy materiálů a nebezpečných věcí (ADR, RID, produktovody,
opatření k omezení úniku škodlivin, vč. vybavení vozidel)
Bezpečnost dopravy z pohledu chronických rizik (akustické, spalovací, nespalovací
emise, vibrace, fragmentace, eliminační opatření)
7.1

Úvod do problematiky

Průmysl a doprava jsou vzájemně vysoce provázanými odvětvími národního hospodářství.
Jejich provázanost spočívá zejména v závislosti průmyslu na zásobování zdroji pro produkci
výrobků a jejich následné distribuci prostřednictvím dopravy. Naopak
doprava je závislá na produkci dopravních prostředků i vlastního
předmětu dopravy, tzn. materiálů a výrobků. Kromě naplňování
smyslu jejich existence mají obě odvětví další stejnou vlastnost, a to
provádět i nezamýšlené činnosti, které mohou působit obecně
nežádoucím způsobem na svoje okolí. Na prvním místě je to
především produkce odpadů. Jedná se o exhalace vznikající z procesů,
které jsou zdrojem energie nutné pro jejich fungování, vedlejší
produkty, vlastní objekty po skončení funkčnosti nebo životnosti apod.
Působí prakticky trvale a mohou být zdrojem zejména chronických
rizik.
Dalším zdrojem nežádoucího působení jsou poruchy v jejich funkci, které mohou podle
rozsahu svého působení na okolní prostředí nabýt i charakteru různě závažné a rozsáhlé
havárie. Ty jsou zdrojem rizik akutních, které však při ignoraci jejich likvidace mohou přejít
v chronická rizika. Z tohoto důvodu je možné jednotlivé druhy dopravy považovat za
specifické technologické procesy, uskutečňované v „pracovním“ prostředí veřejně přístupném
nejen subjektům, které se na tomto procesu přímo podílejí, ale prakticky všem občanům.
Tímto prostředím jsou jak dopravní prostředky, tak dopravní cesty. Z toho vyplývá nutnost
zajistit ochranu zdraví a bezpečnosti při práci jak pro osoby realizující tyto procesy (personál
dopravních prostředků, dispečink atd.), tak pro osoby přepravované. Navíc existuje velká
skupina osob využívající individuální automobilovou dopravu, jejichž bezpečnost a ochrana
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zdraví při účasti v provozu na veřejných komunikacích je regulována v mnohem menší míře,
než u profesionálních řidičů.
Zřejmě největší částí populace, vyžadující zajištění bezpečnosti prostředí, ve kterém se
realizují procesy dopravních činností, jsou obyvatelé žijící v bezprostředním okolí tohoto
prostředí. Zvláštnost požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v dopravě spočívá
v tom, že na rozdíl od pracovního prostředí v průmyslu, do něhož lze určitým způsobem
omezit a kontrolovat přístup osob i kontrolovat a regulovat výstupy odpadů z něho, v dopravě
jsou tyto možnosti velmi omezené [59].
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné uvažovat bezpečnost v celém širokém kontextu (tj.
„security“), ne se pouze omezovat na vyjadřování bezpečnosti ve smyslu dopravních nehod.
Bezpečnost je zde tedy chápána především jako „ochrana“ před zdravotními
a environmentálními riziky dopravy a nikoliv jen z pohledu dopravní nehodovosti.
7.2

Současný stav řešené problematiky

Nebezpečné chemické látky se již staly součástí našeho života do té míry, že je nemožné
představit si moderní společnost, která je neužívá. Zvětšování jejich počtu, stejně jako
používaného i přepravovaného množství, vedlo spolu s rostoucími požadavky na bezpečnost
ke studiu rizik vyplývajících z používání těchto látek a ke vzniku řady opatření ke zvýšení
bezpečnosti. To se pak odrazilo například v legislativě nebo v požadavcích na havarijní
připravenost.
Zjednodušeně můžeme rozlišit tři nejčastější typy aktivit, se kterými se u nebezpečných látek
setkáváme – jejich zpracování (výroba, využití), skladování a přeprava. Ačkoliv s haváriemi
se setkáváme při kterékoliv z nich, nacházíme
i v legislativě rozdíly v přístupu k jednotlivým
aktivitám. Například provozovatel zařízení s velkým
množstvím nebezpečných látek musí vypracovat
bezpečnostní program nebo zprávu včetně vnitřního
havarijního plánu (viz zákon č. 59/2006 Sb. [60])
a povinností příslušného krajského úřadu je
vypracovat vnější havarijní plán a poskytnout
informace dotčené veřejnosti. Krajský úřad má také posoudit možnosti vzniku a působení tzv.
domino efektů, např. v průmyslových areálech, kde se nachází více provozovatelů
s nebezpečnými látkami. Při dopravě nebezpečných látek však takovéto požadavky
nenajdeme a legislativně vystačíme např. s ADR nebo RID. V rámci těchto mezinárodních
dohod je na subjekty podílející se na přepravě nebezpečných věcí kladen požadavek ustanovit
bezpečnostního poradce. Bezpečnostní opatření ale jsou obecně rozdílná v porovnání se
stacionárním skladováním nebezpečných věcí. Zůstává problémem, zda je tato situace
správná. Je proto nutná analyzovat následující otázky [61]:
Je transport nebezpečných látek o tolik bezpečnější než stacionární zařízení, že není třeba
se jeho bezpečnosti věnovat tak detailně?
Lze současnou situaci považovat za dostatečně zvládnutou?
Existují dostupné prostředky ke snížení rizik při transportu nebezpečných látek?
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Jsou analyzovány, hodnoceny a doporučeny přepravní trasy, kterými se nebezpečné látky
přepravují v okolí podniku, v husté občanské zástavbě?
Jsou dostatečně analyzovány a hodnoceny dopady velkých dopravních nehod na kritickou
infrastrukturu společnosti?
Jsou soustředěny, ověřeny a vyhodnoceny údaje o proběhlých velkých dopravních
nehodách a jejich vlivu na životy a zdraví obyvatelstva, na kritickou infrastrukturu
společnosti a na životní prostředí?
Při srovnání rizik vznikajících při transportu a při skladování a zpracování nebezpečných
látek lze vyjít z historických zkušeností a zhodnotit, zda v dopravě dochází k závažným
haváriím srovnatelným s haváriemi v průmyslu. Ukažme si na příkladech několik takových
havárií:
-

11. 7. 1978, Los Alfaques, Španělsko: Kamion s propylénem havaroval a explodoval
v blízkosti kempu Los Alfaques v obci San Carlos de la Rápita; zemřelo 216 lidí, 200 bylo
zraněno;

-

10. 11. 1979, Mississauga, Kanada: Vykolejení vlaku s nebezpečným nákladem v hustě
osídlené oblasti, 3 vagóny s propanem explodovaly, z poškozené cisterny unikal chlór,
evakuováno bylo 200 tisíc obyvatel;

-

4. 8. 1981, Montanas, Mexiko: Při havárii kamionu vezoucího chlór zemřelo 28 lidí, 1000
utrpělo otravu a 5000 bylo evakuováno;

-

29. 9. 1990, Bangkok, Thajsko: Havárie kamionu s LPG; 51 mrtvých a 59 zraněných;

-

1994, Usinsk, Republika Komi, Rusko: Únik 200 tisíc metrů krychlových ropy
z prasklého ropovodu, postupně bylo kontaminováno více než 2 000 hektarů tundry;

-

30. 7. 2004, Ghislenghien, Belgie: Havárie plynovodu; 20 mrtvých, 130 zraněných.

Ani Česká republika není ušetřena havárií souvisejících s přepravou nebezpečných látek. Jen
v roce 2003 bylo za vážné označeno 75 z nich, naštěstí však žádná nedosáhla rozsahu
katastrofy. Ukazuje se tedy, že k dopravním haváriím s nebezpečnými látkami dochází a že
mohou být stejně závažné jako havárie stacionárních zařízení. Zvláštní pozornost si zasluhuje
přeprava nebezpečných chemických látek toxických, protože tyto látky mohou ohrozit
jedovatým plynem, parami nebo aerosolem velké množství obyvatelstva. Zvláště významné je
to u chloru a amoniaku, neboť tyto látky jsou přepravovány jak po silnici, tak po železnici
a přepravované množství je zpravidla velké. To lze snadno dokázat pomocí modelování
havarijních následků po úniku uvedených látek. Situace je z hlediska záchranných týmů
a zvládání krize dokonce obtížnější v dopravě než v průmyslu, protože můžeme hůře
odhadnout, kde k havárii pravděpodobně dojde a které látky se bude týkat.
Při haváriích v dopravě také obvykle nemáme k dispozici opatření, jako jsou předem
zkonstruované záchytné jímky, polo-stabilní a stabilní hasicí zařízení, monitoring
a s vlastnostmi látky důkladně obeznámený personál. Nevýhodou je i to, že přepravní trasy
často vedou hustě osídlenými oblastmi a že potenciálně ohrožení obyvatelé nejsou na možnost
takovýchto událostí systematicky připravováni. V dnešní době rostoucích obav z terorismu
pak nelze opomenout ani možnost zneužití přepravovaných látek k násilným činům. Odpověď
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na otázku, proč jsou na stacionární zařízení kladeny větší požadavky než na dopravu, zahrnuje
několik aspektů. Často používaný argument, že v továrnách jsou obsažena větší množství
látek, neobstojí, začneme-li uvažovat o riziku, tedy
bereme-li v úvahu také co, jak a s jakou
pravděpodobností je ohroženo. Vždyť nákladní
automobilová doprava, při níž jsou přepravována
množství opravdu menší, prochází jak obcemi, tak i
v blízkosti zranitelných míst. V železniční přepravě
pak někdy dochází k většímu nahromadění
nebezpečných látek než v průmyslových objektech.
Není žádná výjimka, že množství nebezpečné látky v podniku je na vlečce větší, než je
kapacita zásobníků. Manévrování provozovatelů, kteří používali přepravní kapacity místo
stabilních zásobníků, proto vedlo k tomu, že pro účely zákona č. 59/2006 Sb. [60] jsou brána
množství látek včetně přepravních kapacit.
Skutečné důvody, proč stacionární zařízení jsou regulována a přeprava nikoliv, je třeba hledat
v tom, že továrny a sklady lze snadno kontrolovat, s čímž souvisí mnohem snazší
vynutitelnost práva. Jejich hrozba je také stále na očích a tím „viditelnější“ než kolem
projíždějící anonymní kamiony a vlaky nebo v podzemí ukrytá potrubní přeprava. Dopravním
nehodám, včetně těm s tragickými následky, si ostatně veřejnost také již více přivykla.
Nezanedbatelnou roli v legislativním procesu hraje i přepravní lobby. Paradoxem se pak
stává, že u podniků spadajících pod Seveso direktivu [3] je sice hodnocena přítomnost
jednotlivých vagonů či kamionů, jakmile ale opustí území podniku, mohou stát na
seřaďovacím nádraží v libovolném počtu a z nich tvořený vlak se pak může pohybovat kudy
libo. Totéž platí i o kamionech. Bohužel také již zmíněný terorismus může poměrně snadno
zneužít přepravované nebezpečné látky (např. již uvedený amoniak nebo chlor – toxické
plyny). Silniční kamion tak může být ukraden, případně přepaden a následně „přistaven“ na
místo teroristického napadení, kde stačí „otevření kohoutu“ k tomu, aby bylo ve velké míře
zasaženo obyvatelstvo.
Jediným případem, kdy je plošně kontrolován transport nebezpečného materiálu, je transport
odpadů. To pak z bezpečnostního hlediska vede k nelogické situaci, že provozovatel, který
může bez větších problémů a omezení převážet vysoce nebezpečné suroviny a produkty, je
povinen splnit mnohem přísnější podmínky pro transport odpadů, jejichž nebezpečnost je na
téže úrovni. Ukazuje se tedy, že česká i evropská legislativa postupují z hlediska prevence
v této oblasti spíše nesystematicky.
I když prevence přepravních havárií s chemikáliemi a organizace záchranných prací
v dopravě jsou obecně komplikovanější, při dobré přípravě je možno dosáhnout pozitivních
výsledků. Pro úspěšnost celého programu prevence a připravenosti je důležité neomezit se na
zažitá schémata, ale identifikovat všechny potenciální účastníky procesu (včetně obyvatel).
Poté stanovit jejich role, zdroje a odpovědnosti, dále provést analýzu rizik, stanovit reálné
cíle, zkontrolovat existující krizové plány a havarijní připravenost aktérů a jejich provázanost,
navrhnout, odsouhlasit a vyzkoušet jejich potřebné změny a integrovat je. Za klíčové je třeba
považovat vytvoření systému vzájemné komunikace a spolupráce mezi záchrannými
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jednotkami, kompetentními orgány státní správy a samosprávy (včetně obcí) a provozovateli
či přepravci. Významnými prvky jsou také cvičení zaměřená nikoliv na demonstraci
úspěšnosti, ale na odhalení slabých stránek krizových plánů a scénářů (postupů) řešení.
V neposlední řadě je pak nezbytné posílit informovanost a připravenost obyvatel na možné
závažné dopravní havárie spojené s únikem nebezpečných věcí (látek).
Jak z uvedeného vyplynulo, rizika transportu nebezpečných látek nelze podceňovat
a nejefektivnějším řešením je integrovaný přístup, při němž jsou transportní rizika
analyzována a zvládána společně s riziky technologickými a přírodními [62].

7.3

Návrh projektů

Kritická místa
Při objektivním hodnocení možných kritických míst, lze identifikovat určitá rizika, které
podle jejich charakteru můžeme rozdělit na interní, kam patří např.:
rizika projektová představující neočekávané komplikace z důvodu obtíží při získávání
relevantních dat, statistik dopravních nehod s účastí vozidel ADR, interních informací
o dopravních firmách přepravujících nebezpečné věci,
rizika realizační představující náhlé a zásadní změny v projektovém týmu, případně
kooperační rizika při spolupráci s projektovým partnerem,
rizika finanční představující neplánovaný růst nákladů na některé položky
a externí, zahrnující:
rizika legislativní představující změny platné legislativy ČR a EU s přímým dopadem na
řešení projektu,
rizika implementační představující nebezpečí nedostatečné aplikace poznatků do praxe
a tím zmenšení očekávaného přínosu.
Při objektivním zhodnocení všech kritických míst je možno konstatovat, že rizika nejsou
natolik závažná, aby představovala překážku úspěšného dosažení nadefinovaných cílů.

Navrhované aktivity
Tabulka č. 6: Shrnutí navrhovaných aktivit

Popis aktivity
Výsledek aktivity
Návrh
postupu
stanovení Postup stanovení pravděpodobnosti úniku
pravděpodobnosti úniku přepravované nebezpečné látky při dopravní nehodě v různých
látky
podmínkách silniční a železniční dopravy.
Návrh způsobu sledování a evidence dopravních
nehod,
který
umožní
upřesňování
pravděpodobnosti úniků v budoucích aplikacích
vytvořené metodiky.
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Výběr a úprava vhodných modelů šíření
plynných a kapalných látek pro účely
kvantifikace
rizik
při
přepravě
nebezpečných věcí

Postup stanovení individuálního rizika
následků úniku nebezpečných látek pro
člověka

Vývoj softwarových nástrojů pro výpočet
míry individuálního rizika v okolí
dopravní trasy a vykreslování izolinií
rizika do mapy

Metodika výpočtu koncentračních polí plynných
látek, expozičních parametrů (koncentrací
a časů) pro hodnocení toxických účinků
a objemu, množství a průměrných koncentrací
plynného oblaku pro hodnocení rizika požáru
a výbuchu.
Metodika stanovení maximálního rozšíření
kapalné látky na zemském povrchu a odhadu
pravděpodobnosti průniku do povrchových
a podzemních vod.
Metodika stanovení individuálního rizika pro
člověka, vystaveného expozici negativního
následku úniku nebezpečné láky v daném místě
v okolí zdroje, se zahrnutím četnosti výskytu
meteorologických
(plyny)
a
lokálních
topografických (kapaliny) podmínek.
Softwarová realizace systému navazujících
modelů pro výpočet a vykreslení izolinií
individuálního rizika pro osoby v okolí
přepravní trasy při úniku toxického, hořlavého,
výbušného plynu.
Softwarový nástroj pro vykreslení zóny
maximálního dosahu rozšíření uniklé kapalné
látky podél dopravní trasy.
Uživatelská příručka k vyvinutým softwarovým
nástrojům.

Návrhy témat
Kvantifikace rizik nehod prostředků přepravujících nebezpečné věci na životy a zdraví
obyvatelstva a životní prostředí
Na rozdíl od stacionárních zařízení, kde jsou z hlediska bezpečnosti kladeny nemalé
požadavky u transportních procesů je tomu naopak. Proto i zde je nutné uplatnit integrovaný
přístup při analýze hodnocení transportních rizik v kontextu s technologickými a přírodními
riziky. Identifikace a hodnocení dopadů potencionálních havárií přispěje k návrhům opatření
snižujících míru rizika a tím zvyšujících úroveň bezpečnosti.
Postup hodnocení následků havárií při přepravě nebezpečných věcí v navrhovaném projektu
zahrnuje popis šíření látek, pravděpodobnost iniciace vzplanutí či výbuchu, stanovení
expoziční dávky, vyjádření pravděpodobných následků pro člověka a složky ŽP v potenciálně
ohrožených bodech, vč. integraci těchto následků na životy a zdraví obyvatel a životní
prostředí. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a efektivnosti dopravy využitím znalostí
o riziku přepravy nebezpečných věcí pro obyvatelstvo a životní prostředí. V současné době
neexistuje metodika komplexního hodnocení rizik spojených s havárií dopravního zařízení
s následným únikem nebezpečných látek do životního prostředí, která by poskytla
kvantifikované vyjádření dopadů na obyvatelstvo a jednotlivé složky ŽP. Kvantitativní
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ohodnocení potenciálních ztrát lidských životů a poškození zdraví a semikvantitativní
porovnání škod na životním prostředí včetně odhadu nákladů na zabránění zvýšení rizika
šířením kontaminace a vzniku chronické zátěže
poskytne podklady pro rozhodování o způsobu
dopravy nebezpečné látky a volbě trasy pro konkrétní
náklady. Navrhované řešení bude směřovat především
do následujících oblastí: stanovení pravděpodobnosti
úniku přepravované nebezpečné látky při přepravě,
hodnocení ohrožení obyvatelstva a životního
prostředí plynnými a kapalnými látkami, vytvoření
softwarových nástrojů pro výpočet individuálního rizika pro osoby pobývající v okolí
přepravní trasy a pro stanovení kontur maximálního rozšíření uniklé nebezpečné látky,
stanovení společenského rizika pro osoby ve vymezené oblasti v okolí přepravní trasy
a formulace zásad hodnocení tohoto rizika ve finančním vyjádření, stanovení rizika poškození
jednotlivých složek životního prostředí ve vymezené oblasti v okolí přepravní trasy
a semikvantitativní (bodové) ohodnocení tohoto rizika pro možnost porovnatelnosti dílčích
hodnocení.
Transport nebezpečných látek představuje riziko pro obyvatelstvo i životní prostředí v okolí
dopravní trasy. Riziko zahrnuje pravděpodobnost havárie i její následky. Komplexní
hodnocení rizika vyžaduje kvantifikaci obou
uvedených složek. V současné době není k dispozici
metodika stanovení pravděpodobnosti havárie
dopravního
prostředku
spojené
s únikem
přepravované látky v dílčích úsecích trasy. Neexistuje
ani metodika vyjádření různorodých a často těžko
souměřitelných dopadů na složky životního prostředí
v jednotných, slučitelných veličinách. Nebezpečnost
látek vyplývá z jejich hořlavosti, výbušnosti a toxicity
pro obyvatelstvo a ekosystémy. Podle současné platného „chemického zákona“ však mohou
mít nebezpečné chemické látky a přípravky i řadu dalších nebezpečných vlastností; mohou
být oxidující, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní, mutagenní,
toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. Některé nebezpečné chemické látky
a přípravky mohou také prudce reagovat s vodou nebo při styku s vodou uvolňovat toxický
plyn. Různé látky mohou ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí odlišným způsobem
a následky se mohou značně lišit. Značně rozdílné mohou být i následky úniku definovaného
množství určité látky v daném bodě. Rozsah škod mj. závisí na aktuálních meteorologických
podmínkách (teplota, stabilita atmosféry, směr a rychlost větru), v případě kapalných látek
hraje významnou roli reliéf terénu. Jistou roli hraje také pokrytost či zastavěnost terénu ve
směru šíření vzniklého havarijního oblaku plynu, par nebo aerosolu nebezpečné látky.
Účelem projektu je zvýšení bezpečnosti a efektivnosti dopravy využitím znalostí o riziku
přepravy nebezpečných věcí pro obyvatelstvo a životní prostředí. V současné době neexistuje
metodika komplexního hodnocení rizik spojených s havárií dopravního zařízení s následným
únikem nebezpečných látek do životního prostředí, která by poskytla kvantifikované
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vyjádření dopadů na obyvatelstvo a jednotlivé složky ŽP. Kvantitativní ohodnocení
potenciálních ztrát lidských životů a poškození zdraví a semikvantitativní porovnání škod na
životním prostředí včetně odhadu nákladů na zabránění zvýšení rizika šířením kontaminace
a vzniku chronické zátěže poskytne podklady pro rozhodování o způsobu dopravy nebezpečné
látky a volbě trasy pro konkrétní náklady. Významnou pomocí pro usnadnění rozhodování
budou softwarové nástroje pro výpočet individuálního rizika a vykreslování ohrožených
oblastí do mapy.
Řešení bude zaměřeno na kvantifikaci rizik nehod prostředků přepravujících nebezpečné věci
na zdraví a životní prostředí. Pozornost bude soustředěna především na hodnocení ohrožení
zdraví a lidského života plynnými a kapalnými látkami, s důrazem na přepravu po pozemních
komunikacích jako jsou silnice a železnice a dále pak na produktovody. Nedílnou součástí
řešení bude i ekonomické hodnocení dopadů nehod na lidský život, především u plynných
látek.
Výsledky výzkumného projektu budou sloužit několika skupinám uživatelů. Dopravcům
umožní finanční vyjádření rizika pro jednotlivé způsoby dopravy volit optimální přepravní
prostředky a transportní trasy. Poskytne jim podklady pro promítnutí rizika do přepravních
nákladů a pro uzavírání pojistek. Výsledky analýzy pro konkrétní případy mohou sloužit
složkám integrovaného záchranného systému pro přípravu na situace, které by mohly nastat.
Orgány veřejné správy získají doplňující podklady pro rozhodování o investicích do dopravní
infrastruktury. Hlavním motivačním faktorem našeho kolektivu je znalost problematiky rizik
průmyslových havárií a hodnocení jejich následků pro obyvatelstvo i životní prostředí
a zároveň i orientace v dopravní problematice. Spojení řešitelského potenciálu je výchozím
předpokladem úspěšnosti řešení. Nezanedbatelný je synergický efekt návaznosti projektu na
úspěšně vyřešený i současně řešený projekt MD ČR. Některé poznatky z předchozích projektů
budou dále rozvinuty a tím budou zpětně zhodnoceny i jejich výsledky. Jedná se zejména
o vznik softwarových nástrojů pro hodnocení individuálního rizika, které mohou být využity
i v projektu CG742-015-030 „Management přepravy nebezpečných věcí na evropské
a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR“.
Postup hodnocení následků zahrnuje popis šíření látek v ovzduší a na zemském povrchu,
pravděpodobnost iniciace vzplanutí či výbuchu, stanovení expoziční dávky pro fyzikální
i toxické účinky a vyjádření pravděpodobných následků pro člověka a složky životního
prostředí. Pro hodnocení individuálního rizika budou vytvořeny softwarové nástroje zaměřené
zejména na pravděpodobnost úmrtí a zranění lidí. Potenciální následky budou integrovány
v bodech v okolí trasy a bude vyvinuta programová podpora pro vykreslení míry
individuálního rizika do mapy. To umožní následné vyjádření společenského rizika
souvisejícího s přepravou konkrétního nákladu po trase a alespoň částečnou kvantifikaci
souvisejících nákladů.
Postupy řešení budou harmonizovány s postupy používanými při prevenci závažných havárií
stacionárních zařízení v průmyslu. Používané metody budou modifikovány na specifické
situace a podmínky v dopravě. Komplexní posouzení rizika je zaměřeno na potenciální rizika
plynoucí z dopravy nebezpečných látek. Není určeno pro posuzování jednotlivých havárií. Při
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neznalosti místa úniku bude detailní popis situace v nezbytné míře nahrazen statistickými
a pravděpodobnostními údaji.
Cíle:
Certifikovaná metodika kvantitativního hodnocení dopadu potenciální havárie s únikem
nebezpečných látek při jejich přepravě po silnici a železnici na obyvatelstvo a životní
prostředí.
Softwarový nástroj pro operativní hodnocení individuálního rizika s možností vykreslení
izolinií rizika podél přepravní trasy do digitalizovaného mapového podkladu.
Metodika semikvantitativního hodnocení dopadu potenciální havárie s únikem
nebezpečných látek při jejich přepravě po silnici a železnici na složky životního prostředí
(povrchová a podzemní voda, půda, biota).
Identifikace vybraných rizikových lokalit a zdrojů v ČR.

Bezpečnost silničních a železničních tunelů
Rychlý nárůst osobní dopravy i přepravy nebezpečných látek vyvolává nutnost hodnocení
a řízení rizik. Průmyslové podniky vyrábí a expedují značné množství nebezpečných látek,
které představují pro člověka určité riziko spojené
především s toxicitou, hořlavostí a výbušností. V České
republice i v celém světě dochází čím dál častěji k
haváriím při přepravě nebezpečných látek, kdy tyto
havárie mají závažné následky na obyvatelstvo, majetek
nebo životním prostředí. Stranou nemůže zůstat ani
hodnocení rizik přepravy v tunelech, které představují kritické místa jak na silnici tak
železnici.
V posledních letech neustále stoupá rozvoj a výstavba rychlostních silnic, dálnic, rychlostních
železničních koridorů a ve velkých městech je čím dál tím častěji doprava přesouvána do
podzemních tunelů. V těchto dopravních systémech tvoří
tunely kritická místa, v kterých může snadněji dojít
k dopravním nehodám se zraněním nebo usmrcením osob,
explozím, požárům a únikům jedovatých látek. Česká
republika se neřadí mezi země s dlouhými tunely. Je to
dáno charakterem české krajiny a také jinými nároky na
prostorové vedení tratí v době, kdy byla většina tunelů na
území dnešní republiky budována. Z hlediska provozu
rozdělujeme tunely do dvou základních skupin – silniční a železniční.
Silniční tunely
Základní normou pro projektování tunelů je norma ČSN 73 7507 „Projektování tunelů na
pozemních komunikacích“, která byla na základě požadavků Směrnice Evropského
Parlamentu a Rady 2004/54/ES „O minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely
transevropské silniční sítě“, v roce 2006 přepracována do nynější platné podoby. Norma se
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zabývá navrhováním tunelů (řeší kapacitu tunelu, průjezdní prostor, bezpečnostní stavební
úpravy, technické vybavení, vybavení tunelů z hlediska požární bezpečnosti atd.),
bezpečnostními požadavky a příslušnou dokumentaci. Tunely můžeme dělit podle délky na
krátké (do 300 m), střední (300-1000 m) a dlouhé (delší než 1000 m). Například v Evropě
existuje více jak 700 silničních tunelů delších než 1 000 m. Z těchto tunelů je 8 delších než 10
km.
Nejvíce tunelů se nachází na území Norska, které má 203 tunelů delších než 1000 m. Další
v řadě je Itálie se 177 tunely, delšími než 1000 m. Následuje Švýcarsko se 67, Rakousko s 55,
Francie se 46 a Německo s 38 tunely delšími než 1000 m. V České republice je v roce 2009
nejdelším silničním tunelem tunel Panenská – 2115 m a z budovaných silničních tunelů tunel
Blanka - 5502 m. Podle intenzity provozu a délky tunelu rozdělujeme tunely do tří kategorií,
pro každou kategorii jsou stanovena příslušná bezpečnostní opatření a vybavení.
Kategorie tunelů
Kategorie
TA
TB
TC

Délka tunelu (m)
100 – 1000
500 – 1000
100 – 500

Intenzita dopravy (vozidel/1 den)
nad 15 000
do 15 000
do 15 000

Železniční tunely
V současné době platí pro výstavbu železničních tunelů technická norma železnic (TNŽ) 73
7508 „Projektování a provádění železničních tunelů“ a v návrhu je připravena ČSN 73 7508
„Železniční tunely“, která nahradí technickou normu železnic. Kapitola 20 - Tunely
v současné podobě specifikuje požadavky na kvalitu stavebních materiálů, postupy prací,
zkoušky a kontrolní měření.
Správa železniční dopravní cesty spravuje na území ČR 151 železničních tunelů. Z toho bylo
103 tunelů postaveno v 19. století. Nejstaršími železničními tunely v Česku byly Třebovický
tunel (zrušen 2005) a Choceňský tunel, zprovozněné roku 1845. Tunelů, které svou délkou
přesahují 1000 m, je v Česku v současné době osm. Nejdelší Březenský byl postaven
nedaleko Chomutova na přeložce železniční tratě vyvolané postupem těžby hnědého uhlí.
Tento 1758 m dlouhý jednokolejný tunel byl zprovozněn v roce 2007. Druhým nejdelším je
letitý Špičácký tunel na trati Plzeň - Železná Ruda, jehož délka činí 1747 m. Tento tunel je
stavebně dvoukolejný, ale provozovaný pouze s jednou kolejí. Zprovozněn byl v roce 1876.
Následuje je dvojice tunelů Nového spojení v Praze - Vítkovský tunel I a II. Další tři tunely
s délkou nad jeden kilometr tvoří komplex postupně stavěných Vinohradských tunelů v Praze.
Osmým je Krasíkovský tunel na trati Česká Třebová - Přerov, zprovozněný v roce 2004
v rámci staveb Třetího železničního koridoru. Zamýšlený Barrandovský tunel na
vysokorychlostní trati Praha – Beroun by měl měřit asi 19 km. Nejdelším tunelem světa je
železniční tunel Seikan mezi japonskými ostrovy Honšú a Hokkaidó. Jeho délka je 53,9 km
(z toho 23,3 km pod mořským dnem).
Pro hodnocení rizik v železničních tunelech je vedle četnosti nehod důležitým faktorem také
velká koncentrovanost osob v malém prostoru, která v případě osobního vlaku může čítat
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i několik stovek osob. Jestliže se stane nehoda v tunelu, podmínky pro zásah složkami IZS
jsou mnohem složitější než v případě otevřeného prostoru.
Hlavními parametry bezpečnosti tunelů jsou:
konstrukční parametry (druh, třída komunikace, hustota dopravního provozu, počet
tunelových trub, počet dopravních pruhů, šířka dopravního pruhu, výhybka v tunelu, šířka
únikového chodníku, atd.),
technické vybavení (měření, osvětlení, systém větrání, nouzové hlášení, kamerový dozor,
protipožární zajištění, atd.),
řízení provozu (provozovatel, provoz, spojení mimo tunel, atd.),
řízení dopravy (dopravní značky, světelná signalizace, informační tabule, atd.),
řízení záchranného systému (Integrovaný záchranný systém, cvičení, školení).
V tunelech existují tři hlavní rizika:
exploze,
únik toxických plynů nebo kapalin,
požár.
Strategie bezpečnosti v tunelech spočívá zásadně na dvou hlavních efektech a to na:
bezpečnostním systému tunelu (komplexní technické vybavení včetně organizačního
zajištěni),
lidském činiteli (tj. na činnosti všech účastníků provozu v tunelu v době nehody včetně
operátorů a záchranných týmů).
Zajištění bezpečného provozu v silničních tunelech je složitější, než v železničních tunelech.
Je to dáno celou řadou faktorů, mezi které řadíme např.:
provoz v silničních tunelech neprobíhá po kolejích, což zvyšuje možnost kolize vozidel
vlivem vybočení z dráhy, nebo u obousměrných (jedno trubních) tunelů i možnost čelních
srážek.
hustota provozu je v silničních tunelech podstatně vyšší než v železničních a není
výjimkou, že vozidla následují v několikavteřinových intervalech s odstupem několika
metrů, což vede ke značnému zvýšení rizika nehod.
počet aktivních účastníků provozu v tunelu (řidičů) vztažený na 1 km délky tunelu je
u silničních tunelů podstatně vyšší než u železničních. Vzhledem ke skutečnosti, že asi 90
% nehod je zaviněno lidským faktorem (tj. nesprávným rozhodnutím aktivního účastníka
provozu), je riziko nehody v silničním tunelu podstatně vyšší než v železničním.
na železnicích je přeprava osob a zboží oddělena (osobní vlaky - nákladní vlaky).
V silničním provozu je přeprava nákladu i osob smíšená, což jednak zvyšuje nehodovost
(nepřehlednost situace, rozdíl v technických parametrech vozidel tj. v rychlosti a hlavně
ve zrychlení, rozdíly v maximální dovolené rychlosti apod.) a jednak zvyšuje významně
rozsah vzniklých škod, zvláště u nehod s následným požárem, kdy hořící náklad
podstatně zvyšuje tepelný výkon požáru.
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Na základě zkušeností z minulých nehod se bezpečnost
provozu v tunelech v poslední době značně zlepšila, jsou
navrhovány účinnější bezpečnostní systémy. Sebelepší
bezpečnostní systémy však samotné havárii nezabrání.
Rozhodující je zde především chování účastníků provozu
v tunelech a jejich chování v době vzniku mimořádné
události. V tomto ohledu není nezbytné pouze provádění
školení a cvičení záchranných složek, ale také informování veřejnosti o způsobech chování
v tunelech a provádění cvičných požárních poplachů.
Přeprava v silničních a železničních tunelech není v současné době systematicky řešena. Proto
je nutné poukázat na možnosti hodnocení rizik silniční a železniční problematiky tunelů. Pro
řešení těchto otázek je potřeba vytvořit metodiky pro analýzu a hodnocení rizik.
V podmínkách ČR ale zůstává otázka dostupnosti požadovaných vstupních údajů – počtů
přepravovaných silničních a železničních vozů s nebezpečnými látkami. Dále je potřeba
diskutovat tyto otázky v odborné veřejnosti a čerpat zkušenosti ze zahraničí.
Cíle:
Stanovit rizika jednotlivých scénářů havárií v tunelech z hlediska dopadu na
přepravované osoby (smrtelná zranění), vyhodnotit společenské riziko a prokázat
přijatelnost rizik.
Možnosti hodnocení rizik silniční a železničních tunelů – vývoj certifikované metodiky,
včetně hranice přijatelnosti rizik.
Optimalizace bezpečnostních opatření v tunelech, vč. řešení chování účastníků provozu
v tunelech.
Příprava a nácvik zásahů záchranných složek v případech výskytu mimořádných událostí
v tunelech.

Zvyšování bezpečnosti účinnou prevencí a represí při přepravě nebezpečných věcí
Přeprava nebezpečných věcí je a vždy byla spojena s určitým rizikem pro obyvatelstvo
a životní prostředí. Toto riziko vyplývá ze samého charakteru nebezpečných látek a nemůže
být zcela eliminováno. Snahou by ovšem mělo být riziko
snižovat a zachovat na přijatelné úrovni. Celý proces
přepravy nebezpečných věcí od místa výroby po jejich
finální zpracování je ovlivněn značným množstvím vnitřních
i vnějších faktorů. Přeprava v sobě zahrnuje dvě odlišné
činnosti, z kterých v případě nebezpečných věcí vyvstávají
odlišná rizika. Jedná se o nakládku (vykládku) a samotnou
dopravu. Vzhledem k tomu, že je přeprava kontinuální proces, je celkové riziko složeno
z dílčích rizik během všech fází pohybu zboží. Pokud bychom rizika při přepravě
nebezpečných věcí generalizovali, mohli bychom je rozdělit do následujících kategorií:
personální, technologické, organizační, kooperační, přepravní, kontrolní a legislativní.
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Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí předepsaná dohodou ADR i ostatní související
legislativou jsou subjekty zapojené do přepravního procesu povinni dodržovat. Pro dohled
nad dodržováním předpisů byly určené orgány pověřené kontrolou ADR (Ministerstvo
dopravy ČR, dopravní úřady, celní úřady, Policie ČR, Centrum služeb pro silniční dopravu).
V roce 2010 byla vydána metodika kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici. Metodika
je kvalitní pomůckou pro všechny kontrolní složky ADR, které ji využívají při silniční
kontrole, kontrole v provozovně dopravců, odesilatelů a při správním řízení.
Větší bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými věcmi by však neměla být vynucována
pouze na základě kontroly vnějšími orgány, ale měly by být učiněny opatření spojené
s preventivními kroky. Subjekty podílející se na manipulaci a přepravě nebezpečných věcí by
měly samy aplikovat vhodná opatření pro zvýšení bezpečnosti. Vzhledem k různorodosti
zapojených subjektů, dopravních firem, osob i celkového přístupu k bezpečnosti při přepravě,
není pokaždé riziko zanedbatelné.
Za účelem minimalizace rizika vyplývajícího z manipulace s nebezpečnými věcmi bude
provedena celková analýza přepravního systému v intencích identifikovaných rizikových
faktorů. Bude provedeno hodnocení rizikovosti procesů u následujících modelových subjektů:
odesilatel, dopravce, příjemce.
Preventivní opatření i systém kontroly je u jednotlivých subjektů nastaven odlišně a proto je
i rozdílné celkové riziko spjato s manipulací nebezpečných věcí. Jedním z nejdůležitějších
faktorů ovlivňujícím výši rizika je druh nebezpečné látky. Zcela odlišné procesy jsou
uplatňovány ve společnostech, které nakládají či přepravují nebezpečné věci balené v kusech
a zcela jiné jsou technologické postupy při přepravě v cisternách. Ani toto základní rozdělení
však není z hlediska analýzy rizik dostačující. Běžně se pro balení nejen nebezpečných věcí
používají různé konstrukční obaly (sudy, IBC, krabice apod.), které mají specifické rizikové
charakteristiky. V případě cisternové přepravy je rozhodujícím faktorem s přímým dopadem
na bezpečnost skupenství a především konkrétní druh látky (chemický název přiřazený pro
účel přepravy pod určité UN číslo). Vlastní skupenství látky (plynné, kapalné, pevné) má
nejen zásadní vliv na šíření látky v případě nehody, ale je zejména spojeno s odlišnými
postupy během balení, nakládky, či plnění. Na to jsou pochopitelně navázány další kroky,
pomocí kterých je možno objektivní riziko minimalizovat.
Během řešení bude provedena identifikace nebezpečí v pilotních případech manipulace
s nebezpečnými látkami. Na základě analýzy množství a frekvence přepravovaných
nebezpečných látek v ČR se vyberou ty s kombinací vysoké relativní frekvence a rizikovosti.
V rámci všech subjektů (odesilatel, dopravce, příjemce) budou identifikovány jednotlivé
druhy nebezpečí. V návaznosti na to dojde k definování možných vývojových scénářů
v případě překročení stanovené únosné meze rizikovosti V další fázi již bude moci být
provedena multikriteriální analýza veškerých rizik souvisejících s manipulací pilotních
produktů v rámci jednotlivých subjektů zapojených do přepravy nebezpečných věcí. Na
základě této analýzy vztahující se na pilotní druhy nebezpečných látek, budou učiněny
všeobecné závěry a východiska pro veškeré přepravované nebezpečné věci v ČR. Přirozeným
závěrem navrženého řešení budou konkrétní opatření k minimalizaci rizik během všech fází
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přepravního procesu nebezpečných věcí. Opatření se promítnou do metodik s cílem
maximálního praktického uplatnění dosažených závěrů.
Cíle:
Metodika pro hodnocení bezpečnosti při manipulaci a přepravě nebezpečných věcí.
Metodika pro subjekty (odesilatel, dopravce, příjemce) podílející se na manipulaci
a přepravě nebezpečných věcí.

Zvyšování bezpečnosti účinným systémem vzdělávání při přepravě nebezpečných věcí
Silniční přeprava nebezpečných věcí v České republice i okolních zemích podléhá Evropské
dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR. Česká republika zákonem
č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě implementovala
pravidla stanovená mezinárodní dohodou ADR taktéž
na tuzemskou přepravu nebezpečných věcí. Pro
přizpůsobení
textu
dohody
nejnovějšímu
technologickému vývoji a aktuálním bezpečnostním
hrozbám, je dohoda ADR každé dva roky novelizována.
Nová dohoda ADR 2011 je platná od 1. ledna tohoto
roku. Dohoda ADR stanovuje podrobná pravidla pro
balení, manipulaci a přepravu nebezpečných věcí.
Dohoda ve své legislativní podstatě stanovuje některá bezpečnostní opatření vztahující se na
přepravu nebezpečných věcí, ale mnohá z nich jsou uvedena pouze ve všeobecné rovině,
jelikož je bezpečnostní situace v evropských státech rozdílná. Ministerstvo dopravy ČR, do
jehož gesce dohoda ADR spadá, má v souvislosti dohodou některá práva a povinnosti.
Vykonává vrchní státní dozor ve všech věcech silniční dopravy a má na základě legislativy
právo pověřit právnické osoby se sídlem na území České republiky, nebo fyzické osoby
s trvalým pobytem na území České republiky výkonem činností souvisejících s prováděním
dohody ADR.
Klíčové osoby ovlivňující bezpečnost přepravy nebezpečných věcí v největší míře, jsou
především řidiči vozidel a bezpečnostní poradci ADR. Bezpečnostního poradce musí
jmenovat každý odesilatel, dopravce a příjemce nebezpečných věcí. Bezpečnostní poradci ve
firmě dohlížejí na to, aby veškerá přeprava nebezpečných věcí probíhala podle pravidel.
Dohlížejí také na řidiče, aby dbali na bezpečnost a vykonávali veškeré činnosti související
s manipulací s nebezpečnými věcmi podle požadavků dohody ADR.
Systém vzdělávání subjektů zapojených do přepravy nebezpečných věcí vychází z požadavků
mezinárodní dohody ADR. Základní rysy jsou společné pro všechny členské státy dohody, ale
konkrétní provedení jednotlivých systému je odlišné, v závislosti na způsobu implementace
jednotlivými státy. Dohoda ADR předepisuje minimální požadovanou hodinovou dotaci na
provádění školení řidičů ADR, stejně tak i základní rámec náplně jednotlivých školení.
Vysoký důraz při vzdělávání řidičů je kladen na praktickou část věnovanou požární ochraně.
Řidiči musejí být taktéž seznámeni s principy první pomoci. Speciální školení je předepsáno
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pro řidiče přepravující nebezpečné věci v cisternách, v závislosti na třídě nebezpečných látek,
které jsou v cisternách přepravovány. Zvláštní kategorii představují řidiči určení pro přepravu
výbušných látek a radioaktivních látek. Školení musí být zaměřeno na jejich specifické
potřeby a požadované znalosti.
I přes mnohé společné znaky se vzdělávací systémy řidičů a bezpečnostních poradců
v jednotlivých zemích liší svojí propracovaností, organizační a ekonomickou náročností
a samozřejmě také tím, jakým způsobem dokáží podpořit bezpečnost při přepravě
nebezpečných věcí.
Řidiči jsou povinni každých pět let absolvovat školení z problematiky přepravy nebezpečných
věcí, přičemž jejich znalosti jsou následně ověřeny zkouškou. Podobně bezpečnostní poradci
musí absolvovat školení z problematiky přepravy nebezpečných věcí, ovšem s patřičným
důrazem na klasifikaci látek a další specifika s ohledem na náplň práce. Taktéž jejich znalosti
musí být ověřeny zkouškou. Platnost osvědčení je stejně jako u řidičů pět let, s tím rozdílem,
že v případě prodloužení osvědčení již není nutné absolvovat dodatečně školení. V drtivé
většině případů je absolvování kvalitního školení v této problematice pro následnou
bezpečnost přepravy přínosem. V tuzemsku a některých dalších zemích se však očekávají
dostatečné znalosti uchazečů o prodloužení osvědčení získané během praxe. I když
absolvování obnovovacího školení bezpečnostních poradců není samozřejmě zakázáno,
legislativa je nevyžaduje.
Školící organizace pro školení řidičů ADR i samotní lektoři jsou pověřováni k této činnosti
Ministerstvem dopravy od roku 1988, kdy k dohodě přistoupilo tehdejší Československo
a školící organizace pro školení bezpečnostních poradců od roku 2002, kdy byl do dohody
ADR zařazen oddíl 1.8.3. Podmínky pro provádění školení řidičů ADR jsou popsány
v dokumentu „Jednotné podmínky pro provádění školení řidičů přepravující nebezpečné věci
podle ADR“ vydaném Ministerstvem dopravy ČR. Dokument se zabývá zejména technickými
aspekty provádění zkoušek a školení.
Vlastní zkoušky bezpečnostních poradců i řidičů jsou pro následnou bezpečnost přepravy
velice důležitým kritériem. Cílem zkoušek je ověřit, zda poradci či řidiči skutečně ovládají
minimální množství znalostí k tomu, aby byli způsobilí vykonávat svoji činnost. Forma těchto
zkoušek se také v jednotlivých zemích liší. Vždy je sice aplikovaná písemná forma, ale náplň,
obtížnost, množství i vlastní provedení otázek je v každé zemi odlišné.
Celý proces identifikace nebezpečí, definice scénářů, zhodnocení rizik a návrh opatření
k minimalizaci rizik bude probíhat ve specifické rovině zaměřené výhradně na rizika
vzdělávacího systému subjektů podílejících se přepravě nebezpečných věcí (řidiči
a bezpečnostní poradci). Lektoři zajišťující vzdělávání řidičů a bezpečnostních poradců ADR
nemají pro svoji činnost k dispozici žádnou metodiku i přesto, že kvalita vzdělávání
v problematice ADR je v zájmu bezpečnosti obyvatelstva a infrastruktury v ČR. Lektoři ADR
nemohou zahrnout do výuky opatření k minimalizaci bezpečnostních rizik, jelikož v ČR
doposud nebyly komplexně posouzeny.
V současné době není k dispozici metodiku pro kvalitní hodnocení pověřených školících
organizací v této důležité problematice s přímým dopadem na bezpečnost při přepravě
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nebezpečných věcí. Řidič a bezpečnostní poradce, respektive jejich odborné znalosti jsou
nejdůležitějším elementem ovlivňujícím bezpečnost přepravního procesu. Proto by na jejich
odbornou přípravu měl být kladen zvýšený důraz.
Cíle:
Metodika pro výuku řidičů a bezpečnostních poradců ADR.
Metodika pro hodnocení lektorů a školících organizací řidičů a bezpečnostních poradců
ADR.
Výukové sylaby pro efektivní školení řidičů ADR s potenciálem snížení rizika při
přepravě nebezpečných věcí.

Návrhy projektů

Koncentrace a pohyb pevných částic ve vnitřním prostředí motorových vozidel
Navrhovatel: AMEC s.r.o. Křenová 58, 602 00 Brno
Vazba tématu na SRA: Bezpečnostní rizika v dopravě
Cíle:
Matematický model proudění pevných částic ve vnitřním prostředí
automobilu v závislosti na uspořádání vzduchotechniky
a použitých vzduchových filtrech.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Řešení je zaměřeno na měření a modelování pohybu pevných částic ve vnitřních prostorech
motorových vozidel s ohledem na možná zdravotní rizika přepravovaných osob. Budou
měřeny okamžité hmotnostní koncentrace PM1.0, PM2.5, PM10 a vzhledem na odlišné
chování jejich různých velikostních frakcí i časový průběh distribuce částic o velikostech 250
nm – 30 µm pro různé režimy jízdy. Výsledky budou využity ke kalibraci modelu CFD
(Computational Fluid Dynamics) výpočtů při simulaci použití filtrů s různými parametry
účinnosti. Tyto výpočty doplňují příp. zcela nahrazují měření v laboratořích nebo
aerodynamických tunelech a mají tedy nesporný efekt pro výrobce motorových vozidel jako
podklad pro optimalizaci vzduchotechniky uvnitř vozidla, vč. návrhů složení a používání
vzduchových filtrů pohlcujících tyto částice.
Doporučený řešitel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Odbor
termomechaniky a techniky prostředí; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; Sobriety s. r. o.
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Minimalizace bezpečnostních rizik spojených s kontaminací prostředí látkami
uvolňovanými z materiálů použitých na stavbu komunikací
Navrhovatel: AMEC s.r.o. Křenová 58, 602 00 Brno
Vazba tématu na SRA: Bezpečnostní rizika v dopravě
Cíle:
Výsledkem řešení projektu bude jednak stanovení míry zátěže
vybraných složek životního prostředí v důsledku možného
uvolňování škodliviny z materiálů použitých při výstavbě
vozovek, jednak tvorba databáze používaných materiálů, jejich
chemického složení, možnosti vyluhování škodlivin a návrh
použití materiálů minimalizujících rizika kontaminace prostředí.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
S rozvíjející se infrastrukturou v ČR a vzrůstající intenzitou dopravy jsou na výstavbu
komunikací kladeny vysoké nároky, především z hlediska dopravní obslužnosti území.
Materiály používané na stavbu komunikací musí splňovat technické požadavky na výstavbu,
avšak mohou mít negativní vlivy na některé složky životního prostředí a tím i na zdraví
člověka. Navrhované řešení posoudí stávající a nově používané materiály právě z hlediska
jejich možného vlivu na životní prostředí, umožní identifikovat jednotlivé škodliviny
a kvantifikovat jejich příp. uvolňování do vybraných složek životního prostředí. Definování
míry kontaminace škodlivinami uvolňovanými z povrchových materiálů vozovek přinese
konkrétní představu o jejich možném negativním působení na životní prostředí. Doporučení
výběru vhodných materiálů minimalizující tato rizika a zároveň splňující příslušné technické
předpisy přispěje k celkovému trendu snižování zátěže životního prostředí z provozu na
pozemních komunikacích.
Doporučený řešitel: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera; AMEC, s.r.o.;
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.; Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická,
Ústav ochrany prostředí v průmyslu

Stanovení rizik souvisejícího se silniční přepravou nebezpečných odpadů
Navrhovatel: AMEC s.r.o. Křenová 58, 602 00 Brno
Vazba tématu na SRA: Bezpečnostní rizika v dopravě
Cíle:
Návrh metodiky „Odesílání nebezpečných odpadů silniční
dopravou“, která komplexně pojme problematiku odesílání
a přepravy nebezpečných odpadů. Metodický postup pro
správné
dodržování
veškerých
legislativních
a bezpečnostních opatření povede k minimalizaci ohrožení
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životního prostředí a zdraví osob.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Řešení bude obsahovat analýzu rizik vyplývající z přepravy nebezpečných odpadů silniční
dopravou a chybné klasifikace odpadů a případného nedodržení bezpečnostních opatření
v místě nakládky i během přepravy. Včasnou identifikací potenciálního rizika se zvýší
celková bezpečnost manipulace s těmito látkami a dojde tak ke zvýšení bezpečnosti a ochrany
zdraví osob a životního prostředí. Metodický pokyn pak přispěje, při jeho dodržování,
k jednotnému přístupu při řešení této problematiky v rezortu průmyslu.
Doporučený řešitel: AMEC, s.r.o.; Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera;
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.; Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická,
Ústav ochrany prostředí v průmyslu

Klasifikace silničních tunelů dle požadavků Evropské dohody o přepravě nebezpečných
věcí ADR
Navrhovatel: AMEC s.r.o. Křenová 58, 602 00 Brno
Vazba tématu na SRA: Bezpečnostní rizika v dopravě
Cíle:
Návrh metodiky „Klasifikace silničních tunelů dle
požadavků Evropské dohody o přepravě nebezpečných
věcí ADR“, která podpoří bezpečnost přepravy
nebezpečných věcí silničními tunely v ČR a návrh
případných objízdných tras s ohledem na životní
prostředí a bezpečnost obyvatel.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Řešení je zaměřen na analýzu rizik vyplývajících z přepravy nebezpečných věcí tunely
v závislosti na nebezpečnosti jednotlivých látek, účinků v uzavřeném prostoru, potenciálním
nebezpečí nehody vozidla přepravujícího nebezpečné věci a technologickém vybavení
jednotlivých tunelů. Řešení bude obsahovat konkrétní návrh klasifikace jednotlivých
silničních tunelů v ČR z hlediska požadavků Evropské dohody o mezinárodní přepravě
nebezpečných věcí po silnici. Součástí řešení bude návrh objízdných tras pro vozidla
přepravující nebezpečné věci nesplňující kritéria průjezdu vybranými tunely s ohledem na
potenciální nebezpečí pro obyvatelstvo a životní prostředí.
Doporučený řešitel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.; AMEC, s.r.o.; Univerzita
Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera; Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická,
Ústav ochrany prostředí v průmyslu
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Predikce a eliminace kriminálních a teroristických činů v dopravě
Navrhovatel: AMEC s.r.o. Křenová 58, 602 00 Brno
Vazba tématu na SRA: Bezpečnostní rizika v dopravě
Cíle:
Návrh opatření vedoucích k predikci a eliminaci kriminálních
a teroristických činů v silniční a železniční dopravě při přepravě
nebezpečných věcí.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Při havárii nebezpečných látek dochází k nekontrolovanému úniku škodliviny do životního
prostředí, který ohrožuje zdraví a životy lidí a poškozuje životní prostředí. Zdrojem nebezpečí
vedle těchto havárií mohou být i teroristické útoky na průmyslové objekty a dopravní
prostředky přepravující nebezpečné látky. Situaci navíc umožňuje i ta skutečnost, že zatím co
pro nebezpečné odpady existují předem určené přepravní trasy, pro přepravu nebezpečných
látek tak tomu není a až na nepatrné výjimky se může dopravní prostředek přepravující
nebezpečné látky pohybovat prakticky kdekoliv. Tato skutečnost může sehrát důležitou roli
i při možném cíleném zneužití takového to dopravního prostředku. I přes řadu doporučení
a opatření (důkladné a časté silniční kontroly, dokonalejší systém evidence vozidel, popř.
vestavěné GPS moduly proti krádeži, kterých by bylo možné použit při vyhledávání
potenciálně nebezpečných vozidel, zavedení kamerového systému, detektorů kupříkladu
chemických a jiných látek na místech s větší kumulací osob, jak je tomu např. v metru,
dopravních uzlech, náměstích apod.) je tato problematika v současné době nedostatečně
řešena. Přínosem řešení bude analýza stávajícího stavu, vč. návrhu opatření vedoucích ke
snížení možných bezpečnostních rizik.
Doporučený řešitel: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství; AMEC, s.r.o.;
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
chemická, Ústav ochrany prostředí v průmyslu

7.4

Dílčí závěr

Bezpečnost dopravy tvoří nedílnou součást průmyslových činností. Výše uvedený
implementační akční plán této oblasti zahrnuje řadu témat související s bezpečnosti přepravy
nebezpečných látek, bezpečnosti tunelů, apod. Zvyšující se počet závažných havárií při
silniční a železniční dopravě vyžaduje zvýšenou pozornost při hodnocení rizik a přijímání
účinných opatření na snižování rizik.
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8.

Pracovní skupina č. 6 – „Bezpečnost nanotechnologií“

Nanotechnologie jsou jednou z nejrychleji a nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín a jako
každá nová technologie, i tato obsahuje potenciální rizika. Nanomateriály, které jsou
vyráběny pro své vlastnosti odlišné od klasických materiálů, vykazují odlišná chování také
z hlediska bezpečnosti, například mohou procházet bariérami včetně kůže, sliznic nebo
buněčných stěn, vyvolávají biologickou odezvu rozdílnou od větších částic stejného materiálu
a není objasněn ani jejich celkový osud v životním prostředí. Některé nanomateriály se tak
mohou stát novým typem hrozby pro zdraví člověka, pro pracovní a životní prostředí Také
fyzikálně-chemická a sociální nebezpečí vyplývající z nanotechnologií přinášejí nové druhy
rizik včetně potenciální možnosti zneužití. Z hlediska výzkumu je také významným faktorem
vysoký stupeň nejistoty, se kterým je nezbytné pracovat v oblasti nano-bezpečnosti
a vznikající debata o platnosti stávajících paradigmat.
Pracovní skupina bezpečnosti nanotechnologií sdružuje klíčová pracoviště CZ-TPIS, která se
zabývají různými riziky souvisejícími s nanotechnologiemi a jejich managementem.
Předmětem zájmu je jak základní, tak aplikovaný výzkum a jeho aplikace v konkrétních
podmínkách ČR.
Cíle a priority výzkumu:
vycházejí z potřeb identifikovaných PS 6 a jsou v souladu se závěry OECD Working Party on
Nanotechnology a sdělení Komise evropských společenství [SEK(2008) 2036]. Klíčové
z nich jsou následující:
Interakce mezi nanomateriály a živými organismy včetně vývoje nových testovacích
metod
Techniky identifikace, kvantifikace a charakterizace nanočástic
Životní cyklus nanomateriálů z hlediska rizik
Expozice lidí vyráběným i neúmyslně vznikajícím nanočásticím včetně identifikace jejich
zdrojů
Nové nebo adaptované metody a nástroje analýzy rizik u nanotechnologií
Principy předběžné opatrnosti u nanotechnologií a jejich uplatnění v managementu rizik
Nestandardní rizika nanotechnologií a nanotechnologie proti rizikům
8.1

Úvod do problematiky

Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín současnosti je nanotechnologie a její stav
lze přirovnat k prudkému rozvoji výpočetní techniky v 60. letech nebo biotechnologií v 80.
letech minulého století. Světové investice do výzkumu a vývoje nanotechnologií poskytované
vládami stouply mezi lety 1997 a 2005 téměř desetkrát na více než 4 miliardy dolarů ročně
a investice výrobních společností ještě daleko více. Odhady, jaký bude v roce 2015 roční
příspěvek nanotechnologií do světové ekonomiky, se pohybuje od jednoho přes dva [65] až
po tři [66] trilióny (tisíce miliard) dolarů a průmysl nanotechnologií bude zaměstnávat
nejméně dva milióny lidí. Na pováženou však je odhad, že zhruba polovina těchto pracovních
příležitostí vznikne v USA a na Evropu zůstane jen méně než čtvrtina [67]. Další stovky
miliónů pak budou exponovány nanomateriálům jako konzumenti nebo během jejich
životního cyklu včetně osudu v životním prostředí. Takto radikální změny se projeví také
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v otázkách bezpečnosti vyráběných a používaných materiálů a probíhají tak dramaticky, že
společnost nestačila dostatečně rychle reagovat v oblasti studia nebezpečných vlastností
nanomateriálů a v následujících regulačních procesech a v legislativě.
Evropský výzkum v nanotechnologiích je považován za silný [68], zvláště pak v oblasti
nanomateriálů a nanobiologie. Hnací silou tohoto úspěchu bylo veřejné financování výzkumu,
kdy například v roce 2008 tvořily veřejné zdroje financování nanotechnologického výzkumu
v EU 2,6 miliardy USD (30% celosvětových veřejných zdrojů), ve srovnání se 1,6 miliardy
v USA a 2,8 miliardy v Asii. V Evropě je přes 240 centrer a 800 podniků zaměřených na
výzkum a vývoj nanotechnologií [69], avšak EU zaostává ve výzkumu financovaném
soukromým sektorem (1,7 mld. USD proti 2,7 mld. V USA a 2,8 mld. v Asii). Stejně tak EU
silně zaostává ve výzkumu z hlediska EHS (Environment, Health, Safety) aspektů
nanotechnologií, kdy investice do tohoto výzkumu jsou v USA trojnásobné oproti EU [70].
Spojené státy, které navíc založily tři centra excelence v nanobezpečnosti, se tak dostávají do
strategické výhody, což může ohrozit konkurenceschopnost evropské vědy o nanobezpečnosti
a přes regulační mechanismy i konkurenceschopnost evropského průmyslu.
8.2

Současný stav řešené problematiky

Nanotechnologie a vědy o ní (tzv. „nanověda“) představují nové přístupy k výzkumu, vývoji
a inovacím, jejichž cílem je využít strukturální podstatu a chování hmoty na úrovni atomů
a molekul a při nichž se začínají projevovat interakce mikrosvěta včetně kvantových jevů.
Tyto oblasti nám otevírají cestu k pochopení nových jevů a k vytváření nových vlastností
a kvalit, jichž je možno v mikroměřítku i makroměřítku využívat. Začínají se objevovat
způsoby využití nanotechnologií, které budou mít své dopady na život každého občana.
Dopad v průmyslu už je jednoznačný a většina průmyslových odvětví už dnes nanomateriály
nebo nanotechnologie využívá. Ačkoliv dosud neexistuje obligatorní systém registrace
nanomateriálů jako specifického typu materiálů, Austrálie, USA, Dánsko, Německo a Velká
Británie zavedly dobrovolný registrační systém pro nanomateriály, které umožňují sledovat
jejich používání při zachování diskrétnosti. Kanada zvolila kombinovaný systém, částečně
dobrovolný a částečně povinný. Podle průzkumu provedeného ve Švýcarsku v letech 2005 až
2007, ze 198 oslovených podniků více než polovina s nanomateriály pracuje nebo je dokonce
vyrábí, ve Spojených státech 29 podniků podalo informace o celkem 123 nanomateriálech
složených z více než 58 různých sloučenin a US Environmental Protection Agency připouští,
že nejméně dvě třetiny látek, ze kterých jsou nanomateriály připravovány pro spotřebitelské
výrobky, nebyly v tomto dobrovolném systému zmíněny. Odhaduje se, že zhruba 90%
produktů s obsahem nanomateriálů přitom vůbec nebylo reportováno [71]. Jedním ze
základních úkolů výzkumu tedy zůstává vytvoření přehledu používaných nanomateriálů
(a obecně nanotechnologií), vytvoření systému inventarizace pracovních míst s potenciální
expozicí nanomateriálům a možných cest kontaminace životního prostředí nejrůznějšími typy
nanomateriálů s důrazem na jejich persistenci nebo transformovatelnost na persistentní
a potenciálně škodlivé produkty.
Nanotechnologie představují v současné době základ mnoha praktických aplikací, mají
potenciál dále zlepšovat kvalitu života i ochranu životního prostředí a zároveň podporovat
zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu. Znalosti v oblasti věd o nanomateriálech
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a nanotechnologiích a průmyslové využití nanotechnologií se postupně zvyšují, o čemž svědčí
zejména posledních 10 let. „Integrovaný, bezpečný a odpovědný přístup“ navržený
Evropskou komisí v roce 2004 [63] schválily zúčastněné strany a nyní představuje jádro
politiky EU v oblasti nanotechnologií. Akční plán pro nanotechnologie [64] 2005–2009
znamenal impuls pro rozvoj řady oblastí, a to jak ve výzkumu a inovacích, tak i při vytváření
politiky. První zpráva o provádění akčního plánu vypracovaná po prvních dvou letech jeho
fungování a následující druhá zpráva za roky 2007-2009 ukázaly, že pokroku bylo dosaženo
téměř ve všech oblastech. Obecně došlo v minulých letech k výraznému rozvoji
nanotechnologií, ke kterému přispěl i další nárůst v oblasti financování výzkumu a aktivní
rozvoj politiky. Neustále vznikají nové aplikace a produkty nanotechnologií. Proto je nadále
třeba usilovat o řešení společenských a bezpečnostních obav, aby byl zajištěn bezpečný
a udržitelný rozvoj nanotechnologií.
Pozice České republiky
Česká republika je, z geopolitického hlediska, zařazena do Evropy nejen organizačně, ale
i zapojením do evropského výzkumného prostoru. Toto zařazení je do určité míry naplňováno
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací u nanotechnologií jako takových, i když situaci nelze
považovat za plně uspokojivou. Rozvoj nanotechnologií vedl v Evropě i v USA k vytvoření
tzv. „Metropolitan nanodistrics“ [72], avšak jak ukazuje mapa na obrázku (viz Obrázek č. 7),
Česká republika se v této oblasti nedokázala prosadit [73]. Z pohledu bezpečnosti
nanotechnologií je situace o to horší, že Evropa jako celek zaostává v nanobezpečnosti proti
USA. Jak konstatuje NMP (Nano, Material, Production) Expert Advisory Group (NMP EAG)
[73], Evropa věnuje na výzkum nanobezpečnosti jen třetinu částky, kterou věnují USA.

Obrázek č. 7: Rozmístění tzv. „Metropolitan nanodistricts“ v Evropě
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Situace v České republice je ještě mnohem horší. Jak je patrné z níže uvedeného obrázku (viz
Obrázek č. 8), financování projektů zabývajících se bezpečností nanotechnologií v ČR
zaostává a i jejich malý počet je znepokojující.

Obrázek č. 8: Počet R&D projektů věnovaných v evropských zemích nanobezpečnosti

Znepokojující je i skutečnost, že z evropských projektů registrovaných na CORDIS
a zaměřených na nanotechnologie je zhruba 10% zaměřeno na bezpečnost, kdežto u projektů
financovaných z grantových schémat v ČR je tento poměr blízký pouze 1%. Bezpečnost
nanotechnologií není v žádném grantovém schématu (bezpečnostní výzkum, GAČR, TAČR
a další) explicitně zmíněna a kombinace nanotechnologií a bezpečnosti tak může být formálně
vyřazována jako kombinace bez deklarované priority. Je tedy zřejmé, že výzkum bezpečnosti
nanotechnologií je v ČR podceněn a tento fakt se v budoucnosti může stát ohrožujícím
prvkem konkurenceschopnosti českého průmyslu nanotechnologií. Implementační akční plán
proto považuje za zásadní prioritu strategické posílení výzkumu bezpečnosti nanotechnologií
a nanomateriálů v ČR, vybudování multidisciplinárního centra excelence zahrnujícího
všechny významné aspekty nanobezpečnosti, a jeho zapojení (spolu s vytvořením přímých
vazeb jednotlivých výzkumných pracovišť s reciprokými zahraničními partnery) do
evropských výzkumných struktur. Naplnění této priority v krátkodobém horizontu je klíčové.
Právní rámec bezpečnosti nanotechnologií
Právní rámec nanobezpečnosti v České republice vychází z evropského práva a v současné
době nečiní ČR žádné kroky nad tento rámec. V červnu 2008 přijala Evropská Komise sdělení
„Regulační aspekty nanomateriálů“ [74], čímž splnila závazek učiněný v akčním plánu v roce
2004. Sdělení doprovázel pracovní dokument útvarů Komise, v němž byl uveden přehled
právních předpisů souvisejících se zdravím, bezpečností a životním prostředím z hlediska
nanomateriálů a rovněž potřeby a opatření vztahující se k výzkumu potřebnému pro provedení
právních předpisů [75].
Tento regulační přezkum právních předpisů došel k závěru, že stávající regulační rámce
Evropského Společenství pokrývají v zásadě potenciální zdravotní, bezpečnostní
i environmentální rizika spojená s nanomateriály. Komise však nevyloučila změnu právních
předpisů v případě nových informací, a navíc zdůraznila, že je třeba posílit ochranu zdraví,
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bezpečnosti a životního prostředí zejména lepším a důslednějším prováděním současné
legislativy. Kromě jednoznačně vyjádřené podpory výzkumu posouzení rizik pracuje
Evropská Komise v několika regulačních oblastech na zlepšení provádění stávající legislativy,
na posouzení její přiměřenosti a zvažuje, zda jsou potřebné regulační změny konkrétních
aspektů [76].
Sdělení posoudil Evropský parlament [78] a Evropský hospodářský a sociální výbor [79].
Evropský parlament si zejména klade otázku, zda mohou být právní předpisy považovány za
přiměřené, aby se mohly vztahovat na rizika spojená s nanomateriály, jestliže v právu
Společenství chybí výslovné předpisy pro nanotechnologii. V paralelní situaci je i Česká
republika. Vzhledem k nedostatku příslušných údajů a metod posouzení žádá Parlament, aby
byly stávající právní předpisy pečlivě přezkoumány a jedním z výzkumných cílů v ČR by
mělo být i přezkoumání českého práva na národní úrovni. Na žádost Evropského parlamentu
byly zařazeny do právních předpisů týkajících se kosmetiky, nových potravin
a potravinářských přídatných látek zvláštní ustanovení ohledně nanomateriálů, případně jsou
tato ustanovení zvažována.
Normalizace
Normalizace hraje důležitou úlohu na evropské a mezinárodní úrovni. Evropská komise
(zejména prostřednictvím SVS) hraje úlohu průvodce v činnostech normalizačních orgánů,
jmenovitě CEN a ISO. Komise také udělila mandát evropským normalizačním orgánům CEN,
CENELEC a ETSI. Pro zajištění transparentnosti a koordinovaného postavení mezi
vnitrostátními orgány EU přijala EK v dubnu 2007 mandát vyzývající tyto orgány
k předložení normalizačního programu. Normalizační program by měl být předložen do konce
roku 2007 a měl by přihlédnout k potřebě přezkumu stávajících norem nebo k vyvinutí
nových norem v souvislosti se zdravím, bezpečností a ochranou životního prostředí. Pro
zajištění slučitelnosti vědeckých údajů a mezinárodní harmonizace vědeckých metod
používaných pro účely regulace vyžadují některá hlediska (např. vývoj nomenklatury,
standardních zkušebních metod) mezinárodní spolupráci. Tento mandát tudíž jasně vyjadřuje
myšlenku vyvinout evropské normy ve spolupráci s ISO, mezinárodním normalizačním
orgánem. Na české národní úrovni by tuto iniciativu v oblasti nanotechnologií měl
koordinovat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, přičemž
součástí akčního plánu je nezbytnost zahrnout aspekty bezpečnosti do celého procesu
normalizace v nanotechnologiích. Významné jsou definice prvků týkajících se expozici,
stanovení dávky, vytvoření systému referenčních materiálů a přenositelnosti získaných dat.
Společenská dimenze nanotechnologií a jejich bezpečnosti
Přijetí společností je klíčovým hlediskem vývoje nanotechnologií. Jak konstatuje loňská
zpráva US President‘s Advisory Council on Science and Technology [80], vytvářením
příležitostí, stimulací ekonomického růstu a poskytnutím řešení některých z nejtěžších
problémů společnosti má nanotechnologie obrovský potenciál změnit svět k lepšímu, avšak
realizaci tohoto potenciálu může ohrozit, jestliže nebude v prvním řadě zohledněna
bezpečnost nových materiálů a výrobků vyplývajících z nanotechnologií. Nejistoty
a spekulace kolem potenciálních rizik tak mohou podlomit důvěru spotřebitelů a podnikatelů.
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Úlohou politiky je zohlednit očekávání a obavy obyvatel. Nanotechnologie by neměly být
pouze bezpečně používány a vést k výsledkům ve formě užitečných produktů a služeb, měly
by také představovat veřejný konsensus týkající se jejich celkového dopadu. Očekávané
přínosy nanotechnologií, jakož i možná rizika a jakákoli nutná opatření, musí být plně
a přesně představeny veřejnosti, přičemž je potřeba podpořit veřejnou debatu a pomoci lidem
vytvořit si nezávislý názor. V této oblasti hraje v Evropě ústřední úlohu Evropská komise, na
úrovni České republiky však neexistuje cílená politika zaměřená na komunikaci o bezpečnosti
či nebezpečnosti nanomateriálů a nanotechnologií. Evropská komise financovala vydávání
nebo přímo vydávala množství informačních materiálů, včetně filmů, v mnoha jazycích
a určených různým věkovým skupinám, opět však chybí obdobná aktivita v ČR, stejně jako
výzkum vnímání rizik nanotechnologií ve společenském kontextu.
V této oblasti hrají nepochybnou roli vědci, kteří mohou vysvětlit zásady a použití
nanotechnologií široké veřejnosti a tisku. Na podporu při šíření informací mezi veřejnost jim
Evropská komise dala k dispozici „příručku přežití vědce“ [81] a vytvořila pomocnou
internetovou stránku [82]. Užitečným zdrojem jsou také tyto dvě webové stránky:
http://ec.europa.eu/nanotechnology/ a stránka http://www.nanoforum.org. V České republice
opět obdobná iniciativa schází, což vytváří riziko negativní reakce společnosti na
nanotechnologie a na nanovědu obecně a s tím související ekonomický propad.
V rámci zvláštních projektů RP6 byly provedeny studie sociální přijatelnosti. Projekt
Nanologue ve své zprávě „Budoucnost nanotechnologií: musíme mluvit“ vyvinul tři možné
scénáře budoucího vývoje nanotechnologií a vypracoval „nanometr“, který poskytne vodítko
v otázkách možných etických a sociálních problémů. Projekt NanoDialogue zorganizoval
v osmi zemích výstavy věnované nanotechnologiím, čímž podpořil informovanost společnosti
a dialog ve formě cílových skupin a veřejných debat. Výsledky a doporučení byly
představeny na otevřené závěrečné konferenci v únoru 2007. V tomto veřejném dialogu
pokračují další projekty jako NanoBio-RAISE. Metodika veřejného dialogu v oblasti
nanotechnologií byla přezkoumána na mezinárodním pracovním setkání konaném v únoru
2007 za účasti osob zabývajících se informováním o vědě. U všech projektů VaV
zvažovaných v rámci RP6 a RP7 byly posouzeny možné etické otázky a případně provedeny
etické přezkumy. Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE), poradní
orgán předsedy EK, vydala v lednu 2007 stanovisko k nanomedicíně [83]. Toto stanovisko
uznává potenciál nanomedicíny ve vývoji nových diagnostických, léčebných a preventivních
metod. Zdůrazňuje zkoumání jak bezpečnostních, tak etických, právních a společenských
hledisek nanomedicíny. Navrhuje ustanovit evropskou síť pro etiku v nanomedicíně a další
monitorování současné právní situace, v tomto stádiu však nepožaduje zvláštní právní
předpisy. Průzkumy Evropské komise [84] a jiné průzkumy dokládají, že většina evropské
veřejnosti stále není o nanotechnologiích a nanomateriálech dostatečně informována. I když
v tomto bodě je informovanost české populace ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi
nadprůměrná, připouští vědomosti o nanotechnologiích pouze zhruba polovina české
populace, což je nedostačující. Provedené průzkumy však také dokládají nedůvěru evropské
veřejnosti v to, že nanotechnologie jsou bezpečné a staví je ze sledovaných disciplín na druhé
místo rizikovosti hned za jadernou energii:
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Obrázek č. 9: Názor obyvatel Evropy (EUROBAROMETER 64.3, 2005) na vliv různých nových
technologií na jejich životy

Ve shodě s předchozími informacemi je i výsledek výzkumu zaměřeného na vnímání
důvěryhodnosti zdroje informací o nebezpečnosti nanomateriálů, provedeného v rámci
projektu NanoImpactNet (viz Obrázek č. 10), ze kterého vyplývá, že občané mají poměrně
vysokou důvěru ve vědce a lékaře, avšak velmi malou v zástupce vlád, dokonce ještě menší
než v reprezentanty průmyslu. Stejně tak z tohoto průzkumu vyplývá, že občané nevěří, že by
je vláda dokázala ochránit před škodlivými účinky technologií a jejich dopady na životní
prostředí. Z těchto podnětů vyplývá potřeba nejen řešit otázku bezpečnosti nanotechnologií
samotných, ale také iniciovat výzkum vnímání rizik nanotechnologií, efektivních nástrojů
komunikace rizik s velkou mírou neurčitosti a otevřít společenský dialog k tématům
nanobezpečnosti. Podcenění tohoto výzkumu by mohlo vést ke ztrátě důvěry
v nanotechnologie a jejich ohrožení bez ohledu na skutečnou míru jimi vyvolaného rizika.

Obrázek č. 10: Důvěryhodnost informací o nanotechnologiích v závislosti na osobě podávající
informaci (dle výsledků projektu NanoImpactNet)
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Obrázek č. 11: Důvěra německých obyvatel ve vládu, že ochrání své obyvatele před
environmentálními a technickými riziky (dle výsledků projektu NanoImpactNet)

Podstatným prvkem integrovaného, bezpečného a odpovědného přístupu je začlenění
zdravotních, bezpečnostních a environmentálních hledisek do rozvoje nanotechnologií
a navázání účinného dialogu se všemi zúčastněnými subjekty [85]. V zájmu dosažení
hlavního cíle, kterým je zohlednění očekávání a obav občanů, bylo uskutečněno několik
opatření. V únoru 2008 přijala Komise doporučení o kodexu chování pro odpovědný výzkum
v oblasti nanověd a nanotechnologií [86], které stanoví pokyny podporující odpovědný
a otevřený přístup. Na základě výzvy Rady ze září 2008 [87] bude Komise kodex pravidelně
sledovat a přezkoumávat každé dva roky, aby byl zohledněn vývoj v nanotechnologii a jeho
začlenění do evropské společnosti.
Zvláštní požadavek politiky EU se týká podpory nahrazování testů na zvířatech jinými
alternativami. Ve spolupráci s průmyslem a OECD financuje Komise výzkum alternativních
testovacích metod a strategií. Rozvoje a posuzování alternativních metod se aktivně účastní
i Společné výzkumné středisko Komise. Rozvoj alternativních metod testování nanomateriálů
a vývoj metod odhadu toxických účinků in silico, tedy za pomoci výpočetní techniky, jsou
také výzvou pro výzkumné projekty a pro mezinárodní spolupráci.
Možné sbližování nanotechnologie s biotechnologií, informační technologií a kognitivními
vědami zvyšuje příležitosti pro vznik prospěšných aplikací, ale rovněž vyvolává důležité
otázky týkající se etiky, bezpečnosti, ochrany a dodržování základních práv. Je vysoce
pravděpodobné, že vzniknou nové, hraniční obory multidisciplinárního charakteru a že
vyvstane potřeba vytvoření integrovaného výzkumu bezpečnosti těchto oborů.
Z výzvy k diskuzím a k zapojení veřejnosti uvedené v akčním plánu rovněž vyplynuly různé
jiné iniciativy organizované evropskými technologickými platformami a zvláštní zájmová
fóra, jako např. skupiny složené ze zástupců průmyslu a spotřebitelů. Existence různorodých
fór ukazuje, že je třeba sledovat diskuze na vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni, mimo
jiné za podpory výzkumných činností, aby se zprávy z veřejných diskuzí vždy dostaly až ke
tvůrcům politik. Dne 10. září 2009 uspořádala Evropská Komise vědecké slyšení v oblasti
posouzení rizik souvisejících s nanotechnologiemi [88].
Technologické platformy
Nanotechnologickým aplikacím je věnováno několik evropských technologických platforem
(ETP) jako nanoelektronika (ENIAC) [89], nanomedicína [90] a udržitelná chemie [91], které
vypracovaly výhledové dokumenty a strategické programy výzkumu. Na evropské struktury
sídlo společnosti: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava – Výškovice
adresa kanceláře: Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: 597 329 060, 597 329 061, 734 467 101, email: info@cztpis.cz
zapsaná v registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/67784/07/R
IČ: 28559487, DIČ: CZ28559487, bankovní spojení: 215483951/0300

strana 131

pak navazují národní platformy. Mezi další ETP zvláště související s nanotechnologiemi patří
moderní strojírenské materiály a technologie, technologie vodíkových a palivových článků,
bezpečnost práce (nanobezpečnostní uzel) a platforma Photonics21, která zahrnuje
nanofotoniku a nanobiofotoniku. S prioritami ETP se počítá ve výzvách k předkládání návrhů
v rámci RP7. V českém výzkumném prostoru existuje možnost spolupráce mezi různými
technologickými platformami, které v té či oné podobě zahrnují práci s nanomateriály
a nanotechnologiemi, avšak tato možnost je jen sporadicky naplňována. Jedním z úkolů pro
nebližší období tak je dosáhnout spolupráce a vytvořit jednotný přístup k bezpečnosti
využívání nanomateriálů v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

8.3

Návrh projektů

Odběr vzorků vzduchu v pracovním prostředí s důrazem na kontaminaci pracovního
ovzduší nanočásticemi a dalšími aerosoly
Navrhovatel: Amec s.r.o.
Vazba tématu na SRA: Bezpečnost nanotechnologií - Techniky identifikace, kvantifikace
a charakterizace nanočástic
Cíle:
Vypracování metodiky odběru vzorků vzduchu s ohledem na
zachycení nanočástic a aerosolů a jejich následného stanovení
s
využitím
originálního
přenosného
kontinuálního
koncentrátoru par a aerosolů.
Přínos tématu pro průmysl v ČR:
Problematika nanočástic je v dnešní době poměrně široce diskutovaným tématem a to
vzhledem k jejich potenciální nebezpečnosti na živé organizmy. Nebezpečnost nanočástice
oproti mikročásticím spočívá především v následujících vlastnostech:
mají mnohem větší měrný povrch, a pokud připustíme, že na povrchu je závislá toxicita,
pak představují větší nebezpečí,
mají odlišné chemické chování a mohou proto být provázeny změněnými biologickými
účinky,
částice usazené v plicních sklípcích se díky svým malým rozměrům nevymývají
přirozenými mechanizmy, setrvávají tam velmi dlouho a mohou způsobit záněty
a onemocnění,
mohou v plicích přímo přecházet do krevního oběhu a tudíž do všech orgánů, z nosní
sliznice pak přímo do mozku.
Přínos navrženého projektu bude spočívat především v operativním a rychlém odběru
pracovního ovzduší s využitím originálního přenosného (ručního) kontinuálního
koncentrátoru par a aerosolů. Následné stanovení nanočástic a dalších škodlivin přispěje
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k posouzení kvality pracovního prostředí v různých typech průmyslových činností a přispěje
tak eliminaci příp. zdravotních rizik.
Doporučený řešitel: Univerzita obrany; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.; AMEC,
s.r.o.; VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Hodnocení rizika celoživotní expozice osob profesionálně exponovaným nanočásticím
oxidu titaničitého.
Hlavním řešeným problémem je hodnocení rizika profesionální
expozice nanočásticím oxidu titaničitého (TiO2), tj nanočásticím,
které jsou z hlediska současného i potenciálního využití jedním
z nejvíce používaných nanočástic v různých průmyslových
odvětvích.
Aktuální stav:
V současnosti jsou data o expozici, dávkách i odpovědi na expozici profesionálně
exponovaných osob značně omezená Na druhou stranu, data o expozici laboratorních zvířat,
která k dispozici jsou, umožňují stanovení dávkové odpovědi a určení dávky, která
u exponovaných pracovníků nebude vyvolávat nežádoucí účinky.
Kritická místa:
Kritickým místem je vyhledání relevantních modelových studií v odborné literatuře, na
základě kterých by bylo možno hodnocení rizika provést.
Navrhované aktivity:
Literární rešerše relevantních studií na experimentálních zvířatech a exponovaných
lidských populacích.
Extrapolace modelových studií na laboratorních zvířatech na expozici člověka s použitím
literárních dat na lidech
Hodnocení rizika nežádoucích zdravotních účinků pro pracovníky a jejich celoživotní
expozici a stanovení koncentrací v pracovním prostředí, které nepředstavují významné
riziko
Cíle:
Cílem projektů bude extrapolace dat z laboratorních zvířat na člověka. Navržení modelů dle
literatury a kvantitativní hodnocení rizika expozice TiO2 .Cílem bude stanovení bezúpečné
koncentrace nanočástic TiO2 v pracovním prostředí.
Přínos k tématu pro obor a průmysl v ČR:
Projekty by měly naprosto zásadní význam pro bezpečnost průmyslových provozů spojených
s expozicí TiO2
Potenciální řešitelé: Zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, Výzkumný ústav veterinárního
lékařství
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Monitorování a charakterizace uhlíkatých nanovláken v pracovním prostředí
Mnohastěnná uhlíková vlákna jsou jedním z nejčastěji používaných
nanomateriálů v různých průmyslových odvětvích. Obsahem
projektu bude měření celkového množství a velikostní a tvarové
distribuce uhlíkatých nanovláken. Cílem je zjistit distribuci tvaru
a velikosti uhlíkatých nanovláken v pracovním ovzduší a vliv této
distribuce na reálná rizika expozice těmto materiálům v pracovním
prostředí.
Aktuální stav:
V současnosti se ukazuje, že toxické účinky uhlíkatých nanovláken do značné míry závisí na
jejich fyzikálně-chemických vlastnostech, zejména délce (azbestové paradigma). Proto
dokonalá dozimetrie a charakterizace těchto nanočástic v pracovním prostředí je velmi
důležitá.
Kritická místa:
Kritickým místem je výběr správného instrumentálního vybavení pro detekci, kvantifikaci
a charakterizaci uhlíkových nanovláken v pracovním prostředí.
Navrhované aktivity:
Měření uhlíkových nanovláken v pracovním prostředí.
Klasifikace nanočástic podle kategorií (vlákna, shluky vláken a nevláknité uhlíkaté
nanočástice.
Zhodnocení výsledků z hlediska vlivu struktury uhlíkatých nanovláken v reálném
pracovním prostředí na jejich možné zdravotní účinky.
Přínos k tématu pro obor a průmysl v ČR
Získání reálné představy o velikostní a tvarové distribuci uhlíkatých nanovláken má
nepochybně vliv na hodnocení reálných rizik spojených s expozicí těmto materiálům.
Minimalizace expozice a principu předběžné opatrnosti.
Potenciální řešitelé: Zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, Ústav chemických procesů AV
ČR, v.v.i.
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Hodnocení penetrace nanočástic přes ochranné oděvy a pomůcky
Obsahem projektu budou měření pronikání nanočástic přes ochranné oděvy a pomůcky
s použitím osobních pasivních monitorů. Cílem bude určení kritických parametrů
ovlivňujících účinnost ochranných pomůcek.
Aktuální stav:
V současnosti není otázce účinnosti ochranných pomůcek a oděvů
k ochraně proti expozici nanočásticím věnována dostatečná pozornost
a proto měření ověřující jejich účinnost jsou velmi žádoucí.
Kritická místa:
Kritickým místem je správný výběr ochranných oděvů a pomůcek, jejichž účinnost by měla
být testována.
Navrhované aktivity:
Výběr testovaných oděvů a ochranných pomůcek.
Analýza penetrace nanočástic přes testované oděvy a pomůcky za různých podmínek
(velikost nanočástic, koncentrace nanočástic, délka expozice, atd.)s použitím pasivních
osobních samplerů.
Vyhodnocení kritických parametrů pomůcek ovlivňující penetraci nanočástic.
Přínos k tématu pro obor a průmysl v ČR:
Stanovení účinnosti ochranných pomůcek při práci s nanomateriály je jedním ze základních
požadavků z hlediska minimalizace expozice a principu předběžné opatrnosti.
Potenciální řešitelé: Zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, Výzkumný ústav veterinárního
lékařství

Stanovení průniku nanočástic přes materiál respiračního filtru
Hlavním řešeným problémem je pronikání nanočástic přes filtr
respirátoru. Nanočástice menší než 100nm se mohou chovat odlišně
než částice větší složené z téhož materiálu. K ochraně proti expozici
částicím jsou používány v provozech různé respirátory s různou
účinnosti záchytu částic.
Obsahem projektu budou měření kvantifikující účinnost záchytu
nanočástic o velikosti pod 20 nm. Cílem bude porovnání různých
materiálů filtrů z hlediska účinnosti záchytu nanočástic a doporučení
pro praxi.
Aktuální stav:
Ačkoli jsou na trhu respirátory schopné zachytit částice větší než 20 nm, mnohem méně dat je
k dispozici o jejich účinnosti pro částice menší než 20 nm.
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Kritická místa:
Použít vhodný testovací systém pro vybrané respirátory
Navrhované aktivity:
Výběr testovaných filtrů
Výběr a ověření testovacího zařízení
Vlastní měření
Vyhodnocení a interpretace výsledků
Přínos k tématu pro obor a průmysl v ČR:
Řešené projekty by mohly přinést cenné poznatky o možné expozici pracovníků nanočásticím
v oblasti pod 20 nm a o tom, zda respirátory představují dostatečnou ochranu pracovníků
v oblasti nanotechnologií.
Potenciální řešitelé: Zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, Výzkumný ústav bezpečnosti
práce

8.4

Dílčí závěr

Ve své poslední zprávě o naplňování implementačního akčního plánu k nanotechnologiím
[85] Komise konstatuje, že produkty musí splňovat nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele,
zdraví při práci a životního prostředí, kterou stanoví právní předpisy Společenství.
Upozorňuje také, že produkty veřejnost přijme pouze pod podmínkou, že právní předpisy
budou přiměřeně řešit nové problémy spojené s technologiemi, tj. zda může výrobce prokázat
jejich bezpečnost a zda je spotřebitel vnímá jako bezpečné.
Zvláštní překážku, kterou je třeba překonat, představuje potřeba lepších znalostí v oblastech,
jako jsou charakterizace nanomateriálů, toxicita, ekotoxicita, bezpečnost a posouzení
expozice. Pak bude možno upravit prováděcí nástroje, např. integrované zkušební strategie
a pokyny, tak aby plně zohledňovaly nanomateriály. Zde leží nejvýznamnější skupina potřeb
výzkumu a vývoje a prakticky všechny orgány zabývající se bezpečnostními aspekty
nanomateriálů (EU, OECD, ILO, US EPA, WHO, UNEP) upozorňují na nezbytnost
intenzivního, mezinárodně koordinovaného a finančně silně dotovaného výzkumu
v nanobezpečnosti. Bohužel, Česká republika v této oblasti zatím nedokázala vytvořit
společnou základnu a národní strategii a tak se i její účast v mezinárodních programech
omezuje na individuální participaci jednotlivých výzkumníků nebo institucí. Zásadní potřebou
tak je přijetí politiky národní strategie bezpečnosti nanotechnologií, formulace výzkumných
cílů nanobezpečnosti v souladu s politikou průmyslového rozvoje nanotechnologií
a koncentrace výzkumného potenciálu, nejlépe vytvořením příslušného centra excelence.
Projekty navržené na řešení otázek ochrany zdraví a životního prostředí v rámci 7.
Rámcového programu vedly k lepšímu pochopení mechanismů vzájemného působení mezi
nanomateriály a biologickými systémy a dále k rozvoji testovacích metod, např. pro
posouzení expozice. Mezinárodní spolupráce v této oblasti je silná, avšak ČR nepostupuje
koordinovaně, takže v této kooperaci spíše zaostává. Evropská Komise je naplno zapojena do
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současné práce v rámci pracovní skupiny OECD (WPMN) pro uměle vyráběné
nanomateriály, která vyvíjí testovací metody a pokyny pro posouzení rizik. V této komisi má
ČR svého zástupce, česká participace však není podpořena financováním konkrétního
výzkumu. Nezávislé vědecké výbory EU vypracovaly v posledních pěti letech šest stanovisek
zabývajících se posouzením rizik nanomateriálů. Vzhledem ke zbývajícím mezerám ve
znalostech tato stanoviska zdůrazňují, že potenciální rizika nanomateriálů je třeba posuzovat
případ od případu a že je třeba vypracovat doporučení pro další výzkum bezpečnosti při
dodržování principů předběžné opatrnosti.
Z regulačního hlediska dosažení bezpečnosti nanotechnologií existuje řada naléhavých potřeb:
Je třeba posílit a harmonizovat financování výzkumu, držet krok s rozvojem a uváděním
nových aplikací na trh.
Pro získání příslušných údajů je třeba upravit metody pro posouzení rizik, které jsou
v současnosti k dispozici, ověřit je a harmonizovat pro nanomateriály.
Zejména je třeba zlepšit, rozvinout a ověřit metody v oblastech charakterizace, posouzení
expozice, identifikace nebezpečí, posouzení životního cyklu a simulace. Za tím účelem je
rovněž třeba provést výzkum základních aspektů týkajících se vzájemného působení
nanomateriálů a živých organismů.
Pro vypracování metod a jejich ověřování a dále pro zajištění jakosti jsou potřebné
vhodné referenční nanomateriály; vyvstává tedy potřeba jejich vývoje, ověření a uvedení
dom praxe.
Je nezbytné zřídit veřejně přístupné databáze, které budou sloužit pro posouzení
bezpečnosti nanomateriálů. Takováto databáze by měla existovat i na národní úrovni
a být přístupná bez jazykových bariér.
Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby výzkum urychlil vývoj
akceptovatelných a ověřených metod a vypracování pokynů pro provádění testů a norem
v rámci OECD, ISO a CEN. Testy by měly respektovat specifika nanomateriálů
a vycházet z priorit EU, tedy z preference metod in vitro a in silico.
I když se znalosti o přítomnosti nanomateriálů na trhu prohlubují, počet nanomateriálů roste
mnohem rychleji než informace o stávajících a tak se mezera mezi vědomostmi a jejich
potřebou stále prohlubuje. Evropská Komise si je vědoma nutnosti získat lepší a přesnější
přehled, a tak chce v roce 2011 předložit další informace o typech a využití nanomateriálů,
včetně bezpečnostních aspektů. I v této oblasti ČR ztrácí tempo proti evropskému vývoji
a potřeba zintenzivnit národní výzkum je stále naléhavější.
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9.

Závěr

Implementační akční plán České technologické platformy bezpečnosti průmyslu představuje
přehled prioritních témat pro výzkumné aktivity členských organizací sdružených do
platformy. Výsledky výzkumu a potřebné poznatky budou předávány koncovým uživatelům
formou přednášek, poradenství a publikační činnosti, tak aby přispěly k rozvoji bezpečnosti
v České republice.
Více informací o národní platformě lze získat na internetové adrese www.cztpis.cz, informace
o evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu lze nalézt na www.industrialsafetytp.org. Tento materiál byl zpracován za podpory projektu „Podpora rozvoje bezpečnosti
průmyslu v ČR“ – 5. 1. SPTP01/002, program OPPI, Spolupráce – Technologické platformy.

Tabulka č. 7: Seznam všech projektů
Pracovní
skupina:

Název projektu:

PS1

Hasicí a průrazový efektor kooperující s roboty či mobilními systémy různých provedení

PS1

Univerzální robotický podvozek s vysokou úrovní manévrování založený na modulu
kolové jednotky s pohonem umístěným v ose kola

PS1

Výzkum a vývoj dálkově řízeného robotického hasicího agregátu s přetlakovou ventilací
pro hašení velkých požárů a požárů v uzavřených prostorách

PS1

Výzkum a vývoj aplikace vodíkového generátoru do systému spalovacích motorů na
kapalná paliva jako zdroje alternativního paliva

PS1

Výzkum a vývoj progresivního energetického systému zdroje tepla a elektrické energie
včetně účinného využití odpadního tepla

PS1

Výzkum a vývoj systému pro přepravu osob v kontaminovaném stavu

PS1

PS1

Výzkum a vývoj zvyšování účinnosti a úspor paliv kotlových systémů na biopaliva
výkonové řady 100-400 kW s aplikací dávkovacího a výrobního systému ionizovaných
vodíkových a kyslíkových směsí vodíkových generátorů s efektem snižování emisí
Zásahový a inspekční robot pro využití v krizových situacích, v indoor i outdoor
prostředí, s funkcemi: uchopování, bourání, hašení, vyprošťování, detekce s dálkovým
ovládáním i autonomním řízením, změnami geometrie i rozměrových parametrů
podvozku

PS1

Výzkum a vývoj rázového prorážeče pevných plášťů budov, přepážek a dveřních
systémů

PS1

Výzkum a vývoj poloautomatického samonakládacího a samovykládacího
kontejnerového systému a zařízení manipulátoru mobility pro záchranné systémy

PS1

Výzkum a vývoj samovyprošťovacího univerzálního robotického systému zásahových
vozidel v neúnosném terénu

PS1

Výzkum a vývoj záchranného a zásahového transportního prostředku s vysokou
manévrovací schopností pro využití v extrémních terénních a klimatických podmínkách
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PS2

Systémový přístup

PS2

Řešení otázek invariant

PS2

Definování hraníc akceptovatelnosti

PS2

Integrace

PS2

Vývoj - výchova - vzdělávání

PS3

Popularizace problematiky lidského a organizačního faktoru

PS3

Vytvoření nástrojů a informační podpory pro implementaci požadavků na řízení
spolehlivosti lidského činitele v praxi

PS3

Vzdělávací a tréninkové aktivity (školení školitelů, odborných lektorů a safety
managerů)

PS3

Vývoj měřitelných indikátorů výkonu a kultury bezpečnosti

PS3

Vývoj metod a nástrojů pro Cost-benefit analýzu pro oblast lidského a organizačního
faktoru

PS3

Vývoj software pro hodnocení psychologických aspektů pracovníků klíčových
z hlediska bezpečnosti

PS4

Koncepce vzdělávání v krizovém managementu veřejné správy

PS4

Krizové řízení pro podnikatelskou sféru

PS5

Koncentrace a pohyb pevných částic ve vnitřním prostředí motorových vozidel

PS5

Minimalizace bezpečnostních rizik spojených s kontaminací prostředí látkami
uvolňovanými z materiálů použitých na stavbu komunikací

PS5

Stanovení rizik souvisejícího se silniční přepravou nebezpečných odpadů

PS5

Klasifikace silničních tunelů dle požadavků Evropské dohody o přepravě nebezpečných
věcí ADR

PS5

Predikce a eliminace kriminálních a teroristických činů v dopravě

PS6
PS6
PS6

Odběr vzorků vzduchu v pracovním prostředí s důrazem na kontaminaci pracovního
ovzduší nanočásticemi a dalšími aerosoly
Hodnocení rizika celoživotní expozice osob profesionálně exponovaným nanočásticím
oxidu titaničitého
Monitorování a charakterizace uhlíkatých nanovláken v pracovním prostředí
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PS6

Hodnocení penetrace nanočástic přes ochranné oděvy a pomůcky

PS6

Stanovení průniku nanočástic přes materiál respiračního filtru
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