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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat systémový přístup k bezpečnosti při práci 

v procesu údržby letadel. V první části práce je uveden obecný přehled o současných 

postupech BOZP a úvod do bezpečnostního modelu STAMP a metody analýzy nebezpečí 

STPA. V druhé části práce byla aplikována metoda STPA na vybrané procesy údržby 

letadel v údržbové organizaci působící na letišti v Praze. Vytvořená analýza ukazuje 

některé nedostatky v systému řízení bezpečnosti na pracovišti. Dosažená zjištění mohou 

pomoci údržbové organizaci v optimalizaci a zlepšení bezpečnosti na pracovišti během 

údržby.  

Klíčová slova: Údržba letadel, bezpečnost na pracovišti, Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, System-Theoretic Accident Model and Process, System-Theoretic Process Analysis 

 

  



 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the systemic approach to workplace safety 

in aircraft maintenance. The first part of the thesis provides a general overview of current 

OSH procedures and an introduction to the STAMP safety model and STPA hazard 

analysis method. In the second part of the thesis, the STPA method is applied to selected 

aircraft maintenance processes in a maintenance organisation operating at the airport 

in Prague. The analysis shows some shortcomings in the workplace safety management 

system. The findings can help the maintenance organisation optimise and improve 

workplace safety during maintenance.  

Keywords: Aircraft maintenance, Workplace safety, Occupational Health and Safety, 

System-Theoretic Accident Model and Process, System-Theoretic Process Analysis 
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Úvod 

Letecká doprava se neustále rozvíjí. Novější a modernější letadla, motory a systémy 

s sebou přinášejí novou úroveň komfortu pro cestující i posádku. Létání je díky 

moderním prvkům také výrazně ekonomičtější a ekologičtější, než tomu bývalo 

v minulosti. Bezpečnost se v letectví stala prioritou, která je neustále rozvíjena. S tím 

souvisí také potřeba kvalitní údržby letadel a letadlových celků, na kterou je v souvislosti 

s bezpečností kladen čím dál větší důraz.  

S neustálou snahou o zvýšení úrovně bezpečnosti létání je vyvíjeno stále více požadavků 

na údržbu letadel, která je jedním z hlavních prvků zvyšující provozní bezpečnost 

letounů. Nové technologie a materiály vyžadují neustálý vývoj postupů údržby. Náročná 

a složitá údržba by však nemohla být prováděna, nebýt schopného a odborně 

vzdělaného personálu, který ji vykonává. Jelikož je pracovní náplň techniků údržby velmi 

náročná a často nebezpečná, musí být proti těmto nebezpečím zavedena dostatečná 

bezpečnostní opatření, která zajistí vysokou úroveň bezpečnosti na pracovišti.  

Metody, které se podílely na vývoji bezpečnosti na pracovišti a ochraně zdraví při práci 

(BOZP) do stavu, v jakém se nyní nachází, využívaly převážně reaktivní přístup 

pro vytváření bezpečnostních opatření na pracovišti. Tyto reaktivní metody využívaly 

znalosti z předešlých incidentů a nehod, které se udály a na základě jejich zkoumání byla 

vytvořena následná opatření, aby bylo zajištěno, že se podobná nehoda, tak jak se stala, 

nebude opakovat. Metody a postupy, které vyvíjely BOZP do nynějšího stavu se snažily 

cílit převážně na člověka a lidskou chybu. Vzhledem k velmi rychlému a dynamickému 

vývoji postupů údržby a nových použitých technologií jsou tyto metody neaktuální 

a nedostatečné.  

Tato bakalářská práce se zaměří na analýzu bezpečnosti na pracovišti tak, jak je 

v údržbové organizaci nastavena nyní. Pomocí nové systémové analýzy System-

Theoretic Process Analysis (STPA), která využívá bezpečnostní model System-Theoretic 

Accident Model and Process (STAMP) se pokusí tento stav rozebrat a vytvořit analýzu 

současného nastavení BOZP. Bezpečnostní model STAMP byl původně vyvinut 

pro provozní bezpečnost (safety), ale jeho využití se ukazuje být vhodné i pro BOZP. 

Aplikace STPA na bezpečnost na pracovišti je shodná jako aplikace na provozní 

bezpečnost. Pomocí analytické metody STPA se tato práce pokusí zjistit, zda systémový 

přístup k BOZP v údržbě letadel ukáže nedostatky stávajícího stavu a zda se ukáže být 

využitelný v praxi.  
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1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je mezivědní obor, který se zabývá 

ochranou pracovníka před úrazy a nemocemi z povolání. Lze jej definovat jako 

„legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení 

nebo poškození zdraví při pracovním procesu“[1]. Obor BOZP hledá a navrhuje opatření 

technická, technologická, organizační a zdravotní pro odstraňování či minimalizaci rizik. 

Snaží se také informovat různými formami „o právech a povinnostech zaměstnanců, 

vedoucích zaměstnanců a managementu v oblasti BOZP“ [1]. 

BOZP se sestává z řady oblastí a problematik, které se dohromady snaží pokrýt celou 

oblast působnosti BOZP. Příklady některých oblastí jsou např. řízení rizik, školení 

zaměstnanců, technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, pracovně-

lékařské služby, řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání, bezpečnostní značení 

a mnoho dalších. [1] 

1.1. Legislativa BOZP  

V České republice je BOZP ošetřeno v několika základních právních předpisech, které 

stanovují práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a managementu 

v této oblasti: 

a) Zákoník práce  

Zákoník práce je základním právním předpisem pro oblast BOZP. Stanovuje 

zejména povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců a obsahuje 

i další ustanovení, která se týkají např. osobních ochranných prostředků 

či pracovních úrazů. [2]  

b) Zákony vydané a schválené v rámci legislativního procesu České republiky 

(ČR) 

Zákony vydané v rámci legislativního procesu ČR týkající se BOZP doplňují 

Zákoník práce a zabývají se dalšími aspekty BOZP, které Zákoník práce svým 

rozsahem nepokrývá. 

Příklady takových zákonů jsou: 

a. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Tento zákon se mimo jiné zabývá např. požadavky na pracoviště 

a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení atp. [3] 
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b. Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Zákon o ochraně veřejného zdraví obsahuje, kromě jiných, také povinnosti 

zaměstnavatele zařazovat všechny činnosti, které provozuje, do kategorií, 

podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnance. [4] 

c) Nařízení vlády 

Nařízení vlády jsou prováděcími právními předpisy k zákonům. Pro oblast BOZP 

byla přijata Nařízení vlády, která se týkají např. podmínek ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, provozování dopravy dopravními prostředky, způsobu 

evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu a další.  

Příkladem takového Nařízení vlády je Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. [5] 

d) Vyhlášky 

Vyhlášky jsou konkrétní ustanovení zaměřená na specifické problémy. Například 

Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí 

a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů 

upravuje mimo jiné podmínky nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi. [6] 

Jelikož je Česká republika od roku 2004 členem Evropské unie (EU), aplikují se v ČR 

nařízení a legislativa EU. Všechny právní předpisy, které ČR přijímá v rámci jejího 

legislativního procesu, jsou pak v souladu se zákony, směrnicemi a vyhláškami 

Evropského parlamentu a Rady EU. Pravomoc přijímat právní předpisy v oblasti BOZP 

dává Evropské unii článek 153 Hlavy X Smlouvy o fungování Evropské unie [1]. 

Základním kamenem pro řešení BOZP pomocí evropských zákonů a směrnic je tzv. 

rámcová směrnice, oficiálně nazvaná jako Směrnice Rady 89/686/EHS. Dalších více 

než 24 jednotlivých směrnic ji doplňují a udávají minimální požadavky pro BOZP 

zavedené v členských státech EU. Každý členský stát EU musí buď opatření uvedená ve 

směrnicích zachovat, nebo může zavést opatření přísnější. [7]  

Jednotlivé směrnice se zaměřují na konkrétní úkoly, rizika, pracoviště, specifické skupiny 

pracovníků a určité pracovní aspekty. Tyto směrnice definují, jak tato rizika posuzovat, 

a v některých případech stanovují limitní hodnoty pro některé látky či činitele. [8] 
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1.2. Evropský legislativní proces  

V současnosti jsou směrnice týkající se BOZP na evropské úrovni přijímány v souladu 

se Strategickým rámcem Evropského parlamentu pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Tento rámec je vydáván vždy na rozmezí několika let. V červnu roku 2021 

byl vydán Strategický rámec pro období 2021-2027.1 Prvotním impulzem k zavedení 

nové směrnice je návrh podaný Evropskou komisí a ten následně musí projít řádným 

legislativním procesem, kde návrh projednává a schvaluje Evropská rada a Evropský 

parlament. [8] 

  

                                                           
1 Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0323&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0323&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0323&from=EN
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2. BOZP v údržbě letadel 

S nárůstem počtu letadel a s novými moderními technologiemi je vyvíjen neustále větší 

tlak na údržbu letadel. Nové moderní technologie však vyžadují odlišné pracovní 

postupy během údržby letadel. Kromě provozní bezpečnosti letadel, kterou údržba 

letadel výrazně zvyšuje, je ovšem třeba zaobírat se bezpečností pracovníků údržby 

během jejich výkonu povolání. Bezpečnost na pracovišti by tak tomuto trendu měla být 

také přizpůsobena. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) obsahuje prvky, 

které chrání životy a zdraví pracovníků a pomáhá zabraňovat vzniku nehod. 

2.1. Bezpečnost v civilním letectví 

Pojem bezpečnost je v českém jazyku široký pojem, který je v angličtině rozlišován podle 

několika faktorů. Primárně lze bezpečnost v letectví rozdělit na dvě složky – safety 

a security. 

2.1.1. Security – ochrana před protiprávními činy 

Bezpečnost, která se skrývá pod pojmem „Security“, je vnímána jako soubor opatření, jež 

zabraňují narušiteli jakýmikoliv prostředky ohrozit běžný a bezpečný provoz. Letecký 

předpis L17, který vychází z annexu 17 Chicagské úmluvy, která byla v ČR publikována 

jako Úmluva o mezinárodním civilním letectví zákonem 147/1947 Sb., definuje pojem 

„Security“ takto: „Ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Tohoto cíle se 

dosáhne kombinací bezpečnostních opatření, lidských a materiálních prostředků.“ 2 [9]  

Prostředky, které zvyšují bezpečnost Security jsou například kontrola před vstupem 

do vyhrazeného bezpečnostního prostoru (SRA), kamerové systémy či letištní ostraha. 

V údržbových organizacích, které působí na větších letištích zajišťuje bezpečnost 

Security přímo letištní ostraha. Součástí údržbové organizace by však měl být odborný 

personál, který se zabývá problematikou Security na úrovni společnosti. Tento druh 

bezpečnosti se odlišuje od ostatních druhů, které v této práci budou řešeny. 

2.1.2. Safety – provozní bezpečnost 

Do češtiny se pojem „Safety“ překládá jako provozní bezpečnost. Provozní bezpečnost 

je stav, ve kterém jsou rizika udržována na nebo pod přijatelnou úrovní. [20]  

                                                           
2 Dostupné z: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-17/index.htm  

 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-17/index.htm
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Podle leteckého předpisu L19, který vychází z Přílohy 19 Úmluvy o mezinárodním civilním 

letectví (zákon 147/1947 Sb.) je provozní bezpečnost (Safety) definována jako „Stav, při 

kterém jsou rizika spojená s leteckými činnostmi souvisejícími s provozem letadel nebo 

jej přímo podporujícími snížena řízena na přijatelné úrovni.“3  

2.1.3. Workplace safety – bezpečnost na pracovišti 

Bezpečnost na pracovišti se dá popsat jako provozní bezpečnost, která se zaměřuje na 

pracovní prostředí a výkon pracovních úkonů. Podobnost a prolínavost některých 

aspektů provozní bezpečnosti a bezpečnosti na pracovišti je zřejmá, avšak výrazným 

rozdílem mezi těmito dvěma typy bezpečnosti je převážně ten, že BOZP (Workplace 

safety) se primárně zaměřuje na zvýšení bezpečnosti lidí, kteří vykonávají pracovní úkoly 

na pracovišti. Rozdíl mezi provozní bezpečností (Safety) a bezpečností na pracovišti 

(Workplace safety) lze ukázat na následujícím příkladu. Instalace systému TCAS zvyšuje 

provozní bezpečnost letu a zaměřuje se tedy nejen na posádku, ale i cestující a případně 

ostatní lidi, kteří by mohli být v případě srážky letadla ohroženi. Technici, kteří systém 

TCAS instalují do letadla by měli dodržovat postupy a opatření a měli by nosit ochranné 

pomůcky, které chrání především je samotné. Podle definice se tedy jedná o provozní 

bezpečnost zaměřenou na ochranu pracovníků a lidí na pracovišti, tedy o BOZP. 

Tato zkratka je používána pouze v ČR. V angličtině je ekvivalentním názvem pro BOZP 

„Occupational safety and health“ (OSH). Zaměření této práce je právě na tento druh 

bezpečnosti, tedy BOZP. 

2.2. Údržba letadel 

Stejně tak jako každý stroj, i letadlo potřebuje pro svůj bezpečný provoz dostatečnou 

údržbu. Ve srovnání s mnoha jinými technickým obory a odvětvími je v letectví kladen 

na údržbu velký důraz. 

Tato skutečnost má své opodstatnění, které se asi nejlépe ukáže na rozdílu provozu 

letadla a automobilu. V případě poruchy na potřebném systému či pohonné jednotce má 

automobil vždy možnost přerušit provoz a bezpečně zastavit. Letadlo, které se nachází 

ve vzduchu nemá podobné možnosti, a proto musí být zaručena bezporuchovost 

některých letadlových celků nebo musí být zaručen bezpečný let i po poruše některých 

částí například několikanásobným zálohováním.  

                                                           
3 Dostupné z: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-19/index.htm  

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-19/index.htm
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Každé jedno letadlo má vždy svůj vlastní manuál údržby. Fakt, že mají letadla stejnou 

typovou certifikaci od jednoho výrobce, neznamená, že jsou daná letadla složena 

ze stejných součástí a letadlových celků. Interiér téměř každého letadla se liší podle 

použitých materiálů a vnitřního uspořádání. Stejně tak samotná konstrukce a pohonné 

jednotky jsou rozdílné téměř u každého letadla v závislosti na instalovaných typech 

motorů, součástech a výkonu. Velkou roli také hraje prostředí, ve kterém je letadlo 

provozováno. Vzhledem k těmto a mnoha dalším faktorům je nutné pro každé jednotlivé 

letadlo stanovit vždy vlastní plán údržby.  

Nejzákladnějším dělením údržby letadel je na údržbu traťovou (lehkou) a údržbu 

na základně (těžkou). K označení lehká a těžká údržba však patří také údržba tzv. 

střední   také generální oprava. Toto rozdělení v sobě zahrnuje tzv. ABC systém dělení 

údržby. Tento systém v sobě zahrnuje 4 druhy prohlídek, které se řadí do již zmíněných 

kategorií střední a těžké údržby a generální opravy (overhaul inspection). Tyto typy 

prohlídek nejsou v zákoně nijak zakotveny a není povinností provozovatele řadit údržbu 

do těchto prohlídek. V praxi se však z ekonomických důvodů toto rozdělení používá, 

protože je snazší dodržet předepsané intervaly údržby u mnoha letadlových celků. [10] 

[11] [12] 

• A-check  

Kontrola typu A se provádí každých 400-600 letových hodin nebo 200-300 

letových cyklů4. Tento typ údržby trvá zpravidla minimálně 10 hodin v závislosti 

na potřebných úkonech a opravách. Údržba probíhá v hangáru a údržbové práce 

často zahrnují prohlídky interiéru a trupu letadla, zda neobsahují známky 

poškození, deformace, koroze nebo zde nechybí některé části.  

• B-check 

Kontroly typu B se provádí každých 6-8 měsíců a trvají zhruba 160-180 

člověkohodin práce na letadle. Údržba je velmi podobná té při A-check a často 

bývá plánována současně během kontrol typu A vzhledem ke snížení nákladů.  

• C-check 

C-check je kontrola, která vyžaduje odstavení letadla nejméně na 1-2 týdny 

a zahrnuje podrobnou prohlídku konstrukcí, vliv a míru koroze na ně a mnoho 

dalších podrobných kontrol, jako jsou například kontroly palivových nádrží 

a zkoušky avioniky letadla. Provádí se v intervalu 18-24 měsíců.  

• D-check 

                                                           
4 Letovým cyklem je myšlen jeden start + jedno přistání letadla.  
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D-check, nebo někdy také generální oprava, je nejkomplexnější a nejnáročnější 

typ údržby. Tato kontrola se provádí každých 4-6 let a letadlo je při ní rozebráno 

na jednotlivé součástky a je pečlivě kontrolována každá část letadla. Prohlídka 

trvá alespoň 4-6 týdnů.  

2.3. BOZP ve společnosti schválené podle Part-145 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v údržbě letadel se zaměřuje na ochranu 

pracovníků, kteří se fyzicky podílí na procesu údržby. Údržba prováděná na letadlech je 

ošetřena mnoha právními předpisy, které vydává a kontroluje především Evropská unie, 

Úřad pro civilní letectví (ÚCL), ale také stát pomocí své legislativy.  

Pro údržbu letadel platí stejné právní předpisy zabývající se BOZP jako pro jiná odvětví. 

Legislativní předpis, který by se zabýval pouze BOZP konkrétně v údržbě letadel 

v evropské ani české legislativě nenalezneme. Pro letectví a speciálně pro údržbu letadel 

je však vydáno několik málo předpisů obsahující body, které upravují standardy BOZP 

v údržbě letadel. 

2.3.1. Nařízení Komise (EU) 1321/2014 

Jedním ze základních právních předpisů pro údržbu letadel je 

Nařízení Komise (EU) 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých 

výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do 

těchto úkolů. Toto nařízení stanovuje „společné technické požadavky a správní postupy 

pro zajištění zachování letové způsobilosti letadel včetně jakéhokoliv letadlového celku 

určeného k zastavění do těchto letadel“5. Jak již z názvu nařízení vyplývá, jeho obsahem 

je také stanovení podmínek, které jsou potřeba splnit údržbovou organizací a jejím 

personálem pro to, aby mohla provádět údržbu v požadovaných standardech. Součástí 

tohoto nařízení je několik příloh (anexů). Příloha II - část 145 stanovuje požadavky, které 

musí údržbová organizace splňovat, aby byla kvalifikovaná pro získání a zachování 

oprávnění. [14]  

V oddílu A Části 145 jsou uvedeny požadavky na provozní prostory organizace, které 

přispívají k ochraně zdraví pracovního personálu. Stanovuje se zde několik základních 

požadavků, které by mohly v případě nesplnění ohrozit personál vykonávající údržbu 

či ovlivňovat jeho výkonnost. Takovými faktory jsou například teplota, prašné prostředí, 

                                                           
5 Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321&from=CS  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321&from=CS
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osvětlení nebo hluk. Provozní prostory pro konání údržby na letadle či letadlových 

celcích musí být přizpůsobeny konkrétním úkonům, které jsou potřeba na letadlovém 

celku vykonat. [14] 

Kromě stanovení požadavků na bezpečné pracovní prostředí definuje část 145 také 

požadavky na skladovací prostory, správu, uložení a dostupnost nářadí a jiného 

vybavení. 

Všechny tyto požadavky na údržbovou organizaci přispívají ke zvýšení bezpečnosti 

na pracovišti a stanovují podmínky, za kterých je provádění údržby pro zaměstnance 

údržbové organizace bezpečné.  

2.3.2. Maintenance Manual 

Jak již bylo výše zmíněno, pro údržbu letadel platí de facto stejné podmínky a pravidla 

BOZP jako pro ostatní podniky, které s letectvím nejsou nijak spojené. Vzhledem ke 

specifičnosti tohoto oboru je však zřejmé, že obecná pravidla a opatření BOZP nemohou 

pro nastavení bezpečného pracovního prostředí v údržbě letadel dostačovat.  

Každá údržba letadel probíhá podle schváleného manuálu údržby tzv. Maintenance 

Manual. Tento manuál obsahuje návody a postupy pro údržbu, grafická vyznačení, 

doporučení a v neposlední řadě také bezpečnostní upozornění a varování, tzv. Cautions 

a Warnings. Tato varování jsou v současné době jedním z nejdůležitějších zdrojů 

pro získání informací o bezpečnosti práce v údržbě letadel, která se vztahuje 

na konkrétní dané letadlo. 

Manuál údržby by se dal z hlediska BOZP rozdělit na dvě obsahové části. Jednou částí 

obsahu údržbového manuálu jsou pracovní postupy, které specifikují, ukazují a popisují 

přesné úkony, které jsou při údržbě třeba dodržet, aby každá část údržby proběhla 

správně technicky. Druhou takovou částí jsou již zmíněné Warnings a Cautions, případně 

poznámky, tzv. Notes. Tato část manuálu poukazuje přímo na možná ohrožení 

a nebezpečí během daného úkonu při údržbě letadla.  

Obecně platí, že poznámky (Notes) jsou nejmírnější a obsahují rady a doporučení, 

na co je třeba při údržbě dbát a připomínají také některé kroky v postupech. Závažnější 

upozornění (Cautions) poukazují na možná nebezpečí a udávají obecné doporučení, 

jak se těmto nebezpečným případům vyhnout. Nedodržení těchto upozornění může mít 

za následek poškození části letadla, letadlového celku či nářadí a také možné osobní 

nebezpečí nebo zranění. Varování (Warnings) upozorňují na nebezpečné situace, 
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které můžou při údržbě nastat. Varování slouží jako upozornění na postupy či podmínky, 

které když nejsou dodrženy, mohou mít za následek osobní zranění nebo smrt.  

Varování, upozornění a poznámky se vyskytují vždy u daného úkonu a vztahují se přímo 

k němu. Obrázek 1 ukazuje úryvek z údržbového manuálu pro letadlo od společnosti 

Embraer.  

 

Obrázek 1: Výňatek z manuálu pro údržbu letadla Embraer 170/175 [15]  

(Upozornění: Udržujte trysku stříkajícího zařízení více než 304 mm (12 palců) od 

povrchu letadla. Sprej může způsobit poškození povrchu letadla., Upozornění: 

Nepoužívejte čistící prostředky na velké plochy, které nemůžete plně očistit před tím, 

než prostředek zaschne na povrchu. V případě neuposlechnutí se mohou na povrchu 

tvořit skvrny., Varování: Při používání Methylethylketonu (MEK) vždy dbejte na zdravotní 

a bezpečnostní opatření výrobce. Nedopusťte kontakt s kůží, očima či ústy a nedýchejte 

výpary. Používejte schválený pracovní oděv, brýle a rukavice. MEK je jedovatý a hořlavý 

a při neuposlechnutí může dojít k úrazu.)  
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3. Systémový přístup k bezpečnosti a jeho přesah do BOZP 

Současný stav BOZP v údržbě letadel je tvořen obecnými pravidly a opatřeními, které se 

skládají jak z legislativních dokumentů zabývající se leteckou dopravou nebo přímo 

údržbou letadel na evropské i státní úrovni, tak z právních dokumentů zabývajících se 

BOZP obecně ve všech pracovních prostředích.  

Jelikož je BOZP v údržbě letadel složena z velkého množství právních dokumentů, bývá 

v praxi její aplikování náročné. Velká množství opatření, která musí být dodržována jsou 

obsažena v celé řadě zákonů, nařízeních, manuálů a výrobních předpisů. V současném 

stavu se dodržení všech BOZP předpisů ve většině případů snaží zajistit vedení 

společnosti ve spolupráci s interním či externím bezpečnostním specialistou nebo 

externí bezpečnostní agenturou, která takové specialisty zaměstnává. Tito bezpečnostní 

specialisti jsou certifikováni a vyškoleni pro zavádění BOZP do různých druhů 

společností. Vzhledem k tak velkému objemu právních dokumentů a rozdílných 

požadavků na BOZP v různých pracovních odvětvích je při zavádění BOZP vysoká 

pravděpodobnost, že nebude nastavena tak, aby byla vždy funkční. 

3.1. OHSAS 18001 a OHSAS 18002 

Normy OHSAS 18001 a 18002 jsou mezinárodně uznávané standardy pro systém řízení 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto normy byly v roce 2018 nahrazeny 

a sloučeny do normy ČSN ISO 45001 [21]. Systém řízení BOZP podle této normy neustále 

vylepšuje BOZP v podniku a nastavuje systém auditů a kontrol dodržování BOZP 

opatření. Nová opatření pak vyhodnocuje na základě nehod a incidentů, které poukazují 

na nedostatky a prostor pro vylepšení BOZP v podniku. [16] 

Systém řízení OHSAS je v praxi využíván velkým množstvím společností. Jedná se 

o systém pravidelných auditů, které zaručují neustálé vylepšování BOZP ve společnosti 

na základě obdržených informací. V rámci implementace a udržování normy ČSN ISO 

45001 do společnosti, je vedením v kooperaci s bezpečnostním technikem BOZP 

stanovena politika bezpečnosti BOZP, která je nastavena podle požadavků pracovního 

procesu v konkrétní společnosti.  

V praxi tato norma přináší do společnosti systematické řešení řízení BOZP. Jedná se 

o hlubší poznání současného stavu BOZP ve společnosti a následné snahy o častější 

a přísnější kontrolu dodržování stávajících opatření BOZP, které jsou zakotveny 

v zákonech, nařízeních, vyhláškách a jiných právních dokumentech.  
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3.2. STAMP 

Model bezpečnosti STAMP (System-Theroretic Accident Model and Process) byl vyvinut 

profesorkou Nancy G. Leveson na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jedná se 

o model, který analyzuje nehody systémovým přístupem. Systém je zde vnímán 

jako dynamický proces, který neustále reaguje na změny a přizpůsobuje se novým 

informacím a změnám, aby tím dosáhl svých cílů. Model STAMP říká, že k nehodám 

dochází při poruchách součástí systému, při poruchách, které jsou způsobeny vnějšími 

vlivy a při disfunkčních interakcích mezi komponentami systému. Na bezpečnost pohlíží 

jako na problém řízení, což znamená, že nehody jsou výsledkem nedostatečného řízení 

a prosazování bezpečnostních požadavků. [17] [18] 

STAMP je model nebo soubor předpokladů, jak dochází k nehodám. Nehoda je podle 

STAMP způsobena nedostatečným řízením. Tento model je využíván několika 

analytickými metodami a nástroji, které zkoumají všechny možné příčiny nehod 

a zobrazují je v přehledné a komplexní formě. Nejpoužívanějšími analytickými 

metodami, které využívají model STAMP, jsou v současné době CAST (Causal Analysis 

based on System Theory) a STPA (System-Theoretic Process Analysis). [17] 

3.2.1. CAST   

CAST je analytická metoda, která zkoumá nehody a incidenty, které se v minulosti již 

staly. Jedná se o metodu, která důkladně rozebere již existující systém a v něm se snaží 

nalézt příčiny nehody a chyby, které jim předcházely nebo je doprovázely. 

CAST se zaměřuje na konkrétní scénář, který předcházel nehodě a pouze tento scénář 

zkoumá a v něm identifikuje chyby. [19] 

3.2.2. STPA  

STPA je metoda vycházející z modelu STAMP. Oproti metodě CAST, která zkoumá 

konkrétní nehodu, která se již stala a jeden konkrétní scénář, se metoda STPA snaží 

předpovídat, jak by se nehody mohly stát v budoucnosti. Metody STPA i CAST pokrývají 

celý zkoumaný systém, ale výhodou STPA je, že se snaží nalézt všechny možné scénáře, 

které by mohly vést k nehodě. Jedná se o proaktivní metodu analýzy, což znamená, že 

tato analytická metoda zkoumá systém už v jeho návrhu a identifikuje možné 

nebezpečné řídící akce, které by mohly vést k nebezpečím a následným ztrátám. Tyto 

nebezpečné řídící akce se následně snaží vyloučit ze systému a upravuje systém tak, aby 

byl bezpečný. [17] 
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Analýza STPA je prováděna ve 4 základních krocích, u kterých vždy nemusí být dodržena 

zobrazená posloupnost, ale každý z těchto kroků dotváří celkový pohled na zkoumaný 

systém nebo jeho části. 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění základních kroků STPA [17] 

1) Definování účelu analýzy je prvním krokem analýzy STPA. V tomto kroku je zapotřebí 

nejprve stanovit hranice systému a definovat systém, který bude následně 

analyzován. Dále je zapotřebí určit tzv. ztráty, kterým má být pomocí STPA 

zabráněno. Následně je nutné definovat nebezpečí na úrovni systému, která mohou 

v nejhorším případě tyto ztráty způsobit.  

2) Druhým krokem STPA je modelování řídící struktury. Řídící struktura je zobrazení 

jednotlivých komponentů systému a vztahů a interakcí mezi nimi. Jedná se o soubor 

obecných řídících smyček, které se navzájem překrývají a kombinují. Základní řídící 

smyčku ukazuje Obrázek 3. Na Obrázku 4 je možné viděl hierarchicky zobrazenou 

kombinaci několika základních řídících smyček. Každý řídící (Controller) obsahuje 

řídící algoritmus a model procesu. Řídící algoritmus je rozhodovací proces, 

který probíhá uvnitř řídícího. Model procesu je vnitřní přesvědčení řídícího o stavu 

daného procesu, které je využíváno při rozhodování. Hierarchická struktura řídící 

smyčky dává možnost každé jednotce systému přímo řídit jednotku pod ní. 
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Obrázek 3: Základní řídící smyčka [17] 

(Contoller-řídící, Control Algorithm-řídící algoritmus, Process Model-model procesu, 

Control Actions-řídící akce, Feedback-zpětná vazba, Controlled Process-řízený proces) 

 

 

Obrázek 4: Obecná hierarchická řídící smyčka [17] 

(Controller-řídící, Control, Authority-pravomoc, High Authority-velká pravomoc, Low 

Authority-malá pravomoc, Controlled Processes-řízené procesy) 

 

3) Třetím krokem STPA je identifikace nebezpečných řídících akcí. V modelovaném 

systému je potřeba identifikovat řídící akce, které za určitých předpokladů mohou 

být nebezpečné a mohly by vést ke ztrátám. Nebezpečné řídící akce rozdělujeme 

na čtyři základní typy. Prvním typem jsou řídící akce, které když nejsou vykonány, 

způsobí nebezpečí. Druhým typem jsou řídící akce, jejichž vykonání vede nebezpečí. 

Dále se pak nebezpečnými stávají řídící akce, které jsou provedeny brzy nebo pozdě 
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vzhledem k nějakému procesu v systému či k jiné řídící akci a v poslední řadě jsou to 

řídící akce, které trvají buď příliš krátce nebo naopak příliš dlouho. 

4) Posledním základním krokem STPA je určení ztrátových scénářů. Zatímco ve třetím 

kroku STPA je potřeba zjistit jakým způsobem by mohla být daná řídící akce 

nebezpečná, v posledním kroku se zkoumá, co k nebezpečné řídící akci vedlo, co bylo 

její příčinou a jaké okolní aspekty v ní hrály roli. Při identifikaci ztrátových scénářů 

se zkoumají všechny ostatní vazby systému kromě řídících akcí, jak je znázorněno 

v Obrázku 2. 
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4. Přehled vědecké literatury 

Podle příručky STPA Handbook [17] se model bezpečnosti STAMP a metoda STPA ukazují 

být vhodné pro aplikaci na bezpečnost na pracovišti. V příručce STPA Handbook jsou 

uvedeny dva příklady aplikování STPA na bezpečnost na pracovišti, z nichž jeden byl 

v praxi opravdu uskutečněn a byl uveřejněn v diplomové práci N. A. Pepera a druhý je 

pouze pro názornou ukázku obecně zpracován přímo autory příručky. Při tvorbě rešerše 

pro tuto práci a zjišťování informací k STPA pro bezpečnost na pracovišti nebyl nalezen 

žádný jiný uskutečněný příklad takového využití STPA.  

Diplomová práce, kterou na americkém MIT napsal Nathaniel Arthur Peper popisuje 

proces využití metody STPA a modelu STAMP na semi-automatizovaný proces řízení 

pozemních elektrických vozidel, která ve výrobním procesu přepravují objemné a těžké 

komponenty ve výrobních halách. Tyto haly a vozidla jsou vybaveny různými druhy 

senzorů, které snímají polohu vozidla a překážky, které jsou jim v cestě. Operátoři těchto 

vozidel tak neřídí vozidlo přímo z něj, ale z operačního střediska v hale. Nathaniel Arthur 

Peper na tyto procesy aplikuje metodu STPA, pomocí které zjistí nedostatky v systému, 

které se následně ve spolupráci se společností, pro kterou byla analýza vytvořena snaží 

odstranit. Výsledky jeho práce přináší nová doposud neodhalená rizika, 

která v předchozím nastavení systému nebyla nijak eliminována. [22] 

Tato práce, jakkoliv byla pro výrobní společnost přínosná, nesdílí s údržbou letadel příliš 

mnoho společných aspektů. Je to převážně proto, že systém, který byl v práci 

analyzován, se neskládal z většiny z lidských pracovníků. 
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5. Limitace současného stavu 

Každá společnost se musí řídit vydanými zákony, vyhláškami, nařízeními a jinými 

právními dokumenty. Tyto dokumenty obsahují minimální bezpečnostní podmínky, 

kterými se společnosti musí řídit. Bezpečnostní prvky obsažené v těchto právních 

dokumentech ale nemusí být vždy dostačující pro některé procesy a děje na pracovišti. 

Společnosti, které splňují pouze tyto zákonné minimální požadavky, nemusí mít 

bezpečnost na pracovišti adekvátně vytvořenou pro některé pracovní procesy.  

Bezpečnost na pracovišti je v současném stavu vnímána jako soubor opatření daný 

zákony a předpisy, kterými je třeba se řídit, aby nedošlo ke zranění osob. Tato v zákonech 

a nařízeních zakotvená pravidla a opatření jsou ale pouze stanoveným minimem, které je 

potřeba dodržet. Stanovená opatření tak mohou být dále rozvíjena a vylepšována, 

aby vyhověla potřebám v různých odvětvích a směrech práce.  

V současném stavu převládá ve společnostech představa, že povinné BOZP školení, které 

je každý zaměstnanec povinen podstoupit každé 2 roky, je dostačující pro seznámení 

personálu s riziky jejich práce a aplikování BOZP při pracovním výkonu. 

BOZP v současném stavu upírá své soustředění převážně na člověka a lidskou chybu. 

Dnešní prvky BOZP cílí převážně na člověka, nikoliv na sytém, ve kterém se člověk 

nachází. Nikdy nelze docílit bezchybnosti člověka jako jedince, protože jej ovlivňuje 

spousta faktorů, od kterých se člověk nikdy nemůže oprostit. Právě systém, kterého je 

člověk součástí může při adekvátním nastavení lidskou chybu eliminovat dříve, 

než způsobí nebezpečí, nebo ji vůbec nepřipustit. Pomocí STAMP a STPA lze analyzovat 

systém a na základě toho jej upravit tak, aby byla bezpečnost na pracovišti pro konkrétní 

procesy dostačující.  

Nastavení systému BOZP v údržbě letadel je předmětem zkoumání této práce. Pomocí 

jeho analýzy tak může být docíleno zjištění, zda současný systém eliminuje či nedovoluje 

lidskou chybu a zda je jeho současné nastavení bezpečné pro pracovníky údržby.   

Analýza STPA pro bezpečnost na pracovišti není tolik častá a většina analýz STPA 

se zabývá provozní bezpečností. Pracovní procesy, pro které byly doposud vytvořeny 

STPA, mají velmi často přesně stanovený postup a posloupnost jednotlivých úkonů. 

Jedná se o analýzu konkrétních pohybů, úkonů, postupů, které na sebe navzájem přesně 

navazují. V údržbě letadel jsou hlavními komponenty systému lidé. Během údržby 

letadel na základně pracuje v hangáru na jednom místě mnoho techniků, 
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kteří se specializují na odlišné části letadlové údržby. Všichni tito lidé v rámci časových 

a finančních úspor klientů i samotné společnosti pracují na letadle ve stejný čas. Ačkoliv 

je na dodržování časové posloupnosti postupů kladen důraz, v praxi se například běžně 

stává, že technici odběhnou od rozdělané práce, když je to podle nich možné a bezpečné, 

a vrátí se k ní později. Během toho pracují na jiné části letadla či pomáhají kolegům. 

Každé letadlo má také svůj přidělený manuál údržby a údržba na letadle nikdy neprobíhá 

stejně. Každá údržba obsahuje různé požadavky, má různý rozsah a je prováděna 

na různých letadlech s rozdílnými konfiguracemi.  

Aplikování STPA na celý proces údržby je kvůli nespočetnému množství posloupností 

prací a možných scénářů, které mohou během údržby nastat, velmi časově náročné. 

Pro účely výzkumu BOZP je mnohem přehlednější vybrat některé kritické procesy a na ně 

aplikovat analýzu STPA. STPA prováděná na jednotlivé procesy může odhalit slabé 

stránky systému, které mohou selhávat i v ostatních procesech. 

Tato práce se zabývá výše uvedenými limitacemi a bude se snažit pomocí metody STPA 

zjistit, zda je současné nastavení systému BOZP dostatečné a neobsahuje nebezpečí, 

která takto nastavený systém nedokáže eliminovat. 
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6. Metodika 

Cílem této práce je provést analýzu systémového přístupu k BOZP v procesu údržby 

letadel pomocí metody STPA zaměřenou na bezpečnost na pracovišti. Tato práce 

zobrazuje současný systém BOZP v konkrétní údržbové organizaci, která působí v Praze 

na Letišti Václava Havla. Tato společnost se zaměřuje na traťovou údržbu (lehkou údržbu) 

i údržbu na základně (těžkou údržbu) středně velkých letadel. Zájmem této práce bude 

analýza systémového přístupu k BOZP pouze v těžké údržbě, která je svými postupy 

a provedením značně složitější než údržba traťová. Jelikož během těžké údržby 

nedochází téměř k žádnému prolínání či bližší spolupráci s oddělení traťové údržby, 

lze tyto dva druhy údržby kompletně oddělit a zaměřit se pouze na údržbu na základně.  

Provedení STPA na všechny procesy těžké údržby je časově i obsahově velmi náročné 

a v rozsahu této práce nereálné. Z tohoto důvodu byly vybrány ukázkové procesy, 

pro které bude STPA provedena.  

Jako první proces byla vybrána údržba integrované palivové nádrže. Tento proces může 

obsahovat mnohá nebezpečí, která jsou svým charakterem odlišná (elektrický proud, 

chemikálie, hořlavé prostředí). Proto je tento proces vhodný pro ukázku provedení 

analýzy pomocí metody STPA.  

Tato práce bude využívat postupy metody STPA, které jsou sepsány v příručce pro tvorbu 

STPA.  

6.1. Údržba palivové nádrže 

Proces údržby palivové nádrže v sobě zahrnuje odčerpání paliva z nádrže, čištění nádrže 

od zbytků paliva, odvětrávání a následnou kontrolu a údržbu podle platného údržbového 

manuálu konkrétního letadla.  

Aby bylo možné analyzovat zvolený systém, muselo být nahlédnuto do daných procesů. 

Informace o nich byly čerpány z dokumentů, které mají technici údržby běžně dostupné 

ke svému povolání. Postupy údržby jsou detailně popsány v údržbovém manuálu 

letadla. Ten doplňují interní dokumenty společnosti, ze kterých byly pro tuto práci 

čerpány informace. Pro potřeby získání informací bylo nutné absolvovat školení BOZP 

a požární ochrany (PO), která jsou pro všechny zaměstnance údržbové organizace 

povinná absolvovat každé 2 roky. Toto školení je pak v případě údržby palivových nádrží 

doplněno tzv. Fuel Tank Safety školením, což v překladu znamená školení bezpečnosti 
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palivových nádrží. Pro získání potřebných informací bylo rovněž důležité toto školení 

absolvovat.   

6.1.1. Definování účelu analýzy 

Definování účelu analýzy v sobě zahrnuje 4 kroky, které jsou ke kompletnímu určení 

účelu analýzy potřebné vykonat. 

1. Určení ztrát 

2. Identifikace nebezpečí na úrovni systému 

3. Identifikace omezení na úrovni systému 

4. Upřesnění nebezpečí (volitelné) 

Každý z těchto kroků (kromě čtvrtého, který není pro správné definování účelu analýzy 

vždy potřebný) je nutné provést, aby bylo možné zobrazit cíle prováděné analýzy a její 

zaměření.  

6.1.1.1. Určení ztrát 

Nejprve je třeba si definovat, jaké jsou priority ve společnosti, na čem společnosti záleží 

a co chce ochránit a tyto hodnoty společnosti se nyní definují jako potencionální ztráty. 

V případě BOZP v systému údržby letadel je to především lidský život a zdraví. 

To ale nemusí být jedinou ztrátou, ke které může v souvislosti s případnou nehodou 

z nesprávně nastavené BOZP. Takovými ztrátami mohou být dále ztráta použitelných 

a bezpečných letadel nebo ztráta spokojeného zákazníka. Tyto ztráty se řadí 

od nejdůležitější po nejméně důležitou.  

L-1: Ztráta života nebo zranění osob 

L-2: Ztráta (zničení) nebo poškození letounu 

L-3: Ztráta spokojenosti zákazníka nebo zákazníka 

6.1.1.2. Identifikace nebezpečí na úrovni systému 

Jako první je nutné určit hranice systému, který je zkoumán. V případě této práce je 

nadřazeným systémem systém letadlové údržby. Jak již bylo zmíněno, tato práce svým 

rozsahem celý tento systém nepokryje. Z tohoto důvodu byl tento rozsáhlý systém 

rozdělen na mnoho subsystémů, které zahrnují jednotlivé části letadlové údržby. 

V tomto konkrétním příkladu je myšleným subsystémem údržba integrované palivové 

nádrže.  
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V případě, že je definován systém, lze nyní určit nebezpečí na úrovni systému. Podle 

definice uvedené v STPA Handbook je nebezpečí chápáno jako „systémový stav nebo 

soubor podmínek, které spolu s určitým souborem nejhorších environmentálních 

podmínek povedou ke ztrátě“ [17]. To znamená, že aby nebezpečí vedlo ke ztrátě musí 

nastat nejhorší možné podmínky. K určení nebezpečí na úrovni systému je potřeba 

důkladná znalost zkoumaného systému. 

Pro systém údržby integrované palivové nádrže byla po prozkoumání tohoto systému 

určena následující nebezpečí: 

H-1: Vznik elektrostatického výboje uvnitř nebo v okolí palivové nádrže.  

H-2: Člověk se nachází v prostředí, kde je přesycené ovzduší palivovými výpary. 

H-2.1: Člověk překračuje dobu údržby uvnitř a v blízkém okolí palivové nádrže 

při koncentraci kerosinových plynů nad 70 ppm. 

H-2.2: Člověk provádí údržbu bez respirátoru při koncentraci kerosinových plynů 

nad 70 ppm. 

H-3: Vniknutí prachu či cizího předmětu do palivové nádrže. 

H-4: Palivo se nachází mimo bezpečnou nehořlavou zónu. 

Nebezpečí H-3 se na první pohled neřadí do BOZP v údržbě letadel, ale týká se spíše 

provozní bezpečnosti letadla. Vzhledem k určeným ztrátám, kterým se systém v této 

analýze snaží zabránit, je ale možné nebezpečí H-3 ponechat, protože v případě 

nejhoršího scénáře, kdy dojde k vniknutí prachu či cizího předmětu do palivové nádrže a 

tato částice poškodí palivový systém, dojde v důsledku toho ke ztrátám L-2 a L-3. 

6.1.1.3. Identifikace omezení na úrovni systému 

Omezení na úrovni systému je přeformulované nebezpečí, které vyjadřuje, co se musí 

nebo nesmí stát, aby nebezpečí nenastalo.  

K nebezpečím, která byla pro systém údržby integrované palivové nádrže již definována, 

jsou omezení na úrovni systému následující: 

SC-1: Nesmí dojít ke vzniku elektrostatického výboje uvnitř nebo v okolí palivové nádrže. 

SC-2: Člověk se nesmí nacházet v prostředí, kde je přesycené ovzduší palivovými výpary. 
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SC-2.1: Člověk nesmí překročit dobu údržby uvnitř palivové nádrže při koncentraci 

kerosinových plynů nad 70 ppm. 

SC-2.2: Člověk nesmí provádět údržbu bez respirátoru při koncentraci 

kerosinových plynů nad 70 ppm. 

SC-3: Do palivových nádrží a palivových systémů nesmí vniknout cizí předmět či prach. 

SC-4: Palivo se nesmí nacházet mimo bezpečnou nehořlavou zónu. 

Pokud nejsou porušena definovaná omezení na úrovni systému, nemělo by v systému 

dojít k nebezpečí a následným ztrátám.  

6.1.2. Modelování řídící struktury 

Pro přehledné zobrazení systému jako celku je v STPA potřeba vytvořit hierarchický 

model řídící struktury. Tato struktura se skládá ze zpětnovazebních řídících smyček, 

jejichž příklady zobrazují Obrázek 3 a Obrázek 4. Model řídící struktury v sobě obsahuje 

všechny prvky zkoumaného systému a vztahy mezi nimi.  

Prvním pokusem bylo zobrazení systému celé údržbové organizace od nejvyšších 

manažerských postů až po technika, který údržbu vykonává. Tento model byl převážně 

pojat jako zobrazení toku BOZP v celé společnosti.  

Po zhodnocení prvotního modelu se ukázalo, že pro zobrazení řídící struktury systému 

údržby integrované palivové nádrže není potřeba zahrnovat do systému management 

společnosti. Ten se samozřejmě na tvorbě BOZP podílí významnou částí, 

ale do výsledného procesu údržby již nijak aktivně nezasahuje. Z tohoto důvodu byl 

výsledný model zúžen na pracovníky údržby, kteří se fyzicky podílejí na údržbě 

integrované palivové nádrže a jimž na pracovišti hrozí reálné nebezpečí z případných 

nedostatků v BOZP. Výsledný model řídící struktury systému údržby integrované 

palivové nádrže zobrazuje Obrázek 5. V něm jsou vidět jednotlivé komponenty systému 

údržby palivové nádrže a interakce, které mezi nimi probíhají. Mezi tyto komponenty se 

řadí technici údržby, dále jejich nadřízení (vedoucí skupiny, vedoucí týmu) a následně 

pak prostředky, které mají v systému řídící nebo zpětnovazebnou funkci. Příloha 7 pak 

ukazuje tu stejnou řídící strukturu s popsanými vazbami mezi komponenty systému. 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá pouze bezpečností na pracovišti (BOZP) byl 

model řídící struktury směřován převážně k přípravě pro bezpečnou údržbu palivové 

nádrže, která je základním předpokladem pro výkon bezpečné údržby. Příprava palivové 
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nádrže v sobě zahrnuje odčerpání (drenáž) paliva, odstranění zbytků paliva, mytí nádrže 

a odvětrávání zbylých výparů.   

Namodelovaná řídící struktura splňuje pravidla pro tvorbu řídící struktury, která určují, 

že řídící akce je zobrazena šipkou směřující k prvku systému pod a zpětná vazba šipkou 

směřující k prvku systému nad jiným prvkem systému. 

 

Obrázek 5: Model řídící struktury pro systém údržby integrované palivové nádrže 

6.1.3. Nebezpečné řídící akce 

Určení nebezpečných řídících akcí je důležitý krok STPA, který identifikuje nedostatky 

ve zkoumaném systému. Po zobrazení systému byl pomocí vytvořeného modelu 

vytvořen seznam nebezpečných řídících akcí, což jsou řídící akce, které v určitém 

kontextu událostí či v určitém stavu systému vedou k nebezpečí. Kompletní seznam 

nebezpečných řídících akcí je dostupný v Příloze 1.  

Nejvíce četným typem nebezpečné řídící akce se v této analýze ukázal být případ, kdy 

neposkytnutí dané řídící akce vede k nebezpečí. Příkladem takové řídící akce je UCA-8. 

UCA-8: Technik nezaznamená provedené měření hladiny kyslíku a LEL do Záznamníku 

(Logbook). [H-1, H-2, H-4]  

Pokud nenastane řídící akce, že technik provede záznam měření hladiny kyslíku a LEL do 

záznamníku, povede toto neposkytnutí k nebezpečím H-1, H-2 a H-4.  
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Nejméně četným typem se v této analýze ukázala být nebezpečná řídící akce, kdy řídící 

akce vede k nebezpečí, když doba trvání řídící akce trvá příliš dlouho nebo krátce. Taková 

řídí akce se ukázala být pouze jedna a to UCA-3. 

UCA-3: Technik ukončí odvětrávání nádrže dříve, než jsou odvedeny všechny výpary. 

[H-2] 

Po identifikaci nebezpečných řídících akcí byly podle pravidel STPA ke každé 

nebezpečné řídící akci (UCA) vytvořeny možné scénáře, které vysvětlují, jak by k této 

nebezpečné řídící akci mohlo dojít. 

6.1.4. Určení ztrátových scénářů 

Během tvorby scénářů byla snaha ukázat co nejreálnější varianty příčin UCA, 

nepopisovat pro každou nepatrnou změnu v možném ději nový scénář a mírně zobecnit 

některé možné varianty scénářů. Tento postup je vidět na scénářích k UCA-13, pro který 

byly určeny 2 scénáře, které jsou uvedeny v Tabulce 1. Kompletní seznam scénářů 

k nebezpečným řídícím akcím je dostupný v Příloze 2. 

UCA-13: Technik odstraní zbytky paliva z nádrže, když se v nádrži vyskytují kaluže paliva. 

Tabulka 1: Scénáře k nebezpečné řídící akci UCA-13 

Scénář 1 pro UCA-13: Po odčerpání nádrže zbyly v nádrži příliš velké kaluže paliva, 

které kvůli konstrukčním překážkám nádrže nebyl odčerpávací 

systém schopen odčerpat. Technik, který se snaží tyto zbytky 

odstranit je vystaven nebezpečí přesycení ovzduší palivovými 

výpary. 

Scénář 2 pro UCA-13: Po odčerpání nádrže zbyly v nádrži příliš velké kaluže paliva, 

které kvůli konstrukčním překážkám nádrže nebyl odčerpávací 

systém schopen odčerpat.  Technik, který se snaží tyto zbytky 

odstranit může nevědomky smočit svůj pracovní oděv v palivu 

a stát se tak hořlavým v jinak nehořlavém prostředí, kde může 

způsobit požár a ohrozit tak své zdraví i zdraví svých 

spolupracovníků. 

 

Tvorba prvního scénáře nebyla ničím výrazně složitá. Scénář vyplývá ze stavu, kdy se 

v palivové nádrži vyskytují kaluže paliva, které odčerpávací systém nebyl schopen 
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odčerpat, ale technik se snaží toto množství odstranit pomocí ručních neelektrických 

nástrojů. Vzhledem k většímu množství paliva, ke kterému je technik velmi blízko, 

nachází se zde i zvýšené množství toxických palivových výparů, které mohou ohrozit 

technikovo zdraví.  

Druhý scénář pojednává o možnosti znečištění pracovního úboru technika a přenosu 

paliva z nádrže do prostředí, kde se nepředpokládá nebezpečí vzplanutí či požáru. 

Příčina této UCA je stejná jako v první scénáři, může ale způsobit jiné nebezpečí (H-4). 

Tento scénář by se následně dal rozvíjet na základě různých příčin znečištění technikova 

pracovního úboru, stejně tak i na základě příčin následného vzniku požáru. Pro účely 

analýzy však postačí obecnější scénář uvedený v Tabulce 1. 

Nebezpečné řídící akce a jejich možné scénáře ukazují, jak by při současném nastavení 

systému mohlo dojít ke ztrátám. Pro aktivní využití STPA je nyní dalším krokem kontrola, 

zda systém funguje správně a případná úprava systému tak, aby bylo úplně nebo 

alespoň z části zabráněno vzniknutí těchto nebezpečných řídících akcí. 

6.2. Implementace a aktualizace BOZP v údržbové organizaci 

Po vytvoření STPA pro systém údržby integrované palivové nádrže a proniknutí do 

procesů údržby letadel bylo vyhodnoceno, že pro účely výzkumu není nutné zobrazovat 

pomocí STPA další údržbové procesy. Během těchto údržbových procesů se vyskytují 

typově málo odlišná nebezpečí a STPA pro další procesy by nejspíš neodhalila mnoho 

odlišných příčin vzniku nebezpečí.  

Po tomto zjištění bylo rozhodnuto zaměřit se na vedoucí pracovníky údržbové 

organizace, kteří jsou zdrojem nastavení BOZP ve společnosti a tvoří a vylepšují pracovní 

prostředí během údržby. Jelikož je každá údržbová organizace povinna dodržovat platné 

právní dokumenty, které se týkají BOZP, je potřeba porozumět systému tvorby, začlenění 

a vylepšování (aktualizace) BOZP v dané společnosti. Tento proces se od předchozího liší 

tím, že probíhá na vedoucích (manažerských) pozicích a komponenty tohoto systému 

nejsou zařazeni do fyzického průběhu údržby letadel. 

V předchozí analýze systému údržby palivové nádrže byla identifikována některá 

nebezpečí, která při nejhorším možném stavu systému a při nastání nejhorších možných 

podmínek povedou ke ztrátě. Manažerská struktura systému tvorby, implementace a 

aktualizace BOZP je vzdálená od samotného provozu údržby a procesů, ve kterých 

vznikají konečné ztráty z nedostatečného BOZP. V systému tvorby, implementace a 
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aktualizace BOZP proto byla definována nebezpečí na úrovni systému obecněji tak, 

že v nejhorším stavu tohoto systému nemusí dojít ke ztrátě, ale dojde k dalšímu 

nebezpečí na úrovni jiného subsystému (kde již probíhá provoz a ztráty zde mohou 

vzniknout), které pak za nejhorších podmínek tohoto subsystému povede ke ztrátě.  

6.2.1. Definování účelu analýzy 

Pro analýzu systému vytváření, implementace a vylepšování BOZP bylo postupováno 

stejně jako při analýze systému údržby palivové nádrže.  

6.2.1.1. Určení ztrát 

Určení ztrát, kterým se systém snaží zabránit zůstal nezměněn. Cílem tohoto systému je 

stejně jako u předchozího jsou podobné. Jelikož se tato práce zaměřuje na BOZP, ztrátou, 

které je snaha primárně zabránit, je ztráta lidského života nebo zranění osob. 

L-1: Ztráta života nebo zranění osob 

L-2: Ztráta nebo poškození letounu – finanční ztráta 

L-3: Poškození pověsti společnosti 

6.2.1.2. Identifikace nebezpečí na úrovni systému 

Identifikování nebezpečí na úrovni systému nebylo v tomto případě nikterak 

jednoduché. Jelikož je tento systém tvůrce nastavení BOZP pro celou společnost, 

nemohla být nebezpečí konkrétní pro jednotlivé procesy údržby letadel. Vyvstala tak 

nakonec pouze dvě nebezpečí, která však svým významem pokrývají to obecně 

nejnebezpečnější, co může při tvorbě, implementaci a aktualizaci BOZP vzniknout. 

H-1: Personál společnosti vykonává údržbu bez přípravy pro výkon svého povolání. 

H-2: Personál společnosti nemá jasně a jednoznačně definované odpovědnosti za výkon 

svého povolání. 

Během tvorby analýzy vyvstala potřeba více konkretizovat nebezpečí H-1, které svou 

formulací bylo příliš obecné a dalo se rozdělit na dvě části. Z toho důvodu bylo toto 

nebezpečí upraveno a vznikla k němu dvě tzv. sub-nebezpečí (sub-hazards). Po úpravě 

pak nebezpečí na úrovni systému vypadala následovně: 

H-1: Personál společnosti vykonává údržbu bez přípravy pro výkon svého povolání. 

H-1.1: Personál společnosti vykonává svou práci bez znalostí pracovních postupů. 
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H-1.2: Personál společnosti vykonává svou práci bez znalostí bezpečnostních 

postupů a opatření BOZP. 

H-2: Personál společnosti nemá jasně a jednoznačně definované odpovědnosti za výkon 

svého povolání. 

Pro takto definovaná nebezpečí pak byla vytvořena příslušná omezení na úrovni 

systému. 

6.2.1.3. Identifikace omezení na úrovni systému 

Omezení na úrovni systému jsou podmínky, při jejichž dodržení by nemělo dojít 

k nebezpečí a následným ztrátám. Srovnání nebezpečí a omezení na úrovni systému pro 

tvorbu, implementaci a vylepšování BOZP ukazuje Tabulka 2. 

Tabulka 2: nebezpečí a omezení na úrovni systému pro tvorbu, implementaci a 

vylepšování BOZP. 

H-1: Personál společnosti vykonává 

údržbu bez přípravy pro výkon svého 

povolání. 

SC-1: Personál společnosti musí být 

dostatečně připraven na výkon svého 

povolání 

H-1.1: Personál společnosti vykonává 

svou práci bez znalostí pracovních 

postupů. 

SC-1.1: Personál společnosti nesmí 

vykonávat svou práci bez znalostí 

pracovních postupů. 

H-1.2: Personál společnosti vykonává 

svou práci bez znalostí bezpečnostních 

postupů a opatření BOZP. 

SC-1.2: Personál společnosti nesmí 

vykonávat svou práci bez znalostí 

bezpečnostních postupů a opatření BOZP. 

H-2: Personál společnosti nemá jasně a 

jednoznačně definované odpovědnosti za 

výkon svého povolání 

SC-2: Personál společnosti musí mít jasně 

definované odpovědnosti za výkon svého 

povolání. 

6.2.2. Modelování řídící struktury 

Aby bylo možné vytvořit model řídící struktury a zobrazit tak zkoumaný systém, bylo 

potřeba nahlédnout do interní dokumentace společnosti, která byla v tomto případě 

primárním zdrojem informací o nastavení systému. Nejobsáhlejším zdrojem informací 

o odpovědnostech a náplni práce jednotlivých zaměstnanců údržbové organizace je 

dokument o personálu společnosti, který je součástí manuálu vedení společnosti 

(Corporate Management Manual). Potřebné informace byly doplněny konzultacemi 

zainteresovaných vedoucích pracovníků, kteří byli schopni systém podrobně popsat, 

aby mohl být vytvořen model řídící struktury. Tento model je zobrazen na Obrázku 6. 

V Příloze 8 jsou pak popsány vztahy mezi komponenty, které jsou v modelu řídící 

struktury zobrazeny šipkami. 
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6.2.3. Nebezpečné řídící akce a scénáře 

Identifikace nebezpečných řídících akcí a tvorba možných scénářů, kde bylo zkoumáno, 

jak by v takto nastaveném systému mohly tyto nebezpečné řídící akce nastat měla 

vzhledem ke své podstatě mírně odlišný postup. Zatímco při tvorbě STPA pro systém 

údržby integrované palivové nádrže byly pro zkoumání systému hlavním zdrojem 

dokumenty, které mají pracovníci údržby k dispozici pro správný a bezpečný výkon 

údržby, při tvorbě této analýzy bylo nutné obrátit se s dotazy na samotné vedoucí 

pracovníky. Některé postupy a řídící akce nebylo možné dohledat v dokumentech 

společnosti nebo zde byly nepřehledně a nejasně formulovány. 

Příkladem takové řídící akce, která v dokumentech společnosti nebyla téměř k zjištění je 

vyzývání a instruování pracovníků údržby k dodržování BOZP vedoucím údržby 

na základně. Tato řídící akce nebyla v interních dokumentech popsána, ale po konzultaci 

s vedoucím pracovníkem údržbové organizace bylo zjištěno, že v praxi je tato řídící akce 

běžná. Po nahlédnutí do dokumentů společnosti bylo následně objeveno, že tato řídící 

akce je skrytá pod popisem, který říká, že vedoucí údržby na základně dohlíží, definuje a 

řídí procesy údržby na základně. Pokud by totiž tato řídící akce nebyla v dokumentech 

společnosti nijak zaznamenána, nenesl by vedoucí údržby na základně za její 

uskutečnění žádnou odpovědnost, avšak pokud by vedoucí údržby na základně neměl 

zkušenosti z praxe a spoléhal by pouze na předepsané aspekty jeho práce z interní 

dokumentace společnosti, mohl by tuto řídící akci snadno přehlédnout. Tabulka 3 

ukazuje možné scénáře, jak mohlo dojít k neposkytnutí této řídící akce (UCA-18). 

Kompletní seznam nebezpečných řídících akcí pro systém implementace a vylepšování 

BOZP je dostupný v Příloze 3. 

Tabulka 3: Nebezpečná řídící akce 18 (UCA-18) pro STPA systému vytváření, 

implementace a vylepšení BOZP a její scénáře 

UCA-18 Vedoucí údržby na základně 

vyzývá a instruuje personál 

údržby k dodržování BOZP, 

když vedoucí údržby není 

dostatečně vzdělán v BOZP 

postupech. 

Scénář 1 pro UCA-18: Vedoucí údržby na 

základně se domnívá, že BOZP je zbytečně 

přísné a brzdí proces údržby. Na základě jeho 

domněnky upraví výklad instruktáže a pověří 

personál nesprávnými postupy BOZP, které 

neeliminují nebezpečí při údržbě.  

Scénář 2 pro UCA-18: Vedoucí údržby na 

základně se domnívá, že BOZP opatření lze 

aplikovat levněji a na základě jeho domněnky 

upraví výklad instruktáže a pověří personál 

nesprávnými postupy BOZP, které neeliminují 

nebezpečí při údržbě. 
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7. Výsledky  

Pro systém údržby letadel byly identifikovány dva subsystémy, které jsou jeho součástí. 

Na oba dva subsystémy byla aplikována metoda STPA, aby mohl být analyzován 

současný stav nastavení těchto subsystémů. Výsledky těchto dvou analýz odhalily 

některé nedostatky a mezery v systémech, které současný přístup neeliminuje.  

7.1. Výsledky STPA systému údržby integrované palivové nádrže 

Po zhodnocení STPA pro systém údržby integrované palivové nádrže vyplynuly 

následující výsledky. Časté příčiny, které mohou způsobit nebezpečné řídící akce jsou 

uvedeny v Tabulce 4. Tato tabulka vykazuje kromě popisu příčin i četnost jejich výskytu 

ve scénářích k nebezpečným řídícím akcím.  

Tabulka 4: Seznam nejčastějších příčin vzniku UCA pro systém údržby palivové nádrže 

Nedostatečná zpětná vazba 12 

Časová tíseň 5 

Neznalost BOZP 11 

Snižování důležitosti BOZP 3 

Nesoustředěnost/ nedostatek prostoru 

pro výkon 

 7 

 

Bylo zjištěno, že dvě nejčastější příčiny vzniku UCA v tomto systému jsou nedostatečná 

zpětná vazba a nedostatečná znalost BOZP a možných nebezpečí, která mohou 

na pracovišti vzniknout. Dalším faktorem ovlivňujícím řídící akce je časová vytíženost 

či s tím související nesoustředěnost techniků na práci. Toto může závažně ovlivnit 

provedení řídících akcí, protože tímto vniká často lidská chyba. Jednou z dalších 

opakujících se příčin vzniku UCA se ukázala být nesoustředěnost techniků. Provádění 

údržby v případě, že technik nemá dostatečný prostor a klid na výkon povolání a je 

například rušen kolegy nebo nadřízenými může způsobit lidskou chybu. Nejméně 

četnou příčinou vzniku UCA se v této STPA ukázalo být snižování důležitosti BOZP. Toto 

souvisí s nedostatečnou znalostí BOZP, protože takový pracovník údržby dostatečně 

nerozumí významu BOZP opatření a není si vědom možných nebezpečí, která jeho práce 

obsahuje. 

Řešení, která systém upraví tak, aby nevznikaly identifikované nebezpečné řídící akce, 

lze navrhnout z požadavků na řídící, které byly vytvořeny na základě identifikovaných 

UCA pro tento systém. Tyto požadavky obsahuje Příloha 5.  
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7.2. Výsledky STPA pro systém vyváření, implementace a vylepšování 

BOZP 

Ze zpracování možných scénářů k nebezpečným řídícím akcím pro systém vytváření, 

implementace a aktualizace BOZP vyplynuly možné příčiny vzniku těchto UCA, které je 

zobrazuje Tabulka 5. Tato tabulka rozděluje scénáře, které byly během analýzy 

identifikovány pro nebezpečné řídící akce, do kategorií podle nejčastějších příčin vzniku 

a podle počtu scénářů, ve kterých se vyskytuje. Nejpočetnější příčinnou vzniku 

nebezpečné řídící akce se ukázal být nedostatek informací, které vedou k nebezpečným 

řídícím akcím. Nedostatečná zpětná vazba následně vede k nevědomosti potřeby řídící 

akce a jejímu neposkytnutí nebo poskytnutí řídící akce, která vede následně k nebezpečí. 

Dalšími početnými skupinami příčin vzniku nebezpečných řídících akcí se ukázalo být 

zaneprázdnění vedoucích pracovníků jinou prací, která je systémem považována 

za důležitější pro provoz údržbové organizace a upozaďuje tak řízení BOZP. Dalšími 

příčinami se ukázala být také neznalost BOZP pracovníky organizace a dále snižování 

důležitosti BOZP a její potřeby v systému.  

Tabulka 5: Časté příčiny vzniku nebezpečných řídících akcí systému vytváření, 

implementace a vylepšování BOZP 

Nedostatečné informace (zpětná vazba, 

kontrola stavu) 

18 

Časová tíseň/nedostatek prostoru pro 

výkon 

13 

Neznalost BOZP 12 

Snižování důležitosti BOZP 5 

Ostatní 4 

 

Vytvořená STPA ukázala také, že některé komponenty systému nejsou dostatečně 

zálohované a v případě jejich selhání se řídící akce buď neuskuteční, nebo se uskuteční 

tak, že způsobí nebezpečí. Takovým komponentem systému je například pozice 

vedoucího správy objektů, který svolává poradu týmu BOZP v případě, že je to potřebné. 

Pokud je však tento vedoucí časově vytížen, nepřítomen nebo nemá informace o potřebě 

informovat o novinkách či problémech BOZP, nebude porada BOZP týmu uskutečněna a 

ostatní vedoucí oddělení tak nebudou dostatečně informováni.  

Dalším výstupem, který vyplynul z této STPA se ukázaly být nedostatečné potvrzovací 

prostředky v rámci BOZP školení a školení používání prostor a zařízení společnosti, které 

s BOZP souvisí. Ať už je forma školení osobního charakteru, probíhá písemnou formou 
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pomocí dokumentu nebo probíhá v online prostředí, potvrzovací prostředky, které 

seznámí školitele s informací o provedeném školení jsou pouze písemné potvrzení 

o přečtení či absolvování školení. V případě povinného zákonem stanoveného školení 

BOZP, které provádí externí bezpečnostní agentura jsou mezi potvrzovací prostředky 

zahrnuty testy, které mají odrážet nabyté znalosti ze školení. Test, který je nutné 

po školení splnit je však velmi stručný a jednoduchý, tudíž ověřuje pouze nejzákladnější 

informace.  

Jedním z dalších zjištění této STPA je, že schvalování interních dokumentů o provozní 

bezpečnosti a schvalování interních dokumentů týkajících se BOZP probíhá odděleně. 

V případě zavádění bezpečnostních prvků, které zvyšují provozní bezpečnost, se toto 

zavádění nezaobírá problematikou BOZP. Oddělení jakosti a bezpečnosti tak pouze 

velmi omezeně komunikuje zavádění opatření provozní bezpečnosti s vedoucím správy 

objektů či s jiným manažerem. 

Z analýzy výsledků STPA systému vytváření, implementace a vylepšování BOZP bylo 

zjištěno, že dosavadní školení BOZP, které je zákonem povinné každé dva roky 

absolvovat, zdaleka neupozorňuje na veškerá rizika práce v údržbě letadel. Toto školení 

je unifikované pro pracovníky údržby i pracovníky administrativního sektoru. Toto 

školení však splňuje zákonné minimum a v systému je považováno za jeden z hlavních 

zdrojů informací k BOZP.  

Výsledné nebezpečné řídící akce byly transformovány na požadavky na řídící, které jsou 

jedním z výstupů této STPA. Tyto požadavky popisují podmínky, které je potřeba splnit, 

aby bylo zabráněno nebezpečným řídícím akcím. Výsledné požadavky na řídící jsou 

zobrazeny v Příloze 6.  
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8.  Diskuze 

S nástupem nových metod pro rozvoj a vylepšování provozní bezpečnosti, na které je 

dnes kladen stále větší důraz, přichází nové možnosti nalezení jejich využití pro BOZP.  

Cílem mé práce bylo zjistit, zda systémová analytická metoda STPA, která využívá 

bezpečnostního modelu STAMP, půjde využít na bezpečnost na pracovišti během údržby 

letadel v organizaci, která působí na letišti v Praze, a zda ukáže některé scénáře, které by 

v současném nastavení systému mohly vést způsobit nebezpečí při práci. 

Při tvorbě rešerše pro tuto práci bylo zjištěno, že existuje pouze jedna dostupná vědecká 

práce, která využívá metodu STPA pro analýzu bezpečnosti na pracovišti. Tato práce však 

byla vytvořena pro semi-automatizované pracovní prostředí, kde většinovou roli 

sehrávala elektrická zařízení a stroje. Bezpečnost na pracovišti tak byla z velké části 

řízena různými senzory a zařízeními, na které bylo při práci spoléháno.  

V údržbě letadel však dnes stále výrazně větší část práce odvádí člověk. Lidská chyba ale 

nemusí být vždy tím hlavním nedostatkem a strůjcem nebezpečí a ztrát. Při správně 

nastaveném systému může být lidská chyba včas zaznamenána a velmi rychle 

odstraněna nebo nemusí v systému vůbec vzniknout. Důvod, proč v dnešní době 

pokročilých bezpečnostních metod stále není BOZP na vysoké úrovni, je ten, že současně 

používané prvky BOZP se snaží o vylepšování člověka jako jednotlivce. Doposud však 

nebylo na BOZP nijak výrazně pohlíženo jako na systémový problém.  

V této práci byl pomocí STPA analyzován jeden proces technického a jeden proces 

manažerského charakteru. Použitá metoda STPA odhalila některé mezery v BOZP 

v systému údržby palivové nádrže, které současné nastavení BOZP nedokáže vždy 

pokrýt. Z analýzy manažerského charakteru, tedy systému implementace a vylepšování 

BOZP ve společnosti, vyplynuly výsledky, které poukázaly kromě jiných také na problémy 

oddělenosti BOZP od ostatních oblastí bezpečnosti. Při schvalování dokumentů 

společnosti týkajících se například provozní bezpečnosti neprobíhá kontrola a ověřování 

souladu s BOZP.  

Z analýzy výsledků STPA systému vytváření, implementace a vylepšování BOZP bylo 

zjištěno, že dosavadní školení BOZP, které je zákonem povinné každé dva roky 

absolvovat, zdaleka neupozorňuje na veškerá rizika práce v údržbě letadel. Toto školení 

je unifikované pro pracovníky údržby i pracovníky administrativního sektoru. 

Toto školení však splňuje zákonné minimum a v systému je považováno za jeden 
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z hlavních zdrojů informací k BOZP. Pro potřeby údržby letadel by takové školení mělo 

být upraveno či doplněno, aby svým obsahem pokrývalo veškerá rizika na pracovišti 

v údržbě letadel.  

Jedním z návrhů, který by tuto mezeru v systému mohl vyplnit může být zavedení 

povinných BOZP briefingů před zahájením údržbového procesu. Tento briefing 

by poukazoval na veškerá pracovní nebezpečí konkrétního údržbového procesu 

s přihlédnutím na aktuální stav pracoviště a na okolnosti, které práci v danou chvíli 

provázejí. Takový briefing zabírá v provozu velmi málo času a pro společnost by jeho 

zavedení nebylo drahé. Briefing by obsahoval krátkou aktuální prezentaci odborně 

vyškoleným pracovníkem údržby, který se na konkrétní proces zaměřuje a ten 

by upozornil své kolegy na možná nebezpečí při práci. Jelikož by takový briefing probíhal 

před započetím kritických procesů údržby, personál by tak byl častěji informován 

o BOZP, což snižuje pravděpodobnost opomenutí některých BOZP opatření.  

Využití metody STPA pro BOZP v údržbové organizaci by představovalo změnu systémů 

zajišťujících BOZP. Zjištění, ke kterým by údržbová organizace po vypracování analýzy 

na údržbové procesy došla, by ukázala, jaké mezery současná BOZP má. Nápravná 

opatření, která by následně byla do údržbové organizace implementována však nemusí 

být nijak složitá ani drahá. Hlavním problémem, proč současný systém neeliminuje 

některá nebezpečí je zastaralý a příliš obecný přístup, který pouze obecně upozorňuje 

na některá nebezpečí a obecnými doporučeními nastavuje opatření BOZP. Tento přístup 

však neukazuje BOZP v kontextu konkrétních procesů údržby.  

Velká výhoda metody STPA oproti stávajícím postupům je, že zobrazuje konkrétní 

situace a ukazuje je v širším kontextu. To lze využít při tvorbě BOZP a nastavit systém tak, 

aby upozorňoval na konkrétní nebezpečí během jednotlivých procesů údržby. Jednou 

z přidaných hodnot toho, jak STPA pracuje je, že ukazuje procesy také v časové 

souslednosti. To současná BOZP většinou neřeší a nedokáže tak odhalit nebezpečí, která 

z toho plynou. Zavedení systémového přístupu k BOZP v údržbě letadel nemusí být 

pro společnost nikterak drahé a složité.  

Pro ověření validity této práce byly výsledky a použité postupy prezentovány 

ve společnosti ABS Jets. Tato společnost zajišťuje rovněž údržbu středně velkých letadel 

a je schválenou údržbovou organizací podle Part-145. Proto byla validace této práce 

provedena právě zde. Jejich závěry potvrdily možnost využití systémového přístupu 

k bezpečnosti na pracovišti v údržbě letadel a ukázaly, že řešení bezpečnosti 
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na pracovišti pomocí modelu STAMP je pro společnost přínosné. Validační dokument 

obsahuje Příloha 9. Druhým argumentem validity práce je fakt, že v této práci byla 

využita metodika STPA, která je v dnešní době považována za validní.  

Tato práce a vzniklé analýzy STPA pro BOZP v údržbě letadel ukazují, že současný stav 

BOZP je potřeba vyvíjet. Bezpečnostní model STAMP a metoda STPA nabízejí nový pohled 

na bezpečnost na pracovišti a ukazují nedostatky stávajícího přístupu k BOZP. Tato práce 

ukazuje údržbové organizaci současné nastavení BOZP v systému a upozorňuje 

na některá nebezpečí, která mohou v takto nastaveném systému vzniknout. Tato práce 

pak přináší i několik možných návrhů řešení, jak upravit systém, aby některá tato 

nebezpečí nenastala. Jelikož ale byly vytvořeny analýzy pouze na dva procesy, 

neobsahuje tato práce kompletní analýzu BOZP v údržbě letadel. Práce tak může 

posloužit i jako ukázka toho, že pokud se změní přístup k bezpečnosti, lze zjistit, 

že zdánlivě fungující opatření a systémy mohou velmi snadno selhat.  
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Závěr 

V této práci byly pomocí analytické metody STPA založené na bezpečnostním modelu 

STAMP vytvořeny dvě analýzy bezpečnosti na pracovišti v údržbové organizaci. První 

analýza se zabývala systémem údržby palivové nádrže a druhá systémem vytváření, 

implementace a vylepšování BOZP v údržbové organizaci. Aby bylo možné analyzovat 

současné nastavení BOZP, bylo třeba se seznámit s řadou obecných legislativních 

dokumentů i interních firemních předpisů v údržbové organizaci. Zjištěné informace 

z dokumentů byly následně konzultovány s lidmi z praxe a nastala i možnost nahlédnout 

do praktického provedení některých úkonů.  

Pro tuto práci byl vybrán jeden proces technického charakteru a následně jeden proces 

charakteru manažerského. Vzhledem k velkému počtu procesů, které probíhají během 

údržby, nebylo možné analyzovat v rozsahu této práce všechny tyto procesy.  Z toho 

důvodu se po vytvoření jednoho technického procesu tato práce zaměřila 

na manažerské procesy, které BOZP vytvářejí.  

Výsledky obou analýz ukázaly možné scénáře, které při stávajícím nastavení systému 

mohou na pracovišti vzniknout. Jedním z hlavních výstupů této práce jsou vytvořené 

požadavky na řídící, které zobrazují podmínky, které jsou potřeba zajistit, aby se zjištěné 

nebezpečné řídící akce v systému nevyskytovaly. Tyto požadavky tvůrci systému sdělí, 

co je potřeba při návrhu systému splnit, aby identifikovaná nebezpečí nevznikala. 

Pomocí dosažených výsledků byly v této práci také vyhledávány nedostatky v systému 

údržby palivové nádrže a systému implementace a aktualizace BOZP. Na některé tyto 

nedostatky bylo navázáno návrhem, který by systém upravil tak, aby zamezil některým 

příčinám vzniku nebezpečí. 

Tato práce je jednou z prvních analýz BOZP pomocí systémového přístupu STAMP. Na její 

výsledky lze navázat tvorbou analýz STPA dalších procesů údržby. Výsledky této práce 

mohou poskytnout údržbové organizaci jasný a přehledný obraz toho, co je potřeba 

v oblasti BOZP vylepšit a v jaké míře současný systém zaručuje bezpečnost na pracovišti. 

Myšlenky a výstupy této práce lze aplikovat do praxe a na základě nich zavádět nové 

postupy BOZP, které nebudou stavět člověka do centrální pozice, ale budou řešit 

bezpečnost na pracovišti jako systémový problém.  
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Příloha 1: Nebezpečné kontrolní akce a jejich scénáře pro 

systém údržby integrované palivové nádrže 

Řídící akce 

(UCA) 

Neposkytnutí řídící akce 

vede k nebezpečí 

Poskytnutí řídící akce 

vede k nebezpečí 

Řídící akce provedená 

brzy/pozdě vede k 

nebezpečí 

Řídící akce trvá dlouho 

nebo krátce 

UCA H* Popis UCA H* Popis UCA H* Popis UCA H* Popis 

Odvětrávání 1 H2 Technik 

neprovede 

odvětrání 

nádrže před 

zahájením 

údržby. 

2 H2 Technik 

provede 

odvětrání 

nádrže, když 

vzduch není 

odváděn 

mimo 

hangár. 

3 H2 Technik 

provede 

odvětrání 

nádrže moc 

brzy před 

úplným 

odstraněním 

paliva 

z nádrže. 

4 H2 Technik 

ukončí 

odvětrávání 

nádrže dříve, 

než jsou 

odvedeny 

všechny 

výpary. 

Umístění 

značek 

5 H3, 

H4 

Technik 

neumístí 

značky, které 

poukazují na 

nebezpečno

u zónu kolem 

nádrží. 

 

6 H1, 

H3, 

H4 

Technik 

umístí 

značky a 

sloupy, když 

jsou tyto 

sloupy 

v nedostateč

né 

vzdálenosti 

od nádrže. 

 

7 H1, 

H3 

Technik 

umístí 

značky až po 

otevření 

palivové 

nádrže. 

   

Záznam do 

Záznamníku 

(Logbook) 

8 H1, 

H2, 

 

Technik 

nezaznamen

á provedené 

měření do 

Záznamníku 

(Logbook). 

9 H1, 

H2, 

 

Technik 

zaznamená 

hodnoty 

z měření, 

když jsou 

hodnoty 

nečitelně. 

10 H1, 

H2, 

 

Technik 

provede 

měření nebo 

zápis pozdě 

po 

stanoveném 

čase od 

posledního 

měření. 

   

   11 H1, 

H2, 

 

Technik 

zaznamená 

hodnoty 

z měření, 

když měření 

bylo 

nepřesné. 

      

Odstranění 

zbytků paliva 

z nádrže 

12 H1, 

H2, 

 

Technik 

neodstraní 

zbytky paliva 

z nádrže, 

když je to 

potřeba pro 

výkon 

dalších 

úkonů. 

13 H1, 

H2, 

H4 

Technik 

odstraní 

zbytky paliva 

z nádrže, 

když se 

v nádrži 

vyskytují 

kaluže 

paliva.  

      

   14 H1, 

H2.2 

Technik 

odstraní 

zbytky paliva 

z nádrže, 

když nemá 

příslušné 

OOPP. 

      

Provádění 

údržby 

palivové 

nádrže 

   15 H1, 

H2.2  

Technik 

provádí 

údržbu 

palivové 

nádrže, když 

nádrž není ve 

způsobilém 
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stavu pro 

údržbu. 

Přiřazení práce 16 H1, 

H2, 

H4 

Vedoucí 

skupiny 

nepřidělí 

technikům 

pracovní 

úkon, který 

zajistí 

bezpečnost 

práce. 

 

   17 H1, 

H2, 

 

Vedoucí 

skupiny 

přidělí úkon 

technikům 

dříve, než je 

dokončen 

úkon 

předchozí. 

   

Vyzývání 

k dodržování 

BOZP 

19 H1, 

H4, 

 

Vedoucí 

skupiny 

nevyzývá 

techniky 

k dodržování 

BOZP. 

         

Poskytování 

odborné 

pomoci 

20 H1, 

H2, 

H3, 

 

Vedoucí 

týmu 

neposkytne 

odbornou 

pomoc, která 

je potřeba 

pro 

bezpečné 

vykonání 

úkolu. 

   21 H1, 

H2, 

H3, 

 

Vedoucí 

týmu 

poskytne 

odbornou 

pomoc, která 

je potřeba 

pro 

bezpečné 

vykonání 

úkolu pozdě 

po zahájení 

práce. 
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Příloha 2: Scénáře k nebezpečným řídícím akcím pro systém 

údržby integrované palivové nádrže 

UCA 

# 

Popis UCA Scénáře 

1 Technik neprovede 

odvětrání nádrže před 

zahájením údržby. 

Scénář 1 pro UCA-1: Technik neprovede odvětrání 

nádrže, protože věří, že odvětrávání už bylo 

vykonáno. To může způsobit přesycení ovzduší 

palivovými výpary v hangáru a následnou údržbu 

(výkon práce) bez OOPP při předpokladu 

normálního stavu ovzduší. 

Scénář 2 pro UCA-1: Technik neprovede odvětrání 

nádrže, protože si myslí, že to není potřeba. 

Příčinou toho je nedostatečný výcvik. To může 

způsobit přesycení ovzduší palivovými výpary 

v hangáru a následnou údržbu (výkon práce) bez 

OOPP při předpokladu normálního stavu ovzduší. 

2 Technik provede 

odvětrání nádrže, když 

vzduch není odváděn 

mimo hangár. 

Scénář 1 pro UCA-2: Technik provede odvětrání 

nádrže, ale neodvede vzduch nasycený 

palivovými výpary ven z hangáru, protože si myslí 

že to není po třeba. Příčinou toho je nedostatečný 

výcvik a neznalost postupů. To může způsobit 

přesycení ovzduší palivovými výpary v hangáru a 

následnou údržbu (výkon práce) bez OOPP při 

předpokladu normálního stavu ovzduší. 

Scénář 2 pro UCA-2: Technik provede odvětrání 

nádrže, ale neodvede vzduch nasycený 

palivovými výpary ven z hangáru, protože si 

myslí, že to udělal/udělá někdo jiný. To může 

způsobit přesycení ovzduší palivovými výpary 

v hangáru a následnou údržbu (výkon práce) bez 

OOPP při předpokladu normálního stavu ovzduší. 

Scénář 3 pro UCA-2: Technik provede odvětrání 

nádrže, ale neodvede vzduch nasycený 

palivovými výpary ven z hangáru, protože si 

myslí, že to již udělal. To může způsobit přesycení 

ovzduší palivovými výpary v hangáru a následnou 

údržbu (výkon práce) bez OOPP při předpokladu 

normálního stavu ovzduší.  

3 Technik provede 

odvětrání nádrže moc 

brzy před úplným 

odstraněním paliva 

z nádrže. 

Scénář 1 pro UCA-3: Technik provede odvětrání 

nádrže dříve, než jsou odstraněny veškeré zbytky 

paliva z nádrže, protože si myslí, že veškeré 

palivo již odstranil. To může způsobit 

nedostatečné odvětrání nádrže a může způsobit 

nebezpečí přesycení ovzduší palivovými výpary. 

Scénář 2 pro UCA-3: Technik provede odvětrání 

nádrže dříve, než jsou odstraněny veškeré zbytky 
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paliva z nádrže, protože si myslí, že veškeré 

palivo již bylo odstraněno někým jiným.   To může 

způsobit nedostatečné odvětrání nádrže a může 

způsobit nebezpečí přesycení ovzduší palivovými 

výpary. 

Scénář 3 pro UCA-3: Technik provede odvětrání 

nádrže dříve, než jsou odstraněny veškeré zbytky 

paliva z nádrže, protože si myslí, že není potřeba 

odstranit zbytky paliva. Příčinou toho je 

nedostatečný výcvik a neznalost postupů. To 

může způsobit nedostatečné odvětrání nádrže a 

může způsobit nebezpečí přesycení ovzduší 

palivovými výpary. 

4 Technik ukončí 

odvětrávání nádrže 

dříve, než jsou odvedeny 

všechny výpary. 

Scénář 1 pro UCA-4: Technik ukončí odvětrávání 

nádrže dříve, než hladina výparů klesne pod 

bezpečnou hodnotu, protože si myslí, že je nádrž 

již dostatečně odvětrána.  To může způsobit 

přesycení ovzduší palivovými výpary v hangáru a 

následnou údržbu (výkon práce) bez OOPP při 

předpokladu normálního stavu ovzduší. Příčinou 

toho je nedostatečný výcvik a neznalost postupů. 

Scénář 2 pro UCA-4: Technik ukončí odvětrávání 

nádrže dříve, než hladina výparů klesne pod 

bezpečnou hodnotu, protože si myslí, že je nádrž 

již dostatečně odvětrána.  To může způsobit 

přesycení ovzduší palivovými výpary v hangáru a 

následnou údržbu (výkon práce) bez OOPP při 

předpokladu normálního stavu ovzduší. Příčinou 

toho je nedostatek zkušeností. 

Scénář 3 pro UCA-4: Technik ukončí odvětrávání 

nádrže dříve, než hladina výparů klesne pod 

bezpečnou hodnotu, protože věří, že nádrž je již 

dostatečně odvětrána, a to na základě předešlých 

zkušeností.  To může způsobit přesycení ovzduší 

palivovými výpary v hangáru a následnou údržbu 

(výkon práce) bez OOPP při předpokladu 

normálního stavu ovzduší. 

5 Technik neumístí značky, 

které poukazují na 

nebezpečnou zónu 

kolem nádrží. 

 

Scénář 1 pro UCA-5: Technik neumístí značky, 

protože si myslí, že to není potřeba, protože 

nemá dostatek zkušeností. To neupozorní 

pracovníky údržbové organizace na nebezpečí a 

může dojít k nebezpečnému zacházení se zdroji 

ohně v nebezpečné zóně. 

Scénář 2 pro UCA-5: Technik neumístí značky, 

protože nezná postupy uvedené v manuálu či 

v jiných platných dokumentech o tomto 

pojednávajících. To neupozorní pracovníky 

údržbové organizace na nebezpečí a může dojít 
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k nebezpečnému zacházení se zdroji ohně 

v nebezpečné zóně. 

6 Technik umístí značky a 

sloupy, když jsou tyto 

sloupy v nedostatečné 

vzdálenosti od nádrže. 

 

Scénář 1 pro UCA-6: Technik umístí značky či 

označovací sloupy kolem nádrže, ale umístí je 

příliš blízko. Příčinou takového jednání je 

nedostatečný výcvik a neznalost postupů. To 

zapříčiní mylný dojem pracovníků, že se nacházejí 

v bezpečné vzdálenosti od nádrže, kde neplatí 

bezpečnostní omezení, avšak reálná nebezpečná 

oblast je větší.  To neupozorní pracovníky 

údržbové organizace na nebezpečí a může dojít 

k nebezpečnému zacházení se zdroji ohně 

v nebezpečné zóně. 

Scénář 2 pro UCA-6: Technik umístí značky či 

označovací sloupy kolem nádrže ve správné 

vzdálenosti. Během údržby na jiné části letounu 

je však nutné sloupy dočasně posunout či 

odstranit. Ty následně nejsou vráceny zpět, 

protože se technik soustředí na svou práci a 

zapomněl.  To neupozorní pracovníky údržbové 

organizace na nebezpečí a může dojít 

k nebezpečnému zacházení se zdroji ohně 

v nebezpečné zóně. 

7 Technik umístí značky až 

po otevření palivové 

nádrže. 

Scénář 1 pro UCA-7: Technik umístí značky až po 

otevření palivové nádrže, protože přeskočil tuto 

část postupu a vrátil se k ní až po započetí další 

části. Příčinou je nedostatečný výcvik a neznalost 

postupů. Tato situace dává prostor 

neinformovaným osobám na pracovišti 

nevědomky porušit bezpečnostní opatření uvnitř 

nebezpečné zóny. 

Scénář 2 pro UCA-7: Technik umístí značky až po 

otevření palivové nádrže, protože byl v průběhu 

své práce vyrušen a na daný krok následně 

zapomněl.  To neupozorní pracovníky údržbové 

organizace na nebezpečí a může dojít 

k nebezpečnému zacházení se zdroji ohně 

v nebezpečné zóně. Příčinou je nesoustředěnost 

technika. 

8 Technik nezaznamená 

provedené měření do 

Záznamníku (Logbook). 

Scénář 1 pro UCA-8: Technik nezaznamená 

změřené hodnoty koncentrace palivových výparů 

v okolí nádrže, protože neví nebo si nemyslí, že je 

to potřeba. Příčinou je nedostatečný výcvik a 

neznalost postupů.  To způsobí nevědomost o 

stavu okolí nádrže a nádrže, což způsobí ohrožení 

zdraví pracovníků údržby. 

Scénář 2 pro UCA-8: Technik nezaznamená 

změřené hodnoty koncentrace palivových výparů 

v okolí nádrže, protože si myslí, že už to udělal.  
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To způsobí nevědomost o stavu okolí nádrže a 

nádrže, což způsobí ohrožení zdraví pracovníků 

údržby.  

Scénář 3 pro UCA-8: Technik nezaznamená 

změřené hodnoty koncentrace palivových výparů 

v okolí nádrže, protože si myslí, že to udělal 

někdo jiný.  To způsobí nevědomost o stavu okolí 

nádrže a nádrže, což způsobí ohrožení zdraví 

pracovníků údržby. 

9 Technik zaznamená 

hodnoty z měření, když 

jsou hodnoty nečitelné. 

Scénář 1 pro UCA-9: Technik nemá dostupné 

kvalitní či nevypsané psací potřeby. To způsobí 

nebezpečí, že někdo další bude považovat okolí 

nádrže a nádrž za způsobilou k údržbě, i když 

nebude. 

Scénář 2 pro UCA-9: Technik píše nečitelně. To 

způsobí nebezpečí, že někdo další bude 

považovat okolí nádrže a nádrž za způsobilou 

k údržbě, i když nebude. 

Scénář 3 pro UCA-9: Technik je v časové tísni, 

proto píše rychle, a tudíž i nečitelně.  To způsobí 

nebezpečí, že někdo další bude považovat okolí 

nádrže a nádrž za způsobilou k údržbě, i když 

nebude. 

10 Technik provede měření 

nebo zápis pozdě po 

stanoveném čase od 

posledního měření. 

Scénář 1 pro UCA-10: Technik nedodrží lhůtu pro 

měření koncentrace palivových výparů kolem 

nádrže a v ní. Příčinou toho je nedostatečný 

výcvik a neznalost postupů.  To způsobí 

nebezpečí, že někdo další bude považovat okolí 

nádrže a nádrž za způsobilou k údržbě, i když 

nebude. 

Scénář 2 pro UCA-10: Technik nedodrží lhůtu pro 

měření koncentrace palivových výparů kolem 

nádrže a v ní, protože je vyrušen při jeho práci. To 

způsobí nebezpečí, že někdo další bude 

považovat okolí nádrže a nádrž za způsobilou 

k údržbě, i když nebude.  

Scénář 3 pro UCA-10: Technik nedodrží lhůtu pro 

měření koncentrace palivových výparů kolem 

nádrže a v ní, protože je v časové tísni a nestíhá. 

To způsobí nebezpečí, že někdo další bude 

považovat okolí nádrže a nádrž za způsobilou 

k údržbě, i když nebude. 

11 Technik zaznamená 

hodnoty z měření, když 

měření bylo nepřesné. 

Scénář 1 pro UCA-11: Technik zaznamená 

naměřené hodnoty správně a včas, avšak 

naměřené hodnoty neodpovídají realitě, protože 

měřící přístroj nebyl kalibrován. To vede 

k nebezpečí, která plynou ze stavu nádrže, která 
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není ve stavu způsobilém pro další úkony (Fire 

Safe Condition). 

12 Technik neodstraní 

zbytky paliva z nádrže, 

když je to potřeba pro 

výkon dalších úkonů. 

Scénář 1 pro UCA-12: Technik neodstraní veškeré 

zbytky paliva, protože je přehlédl a myslí si, že 

jsou už všechny odstraněny. To vede k nebezpečí, 

která plynou ze stavu nádrže, která není ve stavu 

způsobilém pro další úkony (Fire Safe Condition). 

13 Technik odstraní zbytky 

paliva z nádrže, když se 

v nádrži vyskytují kaluže 

paliva. 

Scénář 1 pro UCA-13: Po odčerpání nádrže zbyly 

v nádrži kaluže paliva, které kvůli konstrukčním 

překážkám nebyl odčerpávací systém schopen 

odčerpat. Technik, který se snaží tyto zbytky 

odstranit je vystaven nebezpečí přesycení 

ovzduší palivovými výpary. 

Scénář 2 pro UCA-13: Po odčerpání nádrže zbyly 

v nádrži kaluže paliva, které kvůli konstrukčním 

překážkám nebyl odčerpávací systém schopen 

odčerpat. Technik, který se snaží tyto zbytky 

odstranit může nevědomky smočit svůj pracovní 

oděv v palivu a stát se tak hořlavým v jinak 

nehořlavém prostředí, kde může způsobit požár a 

ohrozit tak své zdraví i zdraví svých 

spolupracovníků.  

14 Technik odstraní zbytky 

paliva z nádrže, když 

nemá příslušné OOPP. 

Scénář 1 pro UCA-14: Technik při odstranění 

zbytku paliva z nádrže nepoužívá příslušné OOPP 

protože ho obtěžují při práci. Oděv a 

příslušenství, který má na sobě, může způsobit 

jiskru. 

15 Technik provádí údržbu 

palivové nádrže, když 

nádrž není ve 

způsobilém stavu pro 

údržbu. 

Scénář 1 pro UCA-15: Technik provádí údržbu 

palivové nádrže, když nádrž není ve způsobilém 

stavu. Domnívá se, že ve způsobilém stavu je, 

protože si přečetl hodnoty měření kyslíku a LEL, 

které nejsou pravdivé. Vystavuje se tak 

nebezpečí, které může ohrozit jeho zdraví.  

16 Vedoucí skupiny 

nepřidělí technikům 

pracovní úkon, který 

zajistí bezpečnost práce. 

Scénář 1 pro UCA-16: Vedoucí skupiny nepřidělí 

úkol přípravy nádrže na údržbu Vedoucímu 

skupiny, který je důležitý pro zachování 

bezpečnosti na pracovišti, protože se domnívá, že 

technici natolik způsobilí a znají tyto postupy a 

sami je automaticky vykonají. 

17 Vedoucí skupiny přidělí 

úkon technikům dříve, 

než je dokončen úkon 

předchozí. 

Scénář 1 pro UCA-17: Vedoucí skupiny přidělí 

technikům vykonat úkon odvětrávání nádrže, 

když není dokončeno předchozí odstranění 

zbytků paliva. Domnívá se, že úkon je hotový, 

protože dostal od technika informaci, že do 

určitého času bude palivo odstraněno. To 

vystavuje techniky nebezpečí z přesycení ovzduší 

palivovými výpary. 
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Scénář 2 pro UCA-17: Vedoucí skupiny přidělí 

technikům vykonat úkon odvětrávání nádrže, 

když není dokončeno předchozí odstranění 

zbytků paliva. Domnívá se, že úkon je hotový, 

protože dostal od technika informaci, že do 

určitého času bude palivo odstraněno. To 

vystavuje techniky nebezpečí ze vzniku jiskry, 

která může způsobit požár. 

Scénář 3 pro UCA-17: Vedoucí skupiny přidělí 

technikům vykonat úkon odvětrávání nádrže, 

když není dokončeno předchozí odstranění 

zbytků paliva, protože údržba nejde podle plánu 

a domnívá se tak, že tímto krokem proces zrychlí.  

To vystavuje techniky nebezpečí z přesycení 

ovzduší palivovými výpary či vzniku jiskry, která 

může způsobit požár. 

18 Vedoucí týmu nepřidělí 

úkol Vedoucímu skupiny, 

který je potřebný pro 

zachování bezpečnosti 

na pracovišti. 

Scénář 1 pro UCA-18: Vedoucí týmu nepřidělí úkol 

přípravy nádrže na údržbu Vedoucímu skupiny, 

který je důležitý pro zachování bezpečnosti na 

pracovišti, protože se domnívá, že Vedoucí 

skupiny natolik způsobilý a zná tyto postupy před 

údržbou a není třeba mu daný úkol přiřazovat.  

19 Vedoucí skupiny 

nevyzývá techniky 

k dodržování BOZP. 

Scénář 1 pro UCA-19: Vedoucí skupiny nevyzývá 

techniky k dodržování BOZP, protože neví, že je to 

potřeba. Nekontroluje dodržování BOZP při 

údržbě. To způsobí nebezpečí ohrožení zdraví 

techniků. 

Scénář 2 pro UCA-19: Vedoucí skupiny nevyzývá 

techniky k dodržování BOZP, protože neví, že je to 

potřeba. Nekontroluje dodržování BOZP při 

údržbě. To způsobí nebezpečí ohrožení zdraví 

techniků. 

20 Vedoucí týmu 

neposkytne odbornou 

pomoc, která je potřeba 

pro bezpečné vykonání 

úkolu. 

Scénář 1 pro UCA-20: Vedoucí týmu neposkytne 

odbornou pomoc, která je potřeba pro bezpečné 

vykonání úkolu, protože není momentálně 

přítomen na pracovišti. Technici si tak poradí bez 

odborné pomoci, což způsobí může způsobit 

nebezpečí úrazu či ohrožení na zdraví. 

Scénář 2 pro UCA-20: Vedoucí týmu neposkytne 

odbornou pomoc, která je potřeba pro bezpečné 

vykonání úkolu, protože je pracovně vytížen a 

skupinu techniků ignoruje. Technici si tak poradí 

bez odborné pomoci, což může způsobit 

nebezpečí úrazu či ohrožení na zdraví. 

 

21 Vedoucí týmu poskytne 

odbornou pomoc, která 

je potřeba pro bezpečné 

Scénář 1 pro UCA-21: Vedoucí týmu poskytne 

odbornou pomoc až po zahájení výkonu úkolu. 

Během doby, než poskytne odbornou pomoc, 

může být úkon vykonáván v rozporu s pracovními 
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vykonání úkolu pozdě po 

zahájení práce. 

postupy. To může způsobit nebezpečí úrazu, 

ohrožení zdraví či poškození letounu a následnou 

finanční ztrátu. 

Scénář 2 pro UCA-21: Vedoucí týmu poskytne 

odbornou pomoc až po zahájení výkonu úkolu. 

Během doby, než poskytne odbornou pomoc, 

může být úkon vykonáván v rozporu s BOZP.  To 

může způsobit nebezpečí úrazu, ohrožení zdraví 

či poškození letounu a následnou finanční ztrátu.  
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Příloha 3: Nebezpečné řídící akce pro systém implementace 

a vylepšování BOZP 

Řídíc

í 

Řídící akce Neposkytnutí řídící akce 

vede k nebezpečí 

Poskytnutí řídící akce 

vede k nebezpečí 

Řídící akce provedená 

brzy/pozdě vede k 

nebezpečí 

Řídící akce trvá 

dlouho nebo 

krátce 

  UC

A 

H* Popis UC

A 

H* Popis UC

A 

H* Popis UC

A 

H* Popis 

 

O
d

p
o

v
ě

d
n

ý
 v

e
d

o
u

c
í 

Pověření 

k sepsání 

dokumentac

e společnosti 

1 H-1 

H-2 

Odpovědný 

vedoucí 

nepověří 

Technického 

ředitele či 

vedoucího 

příslušného 

oddělení 

k sepsání 

dokumentu 

společnosti, 

který 

upravuje 

BOZP. 

         

Rozdělení 

odpovědnost

í za BOZP 

mezi vedoucí 

oddělení 

2 H-1 

H-2 

Odpovědný 

vedoucí 

nerozdělí 

odpovědnost

i za BOZP 

mezi vedoucí 

jednotlivých 

oddělení. 

3 H-1 

H-2 

Odpovědný 

vedoucí 

rozdělí 

odpovědnost

i za BOZP 

mezi 

manažery, 

ale některý 

vedoucí je 

zaneprázdně

n jinou prací. 

      

Konečné 

schvalování 

dokumentac

e společnosti 

4 H-1 Odpovědný 

vedoucí 

neschválí 

sepsaný 

interní 

dokument 

společnosti 

týkající se 

BOZP, který 

údržbová 

organizace 

potřebuje 

schválit pro 

bezpečný 

provoz na 

pracovišti. 

5 H-1 Odpovědný 

vedoucí 

schválí 

interní 

dokument 

společnosti, 

když je 

dokument 

sepsán 

v rozporu 

s BOZP. 

6 H-1 Odpovědný 

vedoucí 

schválí 

interní 

dokument 

společnosti 

pozdě po 

tom, co je 

potřeba 

v praxi. 

   

Přidělování 

potřebných 

zdrojů 

k zajištění 

BOZP 

7 H-

1.2 

Odpovědný 

vedoucí 

nepřidělí 

potřebné 

zdroje 

k zajištění 

BOZP. 

   8 H-

1.2 

Odpovědný 

vedoucí 

přidělí 

potřebné 

zdroje 

k zajištění 

BOZP pozdě 

po tom, co 

má být BOZP 

aplikováno 

v praxi. 

   

V
e

d
o

u
c

í 
ja

k
o

s
ti

 a
 

b
e

z
p

e
č

n
o

s
ti

 

Schvalování 

dokumentů 

společnosti 

9 H-1 

H-2 

Vedoucí 

jakosti a 

bezpečnosti 

neschválí 

dokumenty 

společnosti, 

který 

údržbová 

10 H-

1.2 

H-2 

Vedoucí 

jakosti a 

bezpečnosti 

schválí 

dokument 

společnosti, 

když 

dokument 
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organizace 

potřebuje 

schválit pro 

bezpečný 

provoz. 

není 

v souladu 

s BOZP. 
 

T
e

c
h

n
ic

k
ý

 ř
e

d
it

e
l 

Vyzývání 

kontrole dod

ržování 

pracovních 

postupů 

11 H-

1.1 

H-2 

Technický 

ředitel 

nevyzývá 

vedoucího 

údržby na 

základně ke 

kontrole dod

ržování 

pracovních 

postupů, 

když tyto 

nejsou 

dodržovány. 

         

Instrukce 

personálu 

údržby 

k dodržení 

bezpečnostní

ch předpisů 

BOZP 

12  Technický 

ředitel 

neinstruuje 

nebo 

nezajistí 

odbornou 

instruktáž 

pro personál 

údržby 

k dodržování 

BOZP 

postupů a 

opatření, 

když tyto 

nejsou 

dodržovány. 

13 H-

1.2 

Technický 

ředitel 

instruuje 

personál 

údržby 

k dodržování 

BOZP, když 

technický 

ředitel není 

dostatečně 

vzdělán 

v BOZP 

postupech.  
 

      

Vyzývání k 

dodržování 

bezpečnostní

ch předpisů 

BOZP 

pracovníky 

údržby 

14 H-

1.2 

H-2 

Technický 

ředitel 

nevyzývá 

vedoucího 

údržby na 

základně k 

dodržování 

bezpečnostn

ích předpisů, 

když tyto 

neprobíhají. 

         

Instruktáž 

manažerů 

v rámci 

dozoru nad 

údržbou a 

kontrolou 

bezpečnostní

ch rizik. 

15 H-

1.2 

H-2 

Technický 

ředitel 

neinstruuje 

manažery 

příslušných 

oddělení 

v tom, jak 

minimalizova

t 

bezpečnostn

í rizika 

spojená 

s prací 

v údržbě 

letadel. 

16 H-

1.2 

Technický 

ředitel 

instruuje 

manažery 

příslušných 

oddělení 

v tom, jak 

minimalizova

t 

bezpečnostn

í rizika 

spojená 

s prací 

v údržbě 

letadel, když 

manažeři 

jsou 

zaměstnáni 

jinými úkony. 
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V
e

d
o

u
c

í 
ú

d
rž

b
y

 n
a

 z
á

k
la

d
n

ě
 

Instruování a 

vyzývání 

personálu 

údržby 

k dodržování 

BOZP. 

17 H-1 

H-2  

Vedoucí 

údržby na 

základně 

nevyzývá a 

neinstruuje 

personál 

údržby 

k dodržování 

BOZP. 

18 H-

1.2 

Vedoucí 

údržby na 

základně 

vyzývá a 

instruuje 

personál 

údržby 

k dodržování 

BOZP, když 

vedoucí 

údržby není 

dostatečně 

vzdělán 

v BOZP 

postupech. 

      

Vysílání 

personálu 

údržby na 

školení 

19 H-

1.2 

H-2 

Vedoucí 

údržby na 

základně 

nevyšle 

pracovníka 

údržby na 

BOZP či PO 

školení. 

         

 

V
e

d
o

u
c

í 
h

a
n

g
á

ru
 

20 H-

1.2 

H-2 

Vedoucí 

hangáru 

nevyšle 

pracovníka 

údržby na 

BOZP či PO 

školení. 

         

Přerozdělení 

přidělené 

práce 

21 H-2 Vedoucí 

hangáru 

nepřerozdělí 

práci 

personálu 

údržby 

v případě, že 

jsou 

v pracovní 

zátěži 

jednotlivých 

pracovníků 

značné 

rozdíly. 

22 H-2 Vedoucí 

hangáru 

přesune 

práci od 

přetíženého 

pracovníka 

na jiného 

pracovníka, 

když je tento 

pracovník již 

zatížen 

jinými úkoly. 

      

 

V
e

d
o

u
c

í 
s

p
rá

v
y

 o
b

je
k

tů
 

Svolávání 

porady BOZP 

týmu 

23 H-

1.2 

H-2 

Vedoucí 

správy 

objektů 

nesvolá 

poradu BOZP 

týmu, když je 

potřeba řešit 

závažné 

problémy 

BOZP. 

         

Školení 

personálu 

údržby 

v používání 

prostor a 

zařízení 

24 H-1 

 

Vedoucí 

správy 

objektů 

neškolí 

personál 

údržby 

v používání 

prostor a 

zařízení. 

25 H-1 

 

Vedoucí 

správy 

objektů školí 

personál 

údržby 

v používání 

prostor a 

zařízení, když 

je personál 

zaneprázdně

n jinou prací. 

26 H-1 Vedoucí 

správy 

objektů školí 

personál 

údržby 

v používání 

prostor a 

zařízení až 

po nástupu 

do 

pracovního 

procesu. 
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   27 H-1 Vedoucí 

správy 

objektů školí 

personál 

údržby 

v používání 

prostor, když 

potvrzovací 

podmínky 

nejsou 

adekvátní. 

      

Nařízení 

zavedení 

nových BOZP 

opatření 

28 H-

1.2 

H-2 

Vedoucí 

správy 

objektů a 

vedoucí 

příslušného 

oddělení 

nenařídí 

personálu 

společnosti 

zavedení 

nových BOZP 

opatření, 

když jsou 

taková 

opatření 

nezbytná. 

  .       

V
e

d
o

u
c

í 
p

e
rs

o
n

á
ln

íh
o

 o
d

d
ě

le
n

í Rozdělení 

odpovědnost

í za školení 

jednotlivým 

vedoucím  

   29 H-

1.2 

H-2 

Vedoucí 

personálního 

oddělení 

předá 

odpovědnost

i za školení 

zaměstnanců 

některému 

vedoucímu, 

když je 

některý 

vedoucí 

vytížen jinou 

prací. 

      

E
x

te
rn

í 
b

e
z

p
e

č
n

o
s

tn
í 

a
g

e
n

tu
ra

 

Školení 

zaměstnanců 

a vedoucích 

zaměstnanců 

   30 H-

1.2 

Externí 

bezpečnostn

í agentura 

provede 

školení 

zaměstnanců

, když jejich 

školení není 

aktuální 

podle platné 

legislativy. 
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Příloha 4: Scénáře k nebezpečným řídícím akcím pro systém 

implementace a vylepšování BOZP 

UCA 

# 

Popis UCA Scénáře 

1 Odpovědný vedoucí 

nepověří Technického 

ředitele či vedoucího 

příslušného oddělení 

k sepsání dokumentu 

společnosti, který 

upravuje BOZP. 

Scénář 1 pro UCA-1: Technický ředitel či vedoucí 

příslušného oddělení neinformoval odpovědného 

vedoucího o vydání nových zákonů, vyhláškách či 

bezpečnostních stanovách ÚCL, PČR, EU, což 

způsobilo nesrovnalosti v právních dokumentech 

společnosti a nejasnosti v postupech BOZP. 

Scénář 2 pro UCA-1: Technický ředitel není 

obeznámen s nehodami při údržbě, což způsobí 

jeho nevědomost o potřebě aktualizace BOZP. 

Nedostatek v BOZP tak není odstraněn. 

2 Odpovědný vedoucí 

nerozdělí odpovědnosti 

za BOZP mezi manažery 

jednotlivých oddělení. 

Scénář 1 pro UCA-2: Odpovědný vedoucí je 

v časové tísni a nestíhá řešit otázky týkající se 

BOZP. To způsobí nejasné rozdělení kompetencí 

za BOZP a nepokrytí některých částí BOZP.  

Scénář 2 pro UCA-2: Odpovědný vedoucí není 

dostatečně obeznámen s obsahem BOZP a 

potřebou bezpečnostních opatření, což způsobí 

nepokrytí některé části BOZP žádným 

manažerem. Zaměstnanci pracují bez dostatečné 

znalosti BOZP. 

3 Odpovědný vedoucí 

rozdělí odpovědnosti za 

BOZP mezi manažery, ale 

některý manažer je 

zaneprázdněn jinou 

prací. 

Scénář 1 pro UCA-3: Odpovědný vedoucí není 

dostatečně obeznámen s pracovní zátěží 

jednotlivých vedoucích oddělení, čímž způsobí 

přetížení některého manažera. Ten následně 

nesdělí zaměstnancům důležité informace o 

BOZP a ti pracují bez dostatečných znalostí BOZP. 

4 Odpovědný vedoucí 

neschválí sepsaný interní 

dokument společnosti 

týkající se BOZP, který 

údržbová organizace 

potřebuje schválit pro 

bezpečný provoz na 

pracovišti. 

Scénář 1 pro UCA-4: Odpovědný vedoucí je 

časově vytížený a v důsledku nedostatku času 

neschválí potřebný BOZP dokument společnosti. 

Obsah dokumentu je však potřebný pro 

bezpečné vykonávání údržby. Zaměstnanci 

nejsou dostatečně informováni o BOZP. Jejich 

práce obsahuje rizika, která nejsou eliminována. 

5 Odpovědný vedoucí 

schválí interní dokument 

společnosti, když je 

dokument sepsán 

v rozporu s BOZP. 

Scénář 1 pro UCA-5: Odpovědný vedoucí a autor 

dokumentu nemají dostatečné znalosti v oblasti 

BOZP a schválí dokument, který vytváří nebezpečí 

na pracovišti a který je v rozporu s BOZP, protože 

nemá dostatečné zkušenosti s BOZP. Pracovníci 

údržby se pak řídí nesprávnými postupy BOZP 

v domnění, že jsou správné.  
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6 Odpovědný vedoucí 

schválí interní dokument 

společnosti pozdě po 

tom, co je potřeba 

v praxi. 

Scénář 1 pro UCA-6: Odpovědný vedoucí schválí 

dokument až po tom, co je pro bezpečnou údržbu 

potřeba, protože neví, že je potřeba schválit do 

určité doby (nemá informaci). Takový dokument 

je potřeba k bezpečnému používání některých 

zařízení nebo jako návod pro dodržování BOZP při 

údržbě. Bez tohoto dokumentu nejsou pracovníci 

údržby seznámeni s částí BOZP a mohou tak 

vznikat nebezpečí během údržby na letadle, která 

nejsou minimalizována či eliminována. 

Scénář 2 pro UCA-6: Odpovědný vedoucí schválí 

dokument až po tom, co je pro bezpečnou údržbu 

potřeba, protože je zaneprázdněn a nestíhá. 

Takový dokument je potřeba k bezpečnému 

používání některých zařízení nebo jako návod pro 

dodržování BOZP při údržbě. Bez tohoto 

dokumentu nejsou pracovníci údržby seznámeni 

s částí BOZP a mohou tak vznikat nebezpečí 

během údržby na letadle, která nejsou 

minimalizována či eliminována. 

7 Odpovědný vedoucí 

nepřidělí potřebné 

zdroje k zajištění BOZP. 

Scénář 1 pro UCA-7: Odpovědný vedoucí nepřidělí 

zdroje potřebné pro správné nastavení a 

aplikování BOZP, protože nemá od podřízených 

zaměstnanců požadavek na začlenění takové 

položky do rozpočtu. To pak způsobí odkládání či 

neuskutečnění integrace některých částí BOZP do 

procesu údržby letadel a vznikají neeliminovaná 

nebezpečí. 

Scénář 2 pro UCA-7: Odpovědný vedoucí 

upřednostňuje jiné investice do společnosti, 

protože se domnívá, že požadovaný prvek BOZP, 

na který mají být potřebné zdroje přiděleny, není 

podstatný. To pak může v procesu údržby za 

nebezpečí z nedostatečného BOZP.  

8 Odpovědný vedoucí 

přidělí potřebné zdroje 

k zajištění BOZP pozdě 

po tom, co má být BOZP 

aplikováno v praxi. 

Scénář 1 pro UCA 8: Odpovědný vedoucí je 

zaneprázdněn jinou prací. Potřebné zdroje pro 

integraci, vylepšení či obnovu některých částí 

BOZP tak nejsou přiděleny. BOZP je 

v přechodném období v původním 

nedostatečném stavu, což způsobí nebezpečí 

v procesu údržby.  

Scénář 2 pro UCA 8: Odpovědný vedoucí nemá 

informaci, že jsou zdroje potřeba do určité doby. 

Potřebné zdroje pro integraci, vylepšení či 

obnovu některých částí BOZP tak nejsou 

přiděleny. BOZP je v přechodném období 

v původním nedostatečném stavu, což způsobí 

nebezpečí v procesu údržby. 
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9 Vedoucí jakosti a 

bezpečnosti neschválí 

dokumenty společnosti, 

který údržbová 

organizace potřebuje 

schválit pro bezpečný 

provoz. 

Scénář 1 pro UCA-9: Vedoucí jakosti a 

bezpečnosti neschválí potřebný dokument 

společnosti, protože je časově zaneprázdněn. 

Obsah dokumentu je však potřebný pro 

bezpečné vykonávání údržby, což může způsobit 

nebezpečí, protože zaměstnanci pracují bez 

některých znalostí BOZP. 

Scénář 2 pro UCA-9: Vedoucí jakosti a 

bezpečnosti neschválí potřebný dokument 

společnosti, protože nedostal informaci, že je to 

potřeba a neví o novém dokumentu společnosti. 

Obsah dokumentu je však potřebný pro 

bezpečné vykonávání údržby, což může způsobit 

nebezpečí, protože zaměstnanci pracují bez 

některých znalostí BOZP. 

10 Vedoucí jakosti a 

bezpečnosti schválí 

dokument společnosti, 

když dokument není 

v souladu s BOZP. 

Scénář 1 pro UCA-10: Odpovědný vedoucí 

považuje vedoucího jakosti a bezpečnosti za 

odborníka na BOZP, kterým tento vedoucí být 

nemusí, protože se zaměřuje na provozní 

bezpečnost a věnuje se převážně leteckým 

dokumentům. Odpovědný vedoucí se domnívá, 

že schválením dokumentu od vedoucího jakosti a 

bezpečnosti je zaručeno dodržení BOZP a 

dokument, který ve skutečnosti BOZP porušuje, 

schválí. Dokumentem se pak řídí zbytek údržbové 

organizace a vznikají tak nebezpečí. Zaměstnanci 

údržby tak reálně pracují bez znalostí 

bezpečnostních postupů BOZP [H-1.2] 

11 Technický ředitel 

nevyzývá vedoucího 

údržby na základně 

k dodržování pracovních 

postupů, když tyto 

nejsou dodržovány. 

Scénář 1 pro UCA-11: Technický ředitel nemá 

informace o průběhu údržby, která neprobíhá 

podle schválených pracovních postupů a potřebě 

apelování a vyzývání k dodržování pracovních 

postupů, a proto si myslí, že je vše správně. To 

způsobí přetrvávání nebezpečí během údržby, 

které může vést ke ztrátě. 

12 Technický ředitel 

neinstruuje nebo 

nezajistí odbornou 

instruktáž pro personál 

údržby k dodržování 

BOZP postupů a 

opatření, když tyto 

nejsou dodržovány. 

Scénář 1 pro UCA-12: Technický ředitel neví o 

událostech během údržby a o nedodržování 

BOZP při ní, tudíž neví o potřebě instruktáže 

personálu údržby v BOZP. To způsobí přetrvávání 

nebezpečí během údržby. 

Scénář 2 pro UCA-12: Technický ředitel má 

informace o událostech během údržby a o 

nedodržování BOZP při ní. Kvůli upřednostňování 

jiné práce, jíž je vytížen ignoruje tyto informace. 

To způsobí přetrvávání nebezpečí během údržby. 

13 Technický ředitel 

instruuje personál 

údržby k dodržování 

BOZP, když technický 

ředitel není dostatečně 

Scénář 1 pro UCA-13: Technický ředitel se 

domnívá, že BOZP je zbytečně přísné a brzdí 

proces údržby. Na základě jeho domněnky upraví 

výklad instruktáže a pověří personál nesprávnými 
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vzdělán v BOZP 

postupech. 

postupy BOZP, které neeliminují nebezpečí při 

údržbě. 

Scénář 2 pro UCA-13: Technický ředitel se 

domnívá, že BOZP opatření lze aplikovat levněji a 

na základě jeho domněnky upraví výklad 

instruktáže a pověří personál nesprávnými 

postupy BOZP, které neeliminují nebezpečí při 

údržbě. 

14 Technický ředitel 

nevyzývá vedoucího 

údržby na základně 

k dodržování 

bezpečnostních 

předpisů, pokud tyto 

neprobíhají. 

Scénář 1 pro UCA-14: Technický ředitel neví o 

událostech během údržby a o nedodržování 

BOZP při ní. To způsobí přetrvávání nebezpečí 

během údržby. 

Scénář 2 pro UCA-14: Technický ředitel má 

informace o incidentech během údržby a o 

nedodržování BOZP při ní. Kvůli upřednostňování 

jiné práce, jíž je vytížen ignoruje tyto informace. 

To způsobí přetrvávání nebezpečí během údržby. 

15 Technický ředitel 

neinstruuje manažery 

příslušných oddělení 

v tom, jak minimalizovat 

bezpečnostní rizika 

spojená s prací v údržbě 

letadel. 

Scénář 1 pro UCA-15: Technický ředitel je časově 

vytížen a instruování zaměstnanců v oblasti 

bezpečnostních rizik nestíhá. To má za následek 

nepokrytí některé části BOZP manažery a 

nenastavení potřebných opatření [H-1.2]. 

Scénář 2 pro UCA-15: Technický ředitel má za to, 

že instruování zaměstnanců v oblasti pracovních 

bezpečnostních rizik pokrývá svou působností 

dostatečně jiný vedoucí zaměstnanec a neověří si 

tuto skutečnost. Nejasnosti v odpovědnostech 

způsobí nepokrytí části BOZP a neznalost rizik 

spojených s údržbou [H-1.2].  

16 Technický ředitel 

instruuje manažery 

příslušných oddělení 

v tom, jak minimalizovat 

bezpečnostní rizika 

spojená s prací v údržbě 

letadel, když manažeři 

jsou zaměstnáni jinými 

úkony. 

Scénář 1 pro UCA-16: Technický ředitel instruuje 

manažery v oblasti bezpečnostních rizik BOZP 

spojených s prací v údržbě letadel, když jsou 

manažeři zaměstnáni jinou prací, protože je 

časově vytížen a jindy to nestíhá. To vede 

k nepozornosti. V důsledku toho neaplikují 

potřebná bezpečnostní opatření k odstranění 

bezpečnostních rizik spojených s prací v údržbě.  

Scénář 2 pro UCA-16: Technický ředitel instruuje 

manažery v oblasti bezpečnostních rizik BOZP 

spojených s prací v údržbě letadel, když jsou 

manažeři zaměstnáni jinou prací, protože 

nepovažuje BOZP za důležité a vnímá ji pouze 

jako administrativní povinnost. To vede 

k nepozornosti. V důsledku toho neaplikují 

potřebná bezpečnostní opatření k odstranění 

bezpečnostních rizik spojených s prací v údržbě. 

17 Vedoucí údržby na 

základně nevyzývá a 

Scénář 1 pro UCA-17: Vedoucí údržby na základně 

nekontroluje dodržování BOZP předpisů a 
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neinstruuje personál 

údržby k dodržování 

BOZP. 

opatření a neinstruuje a nevyzývá personál 

údržby k dodržování BOZP. To má za následek 

přetrvávající nebezpečí při údržbě v důsledku 

nedostatečné znalosti BOZP zaměstnanců 

údržby. 

Scénář 2 pro UCA-17: Vedoucí údržby na základně 

nezná všechny své odpovědnosti za BOZP a 

domnívá se, že je personál údržby dostatečně 

instruován jiným vedoucím zaměstnancem, což 

způsobí neřízení BOZP a přetrvávání nebezpečí 

z nedostatečného dodržování BOZP.  

18 Vedoucí údržby na 

základně vyzývá a 

instruuje personál 

údržby k dodržování 

BOZP, když vedoucí 

údržby není dostatečně 

vzdělán v BOZP 

postupech. 

Scénář 1 pro UCA-18: Vedoucí údržby na základně 

se domnívá, že BOZP je zbytečně přísné a brzdí 

proces údržby. Na základě jeho domněnky upraví 

výklad instruktáže a pověří personál nesprávnými 

postupy BOZP, které neeliminují nebezpečí při 

údržbě. 

Scénář 2 pro UCA-18: Vedoucí údržby na základně 

se domnívá, že BOZP opatření lze aplikovat 

levněji a na základě jeho domněnky upraví výklad 

instruktáže a pověří personál nesprávnými 

postupy BOZP, které neeliminují nebezpečí při 

údržbě. 

19 Vedoucí údržby na 

základně nevyšle 

pracovníka údržby na 

BOZP či PO školení. 

Scénář 1 pro UCA-19: Vedoucí údržby na základně 

nevyšle pracovníka údržby letadel na BOZP 

školení, protože neví, že je to v jeho kompetenci. 

Kvůli neplatnému BOZP školení pracovník údržby 

neví o aktuálních postupech v BOZP a při údržbě 

pak vznikají nebezpečí plynoucí z neznalosti 

BOZP postupů. 

Scénář 2 pro UCA-19: Vedoucí údržby na základně 

nedostal informaci, že některý pracovník údržby 

nemá platné školení. Kvůli neplatnému BOZP 

školení pracovník údržby neví o aktuálních 

postupech v BOZP a při údržbě pak vznikají 

nebezpečí plynoucí z neznalosti BOZP postupů.  

20 Vedoucí hangáru nevyšle 

pracovníka údržby na 

BOZP či PO školení. 

Scénář 1 pro UCA-20: Vedoucí hangáru nevyšle 

pracovníka údržby letadel na BOZP školení, 

protože neví, že je to v jeho kompetenci. Kvůli 

neplatnému BOZP školení pracovník údržby neví 

o aktuálních postupech v BOZP a při údržbě pak 

vznikají nebezpečí plynoucí z neznalosti BOZP 

postupů.  

Scénář 2 pro UCA-20: Vedoucí hangáru nedostal 

informaci, že některý pracovník údržby nemá 

platné školení. Kvůli neplatnému BOZP školení 

pracovník údržby neví o aktuálních postupech 
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v BOZP a při údržbě pak vznikají nebezpečí 

plynoucí z neznalosti BOZP postupů.  

21 Vedoucí hangáru 

nepřerozdělí práci 

personálu údržby 

v případě, že jsou 

v pracovní zátěži 

jednotlivých pracovníků 

značné rozdíly. 

Scénář 1 pro UCA-21: Vedoucí hangáru nemá 

dostatečný přehled o zátěži personálu údržby a o 

rozvržení prací mezi jednotlivé týmy, protože je 

vytížen jinou prací. To může způsobit přetížení 

některých pracovníků údržby, což následně může 

vést k nebezpečí z únavy a vyčerpání. 

Scénář 2 pro UCA-21: Vedoucí hangáru nemá 

dostatečné znalosti v řízení lidských zdrojů a neví, 

že práce, kterou je pověřen některý pracovník 

údržby je nadměrná. To může následně vést 

k nebezpečím z únavy a vyčerpání.  

22 Vedoucí hangáru 

přesune práci od 

přetíženého pracovníka 

na jiného pracovníka, 

když je tento pracovník 

již zatížen jinými úkoly. 

Scénář 1 pro UCA-22: Vedoucí hangáru nemá 

dostatečné znalosti v řízení lidských zdrojů a neví, 

že při přerozdělení práce z jednoho pracovníka 

údržby na druhého toho druhého přetíží, čímž 

vzniká nebezpečí z únavy a vyčerpání. 

23 Vedoucí správy objektů 

nesvolá poradu BOZP 

týmu, když je potřeba 

řešit závažné problémy 

BOZP. 

Scénář 1 pro UCA-23: Vedoucí správy objektů je 

časově vytížen a nesvolá poradu BOZP týmu, 

protože neví o problémech v BOZP. Vedoucí, kteří 

jsou členy BOZP týmu pak neví o novinkách BOZP, 

incidentech a nedostatcích, čímž přetrvávají 

nebezpečí během údržby. 

24 Vedoucí správy objektů 

neškolí personál údržby 

v používání prostor a 

zařízení. 

Scénář 1 pro UCA-24: Vedoucí správy objektů se 

domnívá, že školení v používání prostor a zařízení 

není potřeba, protože nedostal požadavek na 

proškolení personálu. Nebezpečí způsobená 

nesprávným používáním zařízení a prostor 

personálem tak přetrvávají.  

Scénář 2 pro UCA-24: Vedoucí správy objektů 

nekontroluje, jak je nakládáno personálem s 

prostory a zařízením, a tudíž neví o potřebě 

školení personálu. Pracovníci údržby pak 

používají prostory pracoviště a zařízení na 

pracovišti v rozporu s BOZP a dochází tak 

k nebezpečnému používání zařízení a prostor. 

Scénář 3 pro UCA-24: Vedoucí správy objektů neví 

o novém zaměstnanci společnosti. Ten tak 

používá zařízení společnosti bez znalosti rizik a 

správného postupu zacházení, což může způsobit 

nebezpečí související s nesprávným používáním 

prostor a zařízení společnosti. 

Scénář 4 pro UCA-24: Vedoucí správy objektů ví, 

že je personál vytížen jinou prací, a tak 

neprovede školení v plném rozsahu, ale proškolí 

personál pouze v částech, o kterých si myslí, že 

jsou podstatné. V důsledku toho nadále 
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přetrvávají nebezpečí související s nesprávným 

používáním prostor a zařízení společnosti. 

25 Vedoucí správy objektů 

školí personál údržby 

v používání prostor a 

zařízení, když je personál 

zaneprázdněn jinou 

prací. 

Scénář 1 pro UCA-25: Vedoucí správy objektů 

provedl školení, když je personál údržby 

zaneprázdněn jinou prací, protože je sám časově 

vytížen. Vedoucí správy objektů provedl školení 

během procesu údržby letadel v plném rozsahu a 

dostatečně. Personál údržby však kvůli 

nedostatečné soustředěnosti na školení některé 

části školení nezaznamenal či nevnímal. 

V důsledku toho nadále přetrvávají nebezpečí 

související s nesprávným používáním prostor a 

zařízení společnosti. 

Scénář 2 pro UCA-25: Vedoucí správy objektů 

provedl školení, když je personál údržby 

zaneprázdněn jinou prací, protože vnímá BOZP 

pouze jako administrativní povinnost. Vedoucí 

správy objektů provedl školení během procesu 

údržby letadel v plném rozsahu a dostatečně. 

Personál údržby však kvůli nedostatečné 

soustředěnosti na školení některé části školení 

nezaznamenal či nevnímal. V důsledku toho 

nadále přetrvávají nebezpečí související 

s nesprávným používáním prostor a zařízení 

společnosti. 

26 Vedoucí správy objektů 

školí personál údržby 

v používání prostor a 

zařízení až po nástupu 

do pracovního procesu. 

Scénář 1 pro UCA-26: Vedoucí správy objektů je 

vytížen jinou prací a nestíhá školení nového 

pracovníka údržby v používání prostor a zařízení. 

Ten tak během přechodného období používá 

zařízení společnosti bez znalosti rizik a správného 

postupu zacházení, což může způsobit nebezpečí 

související s nesprávným používáním prostor a 

zařízení společnosti.  

Scénář 2 pro UCA-27: Vedoucí správy objektů neví 

o novém zaměstnanci společnosti a tuto 

informaci se dozví až po zařazení pracovníka do 

pracovního procesu. Ten tak během přechodného 

období používá zařízení společnosti bez znalosti 

rizik a správného postupu zacházení, což může 

způsobit nebezpečí související s nesprávným 

používáním prostor a zařízení společnosti. 

27 Vedoucí správy objektů 

školí personál údržby 

v používání prostor, když 

potvrzovací podmínky 

nejsou adekvátní. 

Scénář 1 pro UCA-27: Vedoucí správy objektů 

nevymáhá dostatečně reálné znalosti 

zaměstnanců údržby ze školení, protože vnímá 

BOZP jako nedůležitou a pouze jako 

administrativní zátěž. Potvrzení seznámení se 

školením je právně v pořádku, avšak vedoucí 

správy objektů si neověřil, zda bylo školení 

efektivní a pracovníci údržby jej přijali. Pracovník 

údržby tak pracuje se zařízením bez znalostí ze 
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školení, což způsobí nebezpečné zacházení se 

zařízením a prostorami společnosti.  

Scénář 2 pro UCA-27: Vedoucí správy objektů 

nevymáhá dostatečně reálné znalosti 

zaměstnanců údržby ze školení, protože se 

domnívá, že odpovědnost přechází po provedení 

jeho školení na oficiálně proškolený personál, 

protože podle dokumentů je proběhlo školení 

úspěšně. Potvrzení seznámení se školením je 

právně v pořádku, avšak vedoucí správy objektů 

si neověřil, zda bylo školení efektivní a pracovníci 

údržby jej přijali. Pracovník údržby tak pracuje se 

zařízením bez znalostí ze školení, což způsobí 

nebezpečné zacházení se zařízením a prostorami 

společnosti. 

28 Vedoucí správy objektů a 

vedoucí příslušného 

oddělení nenařídí 

personálu společnosti 

zavedení nových BOZP 

opatření, když jsou 

taková opatření 

nezbytná. 

Scénář 1 pro UCA-28: Vedoucí správy objektů a 

vedoucí příslušného oddělení nejsou seznámeni 

s potřebou nových BOZP opatření, protože nemají 

informační vazbu od externího bezpečnostního 

specialisty. To způsobí zastaralé BOZP postupy 

v údržbové organizaci a přetrvávání nebezpečí 

během údržby plynoucí z neznalosti BOZP 

postupů a opatření [H-1.2].  

29 Vedoucí personálního 

oddělení předá 

odpovědnosti za školení 

zaměstnanců některému 

vedoucímu, když je 

některý vedoucí vytížen 

jinou prací. 

Scénář 1 pro UCA-29: Vedoucí personálního 

oddělení není dostatečně seznámen s obsahem a 

objemem práce vedoucích zaměstnanců. Tím 

vznikne přetížení vedoucího zaměstnance, který 

prioritizuje svou práci a školení BOZP pro něj 

dané situaci není přednostní problém. To může 

způsobit nebezpečí [H-1.2] u některého 

zaměstnance údržby, který tak nemá aktuální 

platné školení pro BOZP. 

30 Externí bezpečnostní 

agentura provede 

školení zaměstnanců, 

když údržbová 

organizace neověřila 

dodavatele školení. 

Scénář 1 pro UCA-30: Externí bezpečnostní 

agentura nemá aktuální informace pro BOZP. 

Jejich školení je zastaralé a nepokrývá veškeré 

aktuální BOZP standardy. To vede k dojmu 

správně proškoleného pracovníka údržby, který 

ve skutečnosti podle aktuálního BOZP proškolen 

není a jeho práce tak obsahuje nebezpečí 

v důsledku nesprávné znalosti BOZP. 

Scénář 2 pro UCA-30: Externí bezpečnostní 

agentura nepokrývá svou působností BOZP 

v údržbě letadel. Školení BOZP je příliš obecné a 

nepokryje dostatečně všechny procesy v údržbě 

letadel.  Toto vynechání může způsobit 

nebezpečí během údržby [H-1.2]. 
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Příloha 5: Požadavky na řídící pro systém údržby integrované 

palivové nádrže 

Řídící Požadavky na řídícího 

Technik Technik musí provést odvětrání nádrže před zahájením údržby. 

Technik musí zajistit, aby byl odvětrávaný vzduch z nádrže 

odveden mimo hangár. 

Technik nesmí provádět odvětrávání nádrže, pokud jsou v nádrži 

zbytky paliva. 

Technik nesmí ukončit odvětrávání nádrže, pokud vzduch v nádrži 

obsahuje přebytek palivových výparů. 

Technik musí rozmístit značky poukazující na nebezpečí kolem 

nádrže. 

Technik musí zajistit, že jsou umístěné značky a sloupy 

v dostatečné předepsané vzdálenosti od nádrží. 

Technik musí rozmístit značky poukazující na nebezpečí kolem 

nádrže před otevřením nádrže. 

Technik musí zapsat naměřené hodnoty hladiny palivových 

výparů a kyslíku do Záznamníku (Logbook). 

Technik musí zajistit čitelnost zapsaných hodnot v Záznamníku. 

Technik musí naměřené hodnoty zapsat ihned po měření. 

Technik musí být informován o přesnosti měření. 

Technik musí odstranit veškeré zbytky paliva z nádrže, když je to 

potřeba pro vykonání dalších úkonů. 

Technik musí být při odstraňování zbytků paliva z nádrže vybaven 

vhodnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

Technik nesmí vykonávat údržbu palivové nádrže, když nádrž není 

ve způsobilém stavu. 

Vedoucí skupiny Vedoucí skupiny musí přidělit technikům pracovní úkony, které 

zajišťují bezpečnost práce. 

Vedoucí skupiny nesmí přidělovat technikům pracovní úkony 

dříve, než jsou dokončeny úkony předchozí. 

Vedoucí skupiny musí vyzívat techniky údržby k dodržování BOZP. 

Vedoucí týmu Vedoucí týmu musí poskytnout technikům odbornou pomoc. 

Vedoucí týmu musí poskytnout technikům odbornou pomoc vždy 

před zahájením pracovních úkonů. 
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Příloha 6: Požadavky na řídící pro systém implementace a 

vylepšování BOZP 

Řídící Požadavky na řídícího 

Odpovědný 

vedoucí 

Odpovědný vedoucí musí pověřit technického ředitele nebo 

příslušného vedoucího oddělení k sepsání potřebného 

dokumentu společnosti. 

Odpovědný vedoucí musí rozdělit odpovědnosti za BOZP mezi 

jednotlivé vedoucí oddělení. 

Odpovědný vedoucí nesmí přidělit odpovědnosti za BOZP 

některému vedoucímu, když je tento zaneprázdněn jinou prací. 

Odpovědný vedoucí musí schválit sepsaný dokument, který je 

potřebný pro zajištění bezpečnosti na pracovišti. 

Odpovědný vedoucí nesmí schválit interní dokument společnosti, 

když je sepsán v rozporu s BOZP. 

Odpovědný vedoucí musí schválit interní dokument společnosti 

před tím, než je v praxi potřebný. 

Odpovědný vedoucí musí přidělit potřebné zdroje k zajištění 

BOZP. 

Odpovědný vedoucí musí přidělit potřebné zdroje před tím, než 

jsou zdroje potřebné. 

Vedoucí jakosti 

a bezpečnosti 

Vedoucí jakosti a bezpečnosti musí schválit interní dokument, 

který je potřebný pro bezpečný provoz na pracovišti. 

Vedoucí jakosti a bezpečnosti nesmí schválit interní dokument, 

který není v souladu s BOZP. 

Technický ředitel Technický ředitel musí vyzývat vedoucího údržby na základně ke 

kontrole dodržování pracovních postupů, když tyto nejsou 

dodržovány. 

Technický ředitel musí zajistit odbornou instruktáž k dodržování 

BOZP postupů, když tyto nejsou dodržovány. 

Technický ředitel nesmí instruovat personál údržby v dodržování 

BOZP, když není dostatečně vzdělán v BOZP postupech. 

Technický ředitel musí vyzývat vedoucího údržby na základně 

k dodržování bezpečnostních předpisů BOZP, když tyto nejsou 

dodržovány. 

Technický ředitel musí instruovat vedoucí příslušných oddělení 

v tom, jak minimalizovat rizika spojená s prací v údržbě. 

Technický ředitel nesmí instruovat vedoucí příslušných oddělení 

v tom, jak minimalizovat rizika spojená s prací v údržbě, když jsou 

manažeři zaměstnáni jinými úkoly. 

Vedoucí správy 

objektů 

Vedoucí správy objektů musí svolat poradu BOZP týmu v případě, 

že je potřeba vyřešit závažné problémy BOZP. 

Vedoucí správy objektů musí proškolit personál údržby 

v používání prostor a zařízení. 

Vedoucí správy objektů nesmí školit personál údržby, když je 

personál zaneprázdněn jinou prací. Na školení personálu musí být 

vyhrazen dostatečný čas. 
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Vedoucí správy objektů musí proškolit personál údržby před 

nástupem do pracovního procesu. 

Vedoucí správy objektů musí zajistit adekvátní potvrzovací 

prostředky školení personálu, které zajistí dostatečný přehled o 

informovanosti personálu. 

Vedoucí správy objektů (nebo vedoucí příslušného oddělení) musí 

zajistit zavedení nových BOZP opatření do společnosti 

neprodleně po tom, co jsou legislativními orgány či úřady 

uvedeny v platnost. 

Vedoucí údržby 

na základně 

Vedoucí údržby na základně musí kontrolovat proces údržby a 

vyzývat personál údržby k dodržování BOZP opatření v případě, že 

nejsou dodržovány.  

Vedoucí údržby na základně musí instruovat personál ve 

správném dodržování BOZP opatření v případě, že nejsou 

dodržovány nebo nejsou dodržovány v souladu s předpisy. 

Vedoucí údržby na základně musí být dostatečně vzdělán 

v oblasti BOZP a musí mít povědomí o všech možných rizicích na 

pracovišti.  

Vedoucí údržby na základně musí vysílat personál údržby na 

BOZP školení v případě, že jej personál nemá platné nebo vedoucí 

údržby vyhodnotil, že je to pro zajištění bezpečnosti na pracovišti 

nutné.  

Vedoucí hangáru Vedoucí hangáru musí vysílat personál údržby na školení, když je 

potřeba. 

Vedoucí hangáru musí přerozdělit práci personálu údržby, když 

jsou v pracovní zátěži personálu rozdíly. 

Vedoucí hangáru nesmí přesunout práci na pracovníka údržby, 

který je vytížen jinou prací. 

Vedoucí 

personálního 

oddělení 

Vedoucí personálního oddělení nesmí předat odpovědnosti za 

školení zaměstnanců některému vedoucímu oddělení, který je 

vytížen jinou prací. 

Externí 

bezpečnostní 

agentura 

Externí bezpečnostní agentura nesmí provádět školení 

zaměstnanců, když jejich školení není schválené podle aktuální 

platné legislativy. 
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Příloha 7: Model řídící struktury pro systém údržby 

integrované palivové nádrže 
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Příloha 8: Tabulka interakcí k modelu řídící struktury pro 

systém vytváření, implementace a vylepšování BOZP 

1. komponent 2. komponent Řídící akce Zpětná vazba Koordinace 

Odpovědný 

vedoucí 

Vedoucí jakosti 

a bezpečnosti 

vydává a 

potvrzuje 

navržená 

opatření 

pomocí 

konečného 

schvalování; 

hodnocení a 

podávání hlášení o 

skutečných 

nebo 

potencionálních 

rizicích; 

/ 

Odpovědný 

vedoucí 

Technický 

ředitel 

pověřuje k 

sepsání 

dokumentace 

společnosti; 

hlášené incidenty; 

hlášení o míře 

dodržování BOZP; 

informuje o 

nových úpravách 

zákonů, 

vyhláškách 

a bezpečnostních 

stanovách ÚCL, 

PČR, EU; 

/ 

Vedoucí jakosti 

a bezpečnosti 

Technický 

ředitel 

/ / jednání o 

nápravách 

nedostatků 

plynoucích z 

auditů; 

poskytování 

poradenství v 

oblasti 

bezpečnosti; 

provádí kontrolu 

všech 

dokumentů v 

rámci 

schvalování; 
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Vedoucí jakosti 

a bezpečnosti 

Management 

(Operational 

Management) 

Schvaluje 

dokumenty 

společnosti 

v rámci kvality a 

bezpečnosti 

Dokumenty; 

hlášení; meetingy; 

/ 

Odpovědný 

vedoucí 

Management 

(Operational 

Management) 

přiděluje 

potřebné zdroje k 

zajištění BOZP; 

schvaluje 

dokumentaci 

společnosti; 

rozděluje 

odpovědnosti za 

BOZP mezi 

vedoucí; 

/ / 

Technický 

ředitel 

Vedoucí 

údržby na 

základně 

vyzývá k 

dodržení 

pracovních 

postupů; 

vyzývá k 

dodržení 

bezpečnostních 

předpisů BOZP; 

hlášené incidenty; 

požadavky 

podřízeného 

personálu; 

vyhodnocení 

výkonnost 

přiděleného 

personálu; 

návrhy aktualizací 

školení a BOZP 

opatření; 

/ 

Technický 

ředitel 

Pracovníci 

údržby (Field 

Operations) 

instruuje k 

dodržení 

bezpečnostních 

předpisů BOZP; 

Kontrola během 

procesu údržby; 

/ 

Vedoucí 

údržby na 

základně 

Vedoucí 

hangáru 

instruuje 

zaměstnance v 

dodržování  

BOZP předpisů; 

vysílá pracovníky 

úrdžby na 

školení; 

 

reporty od Team 

Leaderů; 

reporty stavu 

pracoviště v 

porovnání s 

předpisy; 

/ 
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hodnocení výkonů 

přiděleného 

personálu údržby; 

návrh aktualizace 

postupů; 

návrhy na 

doplňující školení 

podřízených 

pracovníků; 

Vedoucí 

údržby na 

základně 

Pracovníci 

údržby (Field 

Operations) 

instruuje 

zaměstnance v 

dodržování  

BOZP předpisů; 

vysílá pracovníky 

úrdžby na 

školení; 

platný certifikát o 

školení; 

/ 

Vedoucí 

hangáru 

Pracovníci 

údržby (Field 

Operations) 

přerozděluje 

přidělenou práci 

v případě  

odchylek v 

pracovní zátěži; 

vysílá pracovníky 

úrdžby na školení 

; 

Návrhy na 

vylepšení BOZP 

standardů; 

 

Vedoucí 

personálního 

oddělení 

Školení 

personálu 

Rozděluje 

odpovědnosti za 

školení personálu 

příslušným 

manažerům; 

/ / 

Vedoucí správy 

objektů 

Pracovníci 

údržby (Field 

Operations)  

školí personál 

údržby v 

používání prostor 

a zařízení; 

nařizuje a 

koordinuje 

zavedení nových 

BOZP opatření; 

Kontrola 

pracoviště;  

nehody a 

incidenty; 

/ 
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Vedoucí správy 

objektů 

Porada BOZP Svolává / / 

Externí 

bezpečnostní 

agentura 

Údržbová 

organizace 

 

Pravidelná BOZP 

školení personálu  

a vedoucího 

personálu; 

 

/ Informování o 

změnách v BOZP 

Externí 

bezpečnostní 

specialista na 

BOZP 

Vedoucí správy 

objektů 

/ / Poradenství v 

BOZP pomocí 

auditů 
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Příloha 9: Potvrzení validace bakalářské práce 

 


