
“Příběhy jsou, kam se vydávají vzpomínky, když jsou zapomenuty“ 

- Pán času, 9. série, epizoda 12    

 Pokud máte dlouholeté zkušenosti v daném průmyslu, pamatujete si okolnosti nehod, které jste přímo zažili 

nebo o kterých vám říkali vaši předchůdci. Sdílejte tyto příběhy se svými méně zkušenými kolegy. 

Připomínejte jim, že „to se tady stát může“, protože už „se to stalo“. 

 Pokud jste v daném zpracovatelském průmyslu relativně noví, požádejte vaše zkušené kolegy, aby se 

podělili o své předchozí zkušenosti s mimořádnými událostmi. 

 Navrhněte vedení, aby byly sepsány nebo jinak zdokumentovány příběhy, které by zachovaly jejich 

vzpomínky na mimořádné události předtím, než budou ztraceny po tom, když lidé změní práci nebo 

odejdou do důchodu. 

 Vyhledejte si nehody, které se vyskytují v jakémkoli průmyslu, a zjistěte, co si z nich můžete vzít jako 

poučení v souvislosti s vaší prací. Mnoho vydání Beacon je příkladem toho, jak zdánlivě nesouvisející 

událost může poskytnout důležité poučení pro naše odvětví. Některými příklady mohou být požár na osobní 

lodi (září 2016, proces řízení změn), porucha motoru letadla (říjen 2018, mechanická integrita a nebezpečná 

energie) a požár na letišti v Atlantě (prosinec 2018, havarijní reakce a poruchy se společnou příčinou). 

Sponzorem tohoto vydání je 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 
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Příběhy procesní bezpečnosti! 

     Schopnost vyprávění příběhů byla po staletí uznávána jako účinný způsob jak ovlivnit 

myšlení, chytnout za srdce a uchovat historii. Děti po celém světě se učí pohádky ze 

sbírek, jako jsou Pohádky matky husy, Pohádky bratří Grimů, Ezopovy bajky a další. 

Tyto příběhy si pamatují a berou si z nich poučení po celý život.  

     Průkopník procesní bezpečnosti Trevor Kletz (1922–2013) často psal o důležitosti 

příběhů v oblasti procesní bezpečnosti. Lidé si pamatují příběhy a pamatují si je mnohem 

spolehlivěji než přednášky o procesních nebezpečích a další školící materiály. Ve 

zpracovatelském průmyslu se naštěstí podařilo dosáhnout výrazného pokroku při 

snižování četnosti závažných havárií. Lidé pracující ve výrobních závodech získali v 

minulosti zdravý respekt k procesním rizikům tím, že osobně prožívali to, co se může 

Co můžete udělat? 

http://www.dekra-process-safety.com/ 

stát, když není výroba řádně řízena. Bez této zkušenosti 

se proto spoléháme na školení, cvičení a postupy, 

abychom mohli provádět každodenní práci bezpečně. 

Pokud neexistuje dobré spojení mezi „co dělat“ a „proč 

to děláme takhle“, můžeme se stát lhostejnými. Proč 

musíme dodržovat všechny tyto předpisy řízení procesní 

bezpečnosti k prevenci událostí, které se nikdy nestaly? 

Zapomínáme, že k těmto událostem nedochází tak často, 

protože dodržujeme tyto požadované předpisy. Předpisy 

se stávají zranitelnými tím, že nejsou důsledně 

dodržovány. Lhostejnost a nedodržování postupů 

(předpisů) jsou první kroky na cestě vedoucí k budoucí 

havárii. 

Ezopova bajka O vráně a 

džbánu nám připomíná 

význam vynalézavosti. 

Beacon z října 2017 je 

založen na Ezopově bajce 

O prolhaném pasáčkovi.  
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