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Anotace 

Bakalářská práce charakterizuje kamenolom Nihošovice jako celek a problematiku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rozvíjí téma hodnocení rizik, kdy je za potřebí 

chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců, v podobě popisu metod a výběru vhodné metody 

vyhodnocení rizik, které se v provozu vyskytují.  V práci jsou navrhnuty a zpracovány formy 

vyhodnocení rizik.  
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Summary 

This thesis describes Nihošovice quarry and issue of safety and health protection at work. 

The thesis develops the risk Assessment theme when to safe health a safety at work is 

needed. The thesis describes methods and chooses suitable method of risk Assesment which 

is founded in operation. The forms of risk Assessment are founded and processed. 
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OBÚ   Obvodní báňský úřad 

OOPP                         Osobní ochranné pracovní prostředky 

POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání  

TP                               Trhací práce 
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ÚVOD 

Povinnost hodnotit riziko je jedním ze základních principů preventivního pojetí politiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), která je prosazována v zemích 

Evropské unie zejména prostřednictvím transpozice a implementace Směrnice Rady 

Evropské unie 89/391/EHS (Rámcová směrnice) a jejích individuálních směrnic. 

Stejné principy jsou obsaženy v Úmluvě č. 176 o bezpečnosti a zdraví v dolech Mezinárodní 

organizace práce. 

V České republice je téma BOZP  a hodnocení rizik zakotveno v § 102 odst. 3 zákona č. 

262/2006 Sb. – zákoníku práce. 

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je tedy chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců.  

Hodnocení rizik dále pomáhá minimalizovat možnost poškození zdraví zaměstnanců nebo 

životního prostředí v důsledku aktivit souvisejících s prací, minimalizuje vznik 

mimořádných událostí a nebezpečných stavů. 

V této bakalářské práci jsou prostudována rizika spojená s provozem kamenolomu 

Nihošovice, tedy rizika, která mohou způsobit jakoukoliv škodu na majetku, způsobit úraz 

nebo nemoc z povolání. Dále jsou navrhnuta jednotlivá opatření k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci formou hodnocení rizik.  

Při vypracování této práce jsem navštívil provozovnu a uskutečnil jsem analýzu při provozu 

kamenolomu.   

Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza rizik spojených s těžbou v lomu Nihošovice 

a navržení vhodné metody pro zpracování hodnocení rizik a dále zpracovat konkrétní 

rizika do konečné podoby.   
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1.  HISTORIE LOMU NIHOŠOVICE  

Kronika obce Nihošovice nese první záznamy o lomu už před rokem 1927. Kronika psaná 

Františkem Kabátníkem, místním řídícím učitelem, uvádí, že lom a štěrkovna byl zřízen 

v jihozápadní části obce na jejím konci, v lese Dubovci. S rokem 1927 je do obce a dále i 

lomu zaveden elektrický proud. Následuje pořízení nového drtícího stroje, který dělníkům 

alespoň částečně usnadnil těžkou a namáhavou práci, i když ostatní práce zůstávají výhradně 

ručními pracemi. Odstřelené kamenivo se ručně nakládalo do ručně tlačených vozíků a 

dopravovalo se k drtícímu stroji, norma pro jednoho dělníka byla jeden vozík za pracovní 

směnu, tedy šest vozíků za pracovní týden. Velikost vozíků a počet pracovníků na směně, 

pro představu výkonu tohoto provozu, není bohužel znám. Drtící stroj podrtil a nechal 

propadnout materiál do šupen, odkud se ručně nakládal na vozíky a dopravoval na sklad, 

případně se nakládal na koňská spřežení, která jej dopravila přímo na místo potřeby. 

V kronice se uvádí že, od této doby se v lomu obživuje a zdraví ničí větší množství lidí 

z Nihošovic a z okolí. Podle pamětníků byl prvním majitelem lomu firma Janoušek, 

velkoobchodník s uhlím ve Volyni. Po roce 1948 byl lom zestátněn a stal se majetkem 

národního, posléze státního podniku Silnice České Budějovice, závod Prachatice. Ruční 

práce začala být nahrazována stroji. Kamenivo bylo nakládáno lanovým lopatovým 

rypadlem, technologická přeprava kameniva k primárnímu drcení byla prováděna nákladním 

automobilem. Provoz lomu byl dvousměnný a pracovalo zde více jak čtyřicet zaměstnanců. 

V únoru roku 1964 došlo při komorovém odstřelu k nadměrnému rozletu kameniva a 

fatálnímu poškození stávající výrobní linky. 
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    Obrázek č. 1: poškození výrobní linky po nadměrném rozletu kameniva v roce 1964; (fotoarchiv lomu) 

  

Kamenivo zavalilo i přilehlou silnici, která byla několik dnů neprůjezdná.  Tato situace 

napomohla k tomu, že byla postavena zcela nová výrobní linka, která měla vedle nové 

třídírny i dvoustupňové drcení kameniva. Hlavními produkty v sedmdesátých letech byly 

štěrky a hrubé drtě, které sloužily zejména k výstavbě komunikací. Od počátku osmdesátých 

let byl provoz jednosměnný a pracovalo zde okolo dvaceti zaměstnanců, ve všech oborech, 

které lomařská výroba vyžaduje: vrtači, střelmistři, obsluha rypadla, řidiči, obsluha drtiče a 

násypek, údržbáři, expedice, hlídači. Pouze clonové odstřely prováděli techničtí vedoucí 

odstřelu z destrukčního oddělení. Se změnou společenské situace po roce 1989 došlo i ke 

změně provozovatele a zároveň majitele lomu. Ve Velké privatizaci v roce 1992 koupila 

celý podnik Silnice České Budějovice rakouská firma Strabag, která jej vlastní do této doby. 

S tímto novým majitelem došlo k poslední velké změně ve výrobní technologii. Instalaci 

terciérního drtiče a tím rozšíření množství vyráběných artiklů a k automatizaci výrobního 

procesu a tím i snížení počtu zaměstnanců na stávající počet osmi pracovníků. [6] 
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2. CHARAKTERISTIKA KAMENOLOMU 

Kamenolom Nihošovice vlastní společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., která je součástí 

nadnárodního stavebního koncernu společnosti STRABAG SE, jak již bylo zmíněno výše. 

Hlavní činností společnosti je těžba, výroba a prodej drceného kameniva. Společnost 

provozuje v České republice 34 kamenolomů a 7 pískoven a další na Slovensku, Ukrajině a 

v Polsku. KAMENOLOMY ČR s.r.o. patří mezi tři největší těžaře v České republice, proto 

musí splňovat všechny směrnice, požadavky na kvalitu a BOZP. Společnost má oprávnění 

užívat pro svoje výrobky shody CE a je držitelem certifikátů systémů řízení kvality ČSN EN 

ISO 9001:2009, životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2005 a hlavně ČSN OHSAS 

18001:2008 o bezpečnosti práce. [5] 

 

 Obrázek č. 2: letecký pohled na kamenolom Nihošovice; (www.mineral-cesko.com/cz) 
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2.1. Geografie a charakteristika ložiska 

Kamenolom Nihošovice najdeme v západní části Jihočeského kraje, 11 km JZ od okresního 

města Strakonice, 3 km SZ od města Volyně. Ložisko leží v ohybu vodoteče Peklov, vlevo 

od silnice II/170 ve směru Strakonice - Stachy a spadá do katastrálního území Nihošovice 

pod správu obecního úřadu Nihošovice. CHLÚ a DP byli stanoveny pro dobývání 

výhradního ložiska žuly a biotitické ruly. 

 

 

Obrázek č. 3: pozice kamenolomu Nihošovice v zeměpisné mapě; (www.mapy.cz) 

 

CHLÚ Nihošovice bylo stanoveno OBÚ Plzeň, č. j. 920/90/II dne 7. 6. 1990 a to kopíruje 

DP stanovený rozhodnutím OBÚ Plzeň, č. j. 2528/92 dne 9. 12. 1992, který je zaevidován 

na ČBÚ v Praze pod evidenčním číslem 7 0764. Jeho plošný rozsah je 0,106634 km² a 

hranice tvoří nepravidelný osmiúhelník s vrcholy určenými v platném souřadnicovém 

systému JTSK takto. [8] 
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Tabulka č. 1: označení souřadnic vrcholů dobývacího prostoru Nihošovice; (změna POPD- Nihošovice 6/2007) 

Označení vrcholů DP Souřadnice X Souřadnice Y 

65 1136857,47 797782,62 

63 1136673,39 797602,04 

62 1136615,22 797495,24 

57 1136793,21 797398,37 

17 1136903,18 797260,11 

51 1137001,66 797472,43 

50 1136989,81 797551,66 

49 1136989,81 797623,02 

  

 

2.2. Geologické poměry na ložisku 

Výhradní ložisko kamene v Nihošovicích je součástí Českého masivu a podle regionálně 

geologického členění Českého masivu náleží zájmové území do dílčí jednotky moldanubika 

Šumavy a jižních Čech. Hlavní ložiskovou výplň tvoří komplex biotitických rul s různým 

stupněm migmatizace, z petrografického hlediska se jedná o biotitické až muskovit biotitické 

plagioklasové ruly jemně až drobně zrnité, více či méně usměrněné, s proměnlivým stupněm 

migmatizace a pozvolnými přechody až do silně migmatizovaných rul, vzácně až do 

migmatitů. Vymezení jednotlivých petrografických typů je velmi obtížné, neboť se hornina 

mění v horizontálním i vertikálním směru, mění se poměr světlých a tmavých součástek a 

v souladu s reginálními výzkumy je v lomu pozorovatelná polyfázová migmatizace, kdy na 

starší injikované ruly jsou naloženy mladší projevy migmatizace.[1] 

Kvalitní hornina a její dobré zpracování byli základním předpokladem využívat horninu a 

z ní vyráběné frakce převážně pro stavební účely. V kamenolomu jednou týdně odebírá 

kontrolní vzorky vyráběných frakcí pracovník Zkušebny kamene a kameniva s.r.o. Hořice, 

kde probíhá posuzování a ověřování stálostí vlastností. Tyto nutné kontroly a dozory nad 
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systémem řízení výroby zajišťují, že kamenolom může své výrobky prodávat pod záštitou 

certifikátů kameniva pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch, kameniva pro přípravu betonu pro pozemní stavby, 

pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby, kameniva pro nestmelené směsi a směsi 

stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, kameniva pro 

konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, kameniva pro kolejová lože a regulaci 

vodních toků.  

 

 

2.3. Současný stav dobývání, dopravy a úpravy vytěžené 

suroviny 

 

Ložisko Nihošovice je dobýváno povrchovým způsobem. Jedná se o stěnový lom cca 350 m 

x 300 m a celkové výšce 73 m. Lomová stěna je podkovovitého tvaru s čelem orientovaným 

na JV a v této době je rozdělena na pět etáží. I. etáž je podle stávajícího platného POPD u 

konce s těžbou, na II. etáži kde je již dobře znát mírné zvětrávání horniny zbývá dotěžit cca 

75 000 tun a ve III., IV. a V. etáži se nachází největší zásoby kvalitní horniny. [8] 

 

Tabulka č. 2: nadmořské výšky a výšky lomových stěn etáží lomu Nihošovice; (změna POPD- Nihošovice 

6/2007) 

Název Nádmořská výška Výška lomové stěny 

I. etáž 504 – 518 m n. m. 14 

II. etáž 486 – 504 m n. m. 18 

III. etáž 468 – 486 m n. m. 18 

IV. etáž 458 – 468 m n. m. 10 

V. etáž 445 – 468 m n. m. 13 
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 Koncem roku 2014 proběhl v kamenolomu geologický průzkum, který počítá se změnou 

POPD. Změna spočívá v rozšíření bloků zásob až k hranicím DP a žádostí o schválení těžby 

VI. etáže na kótu 430 m n. m. Tato změna POPD je v přípravné fázi. 

2.4.   Nakládka 

Nakládku a odvoz rozpojené rubaniny, zajišťují již stroje firemní. Lopatové rypadlo DH 441 

nakládá rubaninu a její dopravu na primární drtič zastává nákladní automobil Tatra 815. 

Další mobilní technologií jsou lopatový nakladač Volvo L90, který zajišťuje nakládku 

výrobků zákazníkovi, ohrnování skládek materiálu a případné práce spojené s opravou 

přístupových cest. Druhý nákladní automobil, který vyváží finální výrobky z násypek na 

skládky je také Tatra 815. 

2.5.   Způsob úpravy vytěžené suroviny 

Na primárním uzlu drcení je osazen čelisťový drtič DCJ 1100x800, který přivezenou 

rubaninu začne drtit na menší kusovitost a prvním pasovým dopravníkem je materiál 

dopraven do vyrovnávacího sila nad sekundární kuželový drtič SAYMON 1044. Zde 

dochází k dalšímu zdrobnění horniny a odtahu pasovým dopravníkem na první dvousítný 

třídič HT 4500x1800, kde dojde k vytřídění nadsítné frakce 63/125 a jemné frakce 0/4, tyto 

výrobky se již sypou do sil a odtud jsou expedovány zákazníkům, nebo vyváženy na skládky 

v lomu. Mezisítné z třídiče odveze další pasoví dopravník do vyrovnávacího sila nad 

terciérní kuželový drtič KDC 33 GP. Po posledním předrcení je materiál pasovými 

dopravníky dopraven na dvousítný plošný třídič Sandvik Flow 4200x1500, kde se vytříděný 

nadsítný materiál vrací smyčkou na terciérní drtič k opětovnému předrcení a materiál, který 

propadne horními síty je dále tříděn na spodních sítech, případně na v pořadí třetím plošném 

třísítném třídiči Ital 5000x1500. Z těchto dvou třídičů jsou vytříděné frakce dopravovány 

gravitačně skluzy, nebo krátkými pasovými dopravníky do sil odkud se expedují 

zákazníkům, nebo vyvážejí na skládky. Vyráběné frakce jsou 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 

16/32, 32/63, 63/125, 0/32 a 0/63. Všechny tyto frakce technologie není schopna vyrábět 

zároveň, ale možnost zaměňování sít s různou velikostí oka v třídičích, nám umožňuje mít 

tak široký sortiment výrobků pro zákazníky. 
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3.  LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PROBLEMATIKU BOZP PŘI TĚŽBĚ 

A ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

Historie hornictví v České republice nám zajistila, že specifická činnost jako je dobývání, 

zpracování nerostů a s tím činnosti spojené mají vlastní legislativu, která se zabývá a 

upravuje speciálně problematikou z tohoto oboru vyplívající. Počínaje vznikem Jihlavského 

horního práva až do dnešní podoby Horního zákona, jenž je jedním ze dvou základních 

zákonných pilířů, které jsou doplněny o celou řadu vyhlášek řešících hornickou činnost, 

bezpečnost osob, majetku a další. Již zmíněný Zákon o ochraně a využití nerostného 

bohatství (Horní zákon) číslo 44/1988 Sb., řeší ochranu a hospodárné využívání nerostného 

bohatství. Vyhledávání a průzkum ložisek a jejich otvírku, přípravu a samotné dobývání. 

Dále zde nalezneme řešení pro úpravu, zušlechťování a v neposlední řadě bezpečnost 

provozu a ochranu životního prostředí. Druhým zákonným pilířem je Zákon České národní 

rady číslo 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Tento 

zákon řeší hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem, výbušniny, ochranu 

a zdraví osob, provozů a životního prostředí. Z názvu je patrné, že součástí tohoto zákona je 

seznámení s orgánem státní báňské správy. 

Doprovodnými vyhláškami upravující BOZP jsou vyhláška číslo 26/1989 Sb. Českého 

báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu a vyhláška číslo 51/1989 Sb. 

Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

úpravě a zušlechťování nerostů. Tyto vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví osob a provozu při dobývání a zušlechťování. Jsou základním materiálem 

pro zpracování provozní dokumentace, kterou je například havarijní plán, dopravní řád, 

technologické postupy a pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení. Další vyhlášky, podle 

kterých je provozní dokumentace zpracována jsou Vyhláška číslo 392/2003 o bezpečnosti 

provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, 

zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

Nařízení vlády číslo 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Další legislativou, která se 
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nevztahuje pouze na problematiku hornictví, ale hornické provozy se jí řídit musí, je Zákoník 

práce číslo 262/2006, zákon číslo 111/1994 o silniční dopravě a vyhláška Ministerstva 

dopravy a strojů číslo 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení na pozemních komunikacích. Některé zde zmíněné zákony 

a vyhlášky prošly už mnoho novelami, doplněními a přepisy, proto platí dodatek ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Směrnice rady evropské unie číslo 89/391 EHS o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, která dala základ k současnému pojetí BOZP vznikla 

12. Června 1989 a ukládá, že zaměstnavatel musí být schopný identifikovat a zhodnotit 

rizika při práci ohrožující bezpečnosti a zdraví, určit a provést potřebná ochranná opatření. 

Při plánování prevence rizika se musí zohlednit vlivy techniky, organizace práce, pracovních 

podmínek, sociálních vztahů a vlivů životního prostředí na pracoviště. [9], [10] 

Kontrolním orgánem je Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského. 

Inspektoři OBÚ Plzeň v pravidelných intervalech navštěvují kamenolom a podrobují ho jak 

ohlášeným, tak neohlášeným kontrolám. Kontroly se zaměřují na provozní dokumentaci, 

kde kontrolují její správnost a úplnost, jestli je zpracována případně doplňována dle 

posledních legislativních úprav. Dále je součástí kontroly pochůzka po provozu, která má 

ukázat, jak podnik dodržuje a přenáší povinnosti daných ze zákona, vyhlášek, provozní 

dokumentace a technologických postupů do praxe. Osoba odpovědná za vedení a správnost 

dokumentace, dohlížení nad dodržováním daných předpisů v provozu je závodní lomu. Pro 

pochybení, nebo zanedbání povinností tohoto pracovníka má inspektor OBÚ právo udělit 

finanční pokutu, případně zahájit správní řízení a zjištěný nedostatek nechat neprodleně 

odstranit, nebo určit termín do kdy má být nedostatek odstraněn. 

Podnik je držitelem integrovaného systému certifikátů a proto i provoz Nihošovice musí 

splňovat všechny požadavky, které z těchto certifikátů plynou. V tříletých intervalech 

kamenolom navštěvují auditoři firmy Silmos-G, tento orgán má na starosti certifikaci 

systémů managementu a dohled nad nimi. Prvním certifikátem je ISO 9001 certifikát 

systému managementu kvality, který se týká výrobního procesu kontroly kvality výrobku a 

tudíž spokojenosti zákazníka. Druhým je ISO 14001 certifikát environmentálního 

managementu, který dokazuje, že i těžební podnik má zájem o zlepšení životního prostředí, 
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vyhodnocuje vliv těžby na své okolí a snaží se tyto nepříznivé vlivy odstraňovat případně 

alespoň eliminovat. Třetím certifikátem je OHSAS 18001 certifikát systému managementu 

VOZP, kterým se společnost zavazuje k neustálé snaze snižovat a eliminovat pracovní 

úrazovost. Jiným kontrolním orgánem navštěvujícím kamenolom je Krajská hygienická 

stanice Jihočeského kraje. Ta provádí kontrolní měření prašnosti, hlučnosti a vibrací, které 

působí na okolí, ale především míru jejich působení na pracovníky kamenolomu. Po 

vyhodnocení nasbíraných dat Krajská hygienická stanice provede kategorizaci pracovišť a 

prací. Pracovníci jsou zařazeni podle náročnosti prostředí a vykonávané práce do kategorií 

1, 2,2R, 3 podle kterých závodní lékař vykonává potřebné zdravotní kontroly, aby předešel 

poruše zdraví nebo případným nemocem z povolání. Dále kategorizace slouží k určení 

nároků na OOPP a MČDP, jak určuje zákoník práce 262/2006Sb., ve znění nařízení vlády 

číslo 495/2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.  

Dle evropského právního předpisu č. 89/391 jsou odpovědni za zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví svých zaměstnanců ve všech aspektech souvisejících s prací zaměstnavatelé. 

Hodnocení rizik je nedílnou součástí tohoto povinného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Dle tohoto právního předpisu musí být hodnocení rizik začátkem komplexního 

procesu řízení BOZP. Tímto zavedeným procesem zaměstnavatel zajišťuje již v počátcích 

opatření, která jsou důležitá v ochraně zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců. [9] 

 Dále tento předpis ukládá, že zaměstnavatel musí být schopný identifikovat a zhodnotit 

rizika při práci ohrožující bezpečnosti a zdraví, určit a provést potřebná ochranná opatření. 

Při plánování prevence rizika se musí zohlednit vlivy techniky, organizace práce, pracovních 

podmínek, sociálních vztahů a vlivů životního prostředí na pracoviště. 

Dále se o posouzení rizika a jeho snižování dozvíme ve směrnici ČSN EN ISO 12100 

(833001) – o bezpečnosti strojních zařízení. [7] 
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4. SPECIFIKACE NEBEZPEČÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK NA 

LOŽISKU NIHOŠOVICE 

Při každé činnosti v kamenolomu prováděné, vzniká nebezpečí. Nebezpečí je vše, co může 

způsobit škodu a poškodit zařízení, stroje nebo způsobit úraz, zranění či nemoci z povolání. 

Rizika plynoucí z nebezpečí se vztahují k pravděpodobnosti a závažnosti zranění nebo 

nemoci v důsledku vystavení se nebezpečí. 

 

4.1.   Rizika z činností v kamenolomu Nihošovice 

5.1.1 Trhací práce 

Trhací práce sebou nesou velké množství rizik, jedním z nich jsou seismické účinky 

přenášené horninovým masivem, které by mohli negativně působit na budovy v přilehlé 

osadě Lesní chalupy. Dlouhodobé působení nadměrných seismických účinků na zástavby 

rekreačního ale i obytného charakteru by mohli mít za následek porušení statiky a stability 

budov, které by se stali nebezpečnými a tím pádem neobyvatelnými.  

Dalším nebezpečím při TP je nadměrný rozlet. To je nežádoucí uvolnění rubaniny a její odlet 

do značné vzdálenosti. Při nadměrném rozletu hrozí zasažení technologie a její poškození 

nebo zasažení osob a majetku v bezpečnostním okruhu. Bezprostředně po vykonání TP se 

nad rozpojeným materiálem vznáší mrak zplodin z vyhořelých trhavin, kterých by se 

pracovníci mohli nadýchat a způsobit si dýchací obtíže případně otravu. 

Těžko ovlivnitelným, ale zároveň nežádoucím je efekt zvukový, ten může mít za následek 

plašení domácích zvířat a lesní zvěře, která se v této souvislosti v okolních lesích nebude 

zdržovat. 

 

5.1.2 Mobilní technologie a její obsluha 

Mobilní technologie je v kamenolomu využívána k mnoha činnostem skoro denně, řadíme 

do ní nákladní automobily, kolové nakladače, lopatová rypadla případně inpaktory a vrtací 

soupravy. K těmto strojům neodmyslitelně patří obsluha, jako jsou řidiči, operátoři nebo 
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strojníci. Tito pracovníci jsou základním činitelem, který přímo ovlivňuje míru nebezpečí 

plynoucí z této technologie. Fakt, že každý stroj je používán k jiné činnosti zde pomíjím a 

vše zahrnuji pod pojmem práce vykonávaná strojem. Každý jmenovaný stroj je nebezpečím, 

z kterého plynou rizika jak pro obsluhu stroje tak jeho okolí. Těmi nejzávažnějšími jsou 

dopravní nehoda jednoho či více strojů, nehoda při vykonávané práci, pád stroje z výšky 

nebo riziko pádu uvolněných kamenů z výše položené etáže, převrácení stroje při pohybu 

v terénu, únik provozních kapalin a možná ekologická škoda, vstup cizích osob do 

manipulačního prostoru stroje a rizika plynoucí z údržby a oprav stroje.   

 

5.1.3 Stabilní technologie a její obsluha 

Stabilní technologie zahrnuje strojní zařízení kamenolomu pro úpravu, dopravu a skladování 

materiálu. Úpravou myslíme procesy zdrobňování, drcení a třídění. Řadíme sem čelisťové, 

kuželové drtiče a třídiče. Všechny tyto stroje pracují za pomoci elektromotorů, kterými jsou 

poháněny. K dopravě drceného materiálu jsou v kamenolomu využívány pasové dopravníky, 

což jsou kontinuálně pracující zařízení. To znamená, že jejich části jsou při pracovním 

režimu neustále v pohybu stejně jako u drtičů a třídičů se pohybují pohony a jimi poháněné 

řemenice a setrvačníky. Zde je vysoké riziko pro pracovníky, kteří se pohybují v blízkosti 

těchto zařízení, protože může dojít k zachycení částí oděvů nebo zachycení a vtažení 

končetiny pohybující se částí zařízení. U zásobníků na sypký materiál je rizikem propadnutí 

do zásobníku případně při pracích spojených s údržbou hrozí pád z výšky. 

 

5.1.4 Pohyb osob v dobývacím prostoru 

Kamenolom se nachází v zalesněné a turisticky zajímavé krajině, i proto se musí počítat se 

zvýšeným rizikem pohybu cizích osob v obvodových částech kamenolomu, kde hrozí 

nebezpečí pádu do prohlubně. Dalšími osobami pohybujícími se v kamenolomu jsou 

zákazníci, řidiči nákladních automobilů čekajících na nakládku, dodavatelské firmy a 

kontrolní orgány. Těmto osobám hrozí rizika pádu do prohlubně, pádu předmětu na osobu, 

střet s mobilní technologií nebo úraz spojený s pohybem v provozu jako zakopnutí, upadnutí 

atd.  
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5.1.5 Elektrická zařízení 

Mobilní technologie na provozu Nihošovice je poháněna spalovacími motory, jinak vše 

ostatní je poháněno elektrickým proudem. Světelné i zásuvkové okruhy, ruční elektrické 

nářadí a pohony strojního zařízení. Zasažení elektrickým proudem řadíme mezi závažná 

rizika, dochází k němu při kontaktu s živými částmi elektrického zařízení nebo při poruše, 

kdy může dojít k dotyku i na neživých částech elektrického zařízení, která jsou za 

normálních podmínek bezpečná. Velkým rizikem je ruční elektrické nářadí a jejich 

pohyblivé přívody, kde často dochází k porušení izolace. 

 

5.1.6 Prašnost a hluk 

Prašnost doprovázející drcení a třídění materiálu a hluk vydávaný technologií je pro 

pracovníky rizikem. Při dlouhodobém působení hrozí pracovníkům vážné zdravotní potíže 

nebo nemoci z povolání.  Jedná se o plicní onemocnění a poruchy sluchu.  

 

5.1.7 Důlní voda 

Čerpání důlní vody z nejníže položeného místa v zahloubení kamenolomu je vedeno 

potrubím přes jímku sloužící k usazení pevných částic a potrubím je dále tato voda odváděna 

do povrchových vod vodoteče Peklov. Spojením čerpání důlní vody a možností havárie 

ropných látek nám vzniká riziko kontaminace povrchových vod. Kontaminace hrozí při 

havárii mobilní technologie v blízkosti čerpání důlních vod. 

5.1.8 Dílna a sklad 

Jedná se o budovu dílny, kde pracovníci používají při práci především ruční nářadí. Riziko 

vzniku pracovního úrazu zde není vysoké, ale i přesto zde hrozí zranění způsobené pádem, 

naražení, zhmožděniny, tržné či bodné rány a zasažení chemikáliemi. V budově skladu jsou 

skladovány náhradní díly pro zajištění chodu provozu, i zde hrozí zranění způsobené pádem 

nebo pád přenášeného břemene na končetinu. 
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5.1.9 Expedice a sociální budova 

V budově expedice, která je kontejnerového typu je umístěno koncové zařízení vážního 

mechanizmu. V sociální budově, kde jsou umístěny kanceláře, šatna, umývárna a WC jsou 

hrozící rizika shodná. Je to uklouznutí, zakopnutí, pád předmětů a věcí na pracovníka, 

opaření vodou a horkými nápoji. 
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5. METODIKY PRO ANALÝZU RIZIK  

Metod pro vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci je mnoho, některé z nich nebyly 

zpracovány jen k problematice pracovních rizik, ale spíš k vyhodnocení nebezpečí 

plynoucích z technologie. I proto je lepší kombinovat tyto metody s informacemi z jiných 

zdrojů, jako například prohlídky pracovišť, návody k použití, technické podmínky pro 

provoz zařízení, dotazníky, atd. 

5.1. Další sběr dat 

Nejdůležitější částí sběru dat je prohlídka posuzovaných pracovišť, kde vyhledáváme 

všechny rozdíly mezi skutečným stavem a stavem optimálním. Měli bychom být opatrní a 

nezaměňovat prohlídku s kontrolou, která následuje a kde se porovnává stav skutečný 

s požadavky, které jsou uvedeny v právních a technických předpisech či normách. 

Nechceme, ale zahrnout všechna rizika, protože to snad ani není možné, ale vyhledáváme 

pouze ty, které lze rozumně předvídat (například v nočním podniku můžeme jako riziko 

navrhnout sexuální obtěžování nikoli znásilnění). Musíme přitom reálně uvažovat a stanovit 

přijatelnou spodní hranici rizik při práci. 

Ale samozřejmě bychom neměli zapomenout na rizika, která jsou spojená s pracovní činností 

či prostředím a mohou se objevit, i když jsou málo pravděpodobná. Jde například o výskyt 

jedovatých a vzácných rostlin v přírodě, kde se mohou nacházet. Dále bychom neměli 

opomenout pracovní dobu a organizaci práce, protože je rozdíl mezi běžnou pracovní dobou, 

noční směnou nebo prací přes čas. Pozorovat jaké vlivy má určitá organizace na soukromý 

život zaměstnanců a nezapomenout na vlivy stresující. Jedná se zejména o šikanu na 

pracovišti nebo sexuální obtěžování či přítomnost zaměstnanců z jiných firem. 

5.2. Metoda HAZOP 

Pod zkratkou HAZOP nalezneme studii nebezpečí a provozuschopnosti, využívanou a 

nejvíce rozšířenou k identifikaci nebezpečí u technických zařízení. Je to systematická studie 

bezpečnosti, využívá se při posuzování jak nově projektovaných, tak i rekonstruovaných 

nebo stávajících systémů. Účelem je definovat správnou funkci provozovaného zařízení po 

celé období chodu zařízení. Princip metody lze využít i k vyhledávání rizik při práci. 
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Tuto metodu uvádím i proto, aby bylo zřejmé, o jak obsáhlou problematiku při hodnocení 

rizik se jedná, a že metoda zpracovaná pro jednu oblast nemusí nutně platit i pro oblast 

druhou nebo ji lze využít jen částečně. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro pracovníka. 

Vyhledáváním a vyhodnocováním rizik při práci srovnáváme stav reálný s tím, který je pro 

pracovníka optimální a vyhodnotíme míru nebezpečí stavu reálného na základě čehož určíme 

je-li riziko přijatelné. U vyhledávání a vyhodnocování rizik plynoucích z provozu 

technických zařízení stanovíme optimální stav pracujícího zařízení a k tomuto stavu 

vyhledáváme odchylky, ke kterým může dojít během provozu zařízení. Na základě těchto 

odchylek stanovíme míru rizika. Rozdíl spočívá v tom, že se posuzují reálná rizika na straně 

jedné, která se momentálně vyskytují s určitou mírou nebezpečnosti a stanovíme způsob jak 

docílit zvýšení bezpečnosti. Na druhé straně posuzujeme rizika, která se mohou vyskytnout 

a možné předcházení těmto rizikům. 

Při použití metody HAZOP je nutné celý systém rozdělit na subsystémy, ty jsou hodnoceny 

z pohledu pohybu provozních hodnot v mezích, které považujeme za bezpečné. Odchylka 

od řádné funkce nebo mimo stanovené limity se považuje za nebezpečnou. [3] 

Při používání metody HAZOP využíváme klíčová slova, např. : 

 No, Not – Není   – negace funkce 

 More     – Větší   – kvantitativní nárůst 

 Less     – Menší – kvantitativní pokles 

Postup metody HAZOP lze popsat takto: 

 Popis činnosti subsystému 

 Odchylka od požadované činnosti 

 Příčina nebo více příčin, které způsobily odchylku 

 Možné následky a jejich řešení 

 

5.3. Metoda  BOMECH 

Tuto metodu zpracoval pan profesor L. Chundela na Strojní fakultě ČVÚT v Praze a to 

především pro hodnocení rizik strojů, ale může sloužit i k posuzování zařízení a pracovišť. 
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Z hlediska jednotnosti a návaznosti na předpisy je zde změna v označení nebezpečného 

činitele a zdroje rizik, avšak význam je stejný. 

Metoda podrobuje jednotlivá rizika hodnocení podle těchto kritérií: 

N – nejpravděpodobnější následek ohrožení, 

O – počet současně ohrožených osob,  

P - pravděpodobnosti existence nebezpečného činitele, 

E - doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok, 

R – možnost obranné reakce, 

Z – nároky na psychofyzické vlastnosti člověka při činnosti v poli rizika, 

K – nároky na bezpečnostní kvalifikaci, 

I – identifikovatelnost – poznatelnost rizikovosti nebezpečného činitele,  

D – dynamičnost, tzn. změna nebezpečnosti nebezpečného činitele v čase,  

V – citlivost nebezpečnosti nebezpečného činitele na vliv pracovního prostředí. [3], [2] 

Největší objektivity této metody lze dosáhnout tím, že budeme pracovat v týmu, společně 

vše posuzovat, vyhledávat a vyhodnocovat. Pokud se tedy nejedná o jednotný stroj nebo 

pracoviště, zde je výjimka. Samozřejmě jednotlivý posuzovatelé by měli mít patřičné 

vzdělání, znát metodu BOMECH a zároveň také hodnocený stroj nebo pracoviště. Pak lze 

sestavit tým minimálně 3 osob, kde bude zvolen jeden vedoucí. Jednotlivý členové hodnotí 

každé riziko bodovým hodnocením. 

Následujícím krokem je podrobná prohlídka a seznámení s prostředím, kde mají být rizika 

hledána. Každý hodnotitel by si měl vést průběžně záznamy o shledaných nebezpečných 

činitelích, zdrojích rizik a následcích např. v tabulce. Po prohlídce zpracujeme souhrnnou 

tabulku pro hodnocení, kde budou uvedeny všechny záznamy od jednotlivých hodnotitelů a 

tím docílíme toho, že by nám nějaký nebezpečný činitel unikl a zároveň máme celkové 

vyhodnocení. K identifikaci těchto činitelů můžou sloužit různé technické normy 

posuzovaného zařízení či stroje, bezpečnostní předpisy, ale především praxe a přímé 

pozorování. 

V souhrnné tabulce poté sečteme body v jednotlivých sloupcích a spočítáme hodnotu 

koeficientu nebezpečnosti. Ten se označuje kN. Vedoucí týmu pak udělá do této tabulky 
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výpočet průměru koeficientu nebezpečnosti pro jednotlivá pravděpodobná zranění a tak určí 

míru náležitého rizika a z ní se stanoví kategorie náležitého rizika dle vyhodnocovací 

tabulky. Ta by měla vycházet z počtu bodů (např. 200 více, 151-200, 101-150, 51-100 a 

méně než 50) dále rozdělení dle druhu (katastrofální, kritická, střední, mezní a rušivá) a 

náležitých doporučení či opatření (akutní – ihned řešit, velké – řešit co nejdříve, významné 

– nutno řešit brzy).  

Metoda dále nabízí další krok a tím je vypočtení koeficientů nebezpečnosti celého stroje 

nebo komplexního pracoviště. Zde jsou zařazena všechna rizika a zaměstnavatel tudíž může 

srovnávat různé provozovny s totožnou nebo analogickou činností.  

Sečteme-li body koeficientů nebezpečnosti, získáme první koeficient. Vyšší hodnota 

koeficientu nám poukazuje na vyšší nebezpečí. 

KN
1 = Σ kNi 

Průměr nebezpečnosti jednoho rizika nám poukáže na druhý koeficient a ten se vypočteme 

tak, že vydělíme koeficient nebezpečnosti kompletního pracoviště počtem rizik. 

KN
2 = 

𝐾𝑁1 

𝑛
 

Díky těmto informacím můžeme dospět i k nebezpečným činitelům s nadprůměrnými či 

podprůměrnými riziky. 

Další koeficient, v pořadí třetí, má orientační hodnotu, která udává extrémní riziko a tím je 

hlavní nebezpečný prvek na komplexním stroji či pracovišti. 

KN
3 = kNmax 

Čtvrtý koeficient nám ukazuje detailnější informace o rozdělení a významu rizik a slouží 

k němu následující vzorec. 

KN
4 = 

10𝑛𝐴 + 6𝑛𝐵 + 3𝑛𝐶 + 2𝑛𝐷 + 𝑛𝐸

𝑛
 

Za písmena A, B, C, D se dosadí vždy počty rizik na pracovišti v jednotlivých kategoriích.  

K tomu abychom dosáhli do nejlepších výsledků, použijeme ještě poslední a to v pořadí pátý 

koeficient, kde místo počtů rizik dosadíme do jednotlivých kategorií součty bodů 

nebezpečnosti (kN) a celkový součet koeficientů nebezpečnosti stroje. 



Daniel Suk: Rizika spojená s těžbou a zpracováním nerostných surovin na ložisku Nihošovice  

 

20 

2015 

KN
5 = 

10 𝛴 𝑘𝑁𝑖𝐴 + 6 𝛴 𝑘𝑁𝑖𝐵 + 3 𝛴 𝑘𝑁𝑖𝐶 + 2 𝛴 𝑘𝑁𝑖𝐷 + 𝛴𝑘𝑁𝑖𝐸

𝐾𝑁1
 

 

5.4. Bodová metoda 

Je to jedna z nejpoužívanějších metod pro vyhodnocení rizik. Velikost rizika je kombinací 

pravděpodobnosti výskytu a závažnosti následků. Rizika se vztahují k pracovnímu místu a 

pozici. Největší důraz je kladen na ochranu lidského života a zdraví.  

Stanovíme hodnotící škálu pro všechny parametry, které musí být obecné, ale zároveň účelné 

a praktické. Použijeme školní stupnici od 1 do 5 a slovní popis charakteristiky jednotlivých 

stupňů. Kombinace závažnosti a pravděpodobnosti vytváří matici, za pomoci které 

vymezíme bezpečnou hranici, hlavně hranici akceptovatelného rizika. Překročí-li výsledná 

míra rizika akceptovatelnou míru, stává se prováděná činnost nebezpečnou a je nutné 

stanovit opatření k odstranění nebo minimalizaci ohrožení bezpečnosti pracovníků a jejich 

zdraví.  

Skupina hodnotitelů rizik  

Hodnocení rizik vždy provádí skupina hodnotitelů, která je zastoupena hlavně pracovníky, 

kteří činnost provádí, vedoucím pracovníkem skupiny např. předákem a odborně způsobilou 

osobou např. závodním lomu. Je-li předpoklad, že bude hodnocena činnost, která je značně 

problematická nebo specifická doplní se skupina hodnotitelů o specialistu nebo si alespoň 

podnik vyžádá zpracování odborného stanoviska ke konkrétní problematice.   

Pracoviště a prováděné činnosti  

Hodnotitelé začnou zpracováním seznamu pracovišť a vyhledáním nebezpečných faktorů a 

zejména nebezpečných pracovních činností. Pracoviště na, kterých nejsou dostatečně účinná 

obecná preventivní opatření, vycházející z platné legislativy BOZP  

a je překročena míra akceptovatelnosti rizika, je nutné stanovit doplňková opatření k 

zajištění odstranění nebo minimalizaci rizika do míry jeho akceptovatelnosti.  
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Seznam pracovišť a činností vychází z provozní dokumentace jako je např. technologický 

postup pro povrchovou těžbu, pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení apod..  

Výsledná míra rizika  

Míra rizika je stanovena jako součin pravděpodobnosti výskytu a závažnosti následků rizika.  

R – míra rizika  

P - pravděpodobnost výskytu  

Z – závažnost následků  

Z toho plyne R = P x Z  
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         Tabulka č. 3: hodnocení pravděpodobnosti a závažnosti rizika bodové metody; (www.bozpinfo.cz) 

 

 Hodnocení pravděpodobnosti 
H

o
d
n
o
ce

n
í 

zá
v
až

n
o
st

i 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 1 2 3 4 5 

2. 2 4 6 8 10 

3. 3 6 9 12 15 

4. 4 8 12 16 20 

5. 5 10 15 20 25 

 

Tabulka č. 4: vysvětlivky k barevné analýze bodové metody; (www.bozpinfo.cz) 

Riziko Závěr hodnocení rizik Podmínka 

Nízké Akceptovatelná míra rizika Bez podmínek 

Střední Akceptovatelná míra rizika Při splnění dalších opatření 

Vysoké Neakceptovatelná míra rizika Činnost nelze zahájit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Suk: Rizika spojená s těžbou a zpracováním nerostných surovin na ložisku Nihošovice  

 

23 

2015 

         Tabulka č. 5: Definice závažnosti pravděpodobnosti pro bodové hodnocení; (www.bozpinfo.cz) 

Hodnocení závažnosti 
Počet 

bodů 
Hodnocení pravděpodobnosti 

Počet 

bodů 

Pokud by došlo k poranění či 

ohrožení zdraví, jednalo by se o 

drobná poranění 

1 

Pravděpodobnost zranění nebo 

ohrožení zdravotního stavu existuje 

pouze za výjimečné shody okolností 

1 

Zranění vyžadující zdravotní 

ošetření, úraz bez pracovní 

neschopnosti 

2 

S ohledem na prováděné práce, 

vybavení pracovišť, kvalifikaci a 

zkušenosti pracovníků a ostatní 

okolnosti je pravděpodobnost nízká 

2 

Závažnější zranění vyžadující 

nepřítomnost v práci déle než 3 

dny, případně hospitalizace do 5 

dnů 

3 

Může dojít k nehodě i přes snahu 

dodržování BOZP, vliv vnějších 

faktorů je významný 

3 

Při nehodě lze předpokládat vážná 

zranění, případně hromadná, 

dlouhodobá léčba do 1 roku 

4 

Zranění nebo ohrožení zdraví jsou 

pravděpodobná s ohledem na 

nepředvídatelné okolnosti 

4 

V případě úrazu je nutné počítat 

s invaliditou nebo smrtí 
5 

Plnění úkolu beze změny okolností 

skončí vážnou nehodou 
5 

Tabulka č. 5: Definice závažnosti pravděpodobnosti pro bodové hodnocení; (www.bozpinfo.cz) 

 

 

Porovnáním metod BOMECH, HAZOP a Bodové metody jsem se rozhodl pro aplikaci 

metody Bodové pro její jednoduchost, praktičnost a v neposlední řadě spolupráci 

pracovníků, kteří jsou rizikům vystavování při plnění pracovních úkolů, odborně 

způsobilých pracovníků a případně specialistů řešících konkrétní problematiku. Hodnocení 

rizik je zpracované v přílohách 1-4. 
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6. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO ELIMINACI PRACOVNÍCH RIZIK 

 

Nejdůležitějším předpokladem pro eliminaci rizik je neustálé vyhledávání a vyhodnocování 

nebezpečí, které sebou přináší rizika. Tohoto procesu se musí zúčastňovat zaměstnavatel 

respektive vedoucí pracovník kamenolomu jako zástupce zaměstnavatele a samotný 

pracovníci, kteří se po provozu pohybují. Na základě vyhodnocení nebezpečí a rizik se 

stanoví opatření, která povedou k jejich odstranění nebo alespoň ke zmírnění jejich dopadu. 

Stanovená opatření se stávají předmětem školení a následného přezkušování, ze kterého je 

třeba pořídit písemný záznam, aby bylo prokazatelně dokázáno, že pracovníci jsou 

s problematikou seznámeni a chápou ji. 

 

6.1. Trhací práce 

Stanovení opatření k eliminaci seismických účinků na budově v bezprostřední blízkosti lomu 

jsou značně problematická. Samozřejmostí je dodržování všech povolených limitů množství 

trhaviny na jeden časový stupeň a celkového množství trhaviny na odstřel, v závislosti na 

vzdálenosti nejbližší budovy od prováděných trhacích prací a další náležitosti, které ukládá 

Generální projekt technických odstřelů, zpracovaný na lokalitu Nihošovice. Tyto limity mají 

při TP zajistit, že šíření kmitů v horninovém prostředí nepřekročí rychlosti stanovené ČSN. 

Organizace může pro kontrolu šíření seismických vln dělat měření, která přesně ukáží 

rychlost šíření kmitů a jejich působení na vybrané objekty. Další opatření jsou na TVO, který 

musí být dostatečně obeznámen s lokalitou. Již při zaměřování a přípravě CO musí TVO 

dbát na kontrolu a prohlídku lomové stěny, aby odhalil případné poruchy viditelné pouhým 

okem a mohl tak předejít hrozbě nadměrného rozletu. Opatření k zabránění zasažení osob 

nadměrným rozletem v bezpečnostním okruhu musí předejít hlídky, které mají za úkol 

prohlédnout bezpečnostní okruh a osoby nacházející se vně tohoto okruhu vykázat do 

bezpečné vzdálenosti. K upozornění před zahájením TP slouží i výstražný signál, který 

vydává siréna umístěná v lomu. Obsluha sirénu pouští v předepsaných intervalech 

v dostatečném předstihu před TP. První stupeň signálu je dáván dvakrát, přikazuje odchod 

hlídek na určené stanoviště a odchod všech nezúčastněných osob z ohroženého území. Druhý 

stupeň signálu se dává po zjištění, že bezpečnostní okruh je zcela vyklizen, zabezpečen 
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hlídkami a nálože jsou připraveny k odpalu. Odpal následuje zpravidla jednu minutu po 

druhém stupni signálu. Bezprostředně po TP se nad rozpojeným materiálem vznáší mrak 

zplodin z vyhořelých trhavin, aby nedošlo k nadýchání se zplodinami pracovníky, kteří 

pracoviště po TP kontrolují, musí TVO a vedoucí pracovních lomu vyčkat nezbytně dlouhou 

dobu až dojde k rozptýlení tohoto mraku, k čemuž na povrchu dochází i za minimálního 

foukání čerstvých větrů během několika málo minut. Pak mohou provést prohlídku 

pracoviště po provedených TP, pokud nejsou zjištěny nedostatky, dává se třetí stupeň 

signálu, který je krátký a oznamuje ukončení TP a odchod hlídek zpět na pracoviště.  

Doprovodný zvukový efekt po vykonaném odstřelu zmírňujeme jen těžko. Nejvhodnější je 

pokud to situace dovoluje ponechávat okolí lomu zarůstat vegetací a stromy, které slouží 

jako přirozená zábrana pro šíření zvukových vln.  

Všechny práce spojené s přípravou a prováděním TP musí vykonávat pracovníci zkušení, 

v odborných věcech znalý a v pravidelných intervalech proškolovaní a přezkušovaní. Jelikož 

TP v kamenolomu Nihošovice provádí dodavatelská firma, je před zahájením prací 

provedeno předání pracoviště a jeho součástí je potvrzení o všech školeních dodavatele a 

vzájemné seznámení s riziky.  

6.2. Mobilní technologie a její obsluha 

Eliminace rizik u mobilní technologie spočívá převážně na obsluze daného stroje, na jeho 

schopnostech, zkušenostech a možnostech včas reagovat na stav pracoviště a stálé proměnné 

jako jsou například klimatické podmínky. Další co musí obsluha stroje splňovat je odborná 

kvalifikace pro daný stroj. Před zahájením prací je obsluha proškolena z provozní 

dokumentace a to jak vydané výrobcem stroje tak i z dokumentace řešící provozní 

technologické postupy, dopravní řád, havarijní plán a pokynů pro obsluhu a údržbu zařízení. 

Součástí školení je i ověření znalostí. Obsluha odpovídá za bezproblémový chod stroje. 

6.3. Stabilní technologie a její obsluha 

Stejně tak jako u technologie mobilní i tady musí obsluha být řádně proškolena a seznámena 

jak s dokumentací dodávanou ke strojnímu zařízení výrobcem, tak i z provozní dokumentací 

kamenolomu jako je havarijní plán, pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení, provozní řády a 
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jiné. Obsluha odpovídá za bezproblémový chod zařízení, za jeho bezpečnost a pravidelnými 

kontrolami se o tomto stavu přesvědčuje. 

6.4. Pohyb osob v dobývacím prostoru 

Pohyb osob vně DP je dobře kontrolován, do prostoru mohou vstupovat jen osoby, které byli 

předem seznámené s bezpečností a provozním řádem. Tyto osoby podpisem potvrzují, že 

pokyny pochopily a jsou ochotny se jimi řídit. Případně je těmto osobám přidělen doprovod 

jednoho pracovníka kamenolomu. Vnější část DP už nejsou pracovníci schopni kontrolovat 

a proto je po celém obvodu DP natažený ochranný plot a vyvěšené výstražné tabulky. Tyto 

prvky mají oznámit případné nebezpečí a zabránit vstupu do DP. 

6.5. Elektrická zařízení 

Pracovníci kamenolomu jsou každý rok před zahájením výroby proškolení a přezkoušení 

z problematiky elektro. Po tomto školení se stávají pracovníky seznámenými ve smyslu 

vyhlášky číslo 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tím se ale nestávají 

kvalifikovanými elektrikáři a proto má kamenolom smlouvu s dodavatelem, který má na 

starosti kontroly ručního elektrického nářadí, elektro instalace a revize všech elektro 

zařízení. 

6.6. Důlní voda 

Riziko kontaminace eliminujeme pravidelnými odběry vzorků důlní vody, jak kamenolomu 

stanovuje povolení vypouštění důlních vod. Tyto vzorky vyhodnocuje akreditovaná 

laboratoř. Dalším nebezpečím je kontaminace důlní vody provozními kapalinami ze 

strojního zařízení, toto nebezpečí řeší již zmíněná dokumentace v kapitole mobilní 

technologie. 

6.7. Prašnost a hluk 

Proti prachu a hluku se především musí chránit sám pracovník a to používáním osobních 

ochranných pracovních prostředků. Tyto prostředky pracovníci dostávají v pravidelných 

intervalech, na konci životnosti prostředků nebo pokud je ochranný prostředek poškozen je 
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pracovníkovy přidělen nový. Poskytování OOPP a MČDP upravuje podniková směrnice, 

která je v souladu s platnou legislativou. 

6.8. Budovy v kamenolomu 

Veškeré budovy v areálu lomu ať už se jedná o budovy sociální, expedice nebo dílny a jejich 

vybavení se musí udržovat v pořádku a čistotě. I pracovník sám svým nezodpovědným 

chováním si vytváří kolem sebe pracovní prostředí, ve kterém si, možná i nevědomky, 

zvyšuje možnost pracovního úrazu.  
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7. VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Jak jsem již uvedl výše v textu mé bakalářské práce, cílem hodnocení rizik je chránit zdraví 

a bezpečnost zaměstnanců. Hodnocení rizik také napomáhají zmírnit, minimalizovat nebo 

dokonce eliminovat poškození zdraví zaměstnanců i poškození majetku.  

Po podrobném prostudování situace v kamenolomu Nihošovice a průzkumu metod 

hodnocení rizik jsem dále aplikoval bodovou metodu hodnocení v několika případech.   

Povinnost hodnotit rizika vyplývá nejen ze Směrnice Rady Evropské unie 89/391/EHS, ale 

také v ČR nám ukládá § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. – zákoníku práce. Ohodnotit 

rizika na jedné provozovně ovšem není uzavřenou kapitolou, jelikož je zaměstnavatel 

povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí soustavně. To 

znamená, že zjišťování zdrojů a příčin nebezpečných situací v podstatě neskončí jedním 

ohodnocením rizik. Vždy v případech jakékoliv změny, v technologii, v pracovních 

procesech při nákupech nových strojů a v mnoha dalších případech je vždy třeba se nad 

hodnocením rizik zamyslet, prozkoumat je v nových souvislostech a znovu je vyhodnotit.  

Po navštívení provozovny a podrobném prozkoumání provozu jsem zjistil, že na hledání 

hodnocení rizik by se měli podílet všichni zaměstnanci, jako jsou pracovníci ve výrobě i v 

obslužných profesích, pracovníci pomocných a servisních činností, pracovníci cizích firem, 

samostatně podnikající fyzické osoby, studenti, učni, zaškolovaní pracovníci, zkrátka 

všichni, kdo na pracovišti jsou.  

Dále jsem shrnul příklady preventivních opatření, která jsem zjistil za provozu a dají se velmi 

jednoduše užívat, shrnul jsem je do těchto bodů: 

 

Zajišťovat, že obsluhu strojů provádějí školení a oprávnění zaměstnanci. 

Zajišťovat, že všechny příslušné kryty jsou na místě a správně fungují.  

Používání tabulek a značek připomínajících zaměstnancům potřebu použití krytů. 

Zajišťovat, že všechny nezbytné kryty jsou před spuštěním jakéhokoliv stroje na svém místě. 

Zajišťovat, že prostory kolem strojů jsou čisté, uklizené a bez překážek.  

Zajišťování dostatečného prostoru pro snadný pohyb zaměstnanců.  
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Poskytování odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků.  

Zajišťování odpovídajícího osvětlování strojů a prostoru kolem nich.  

Realizace jasného systému výstražných informací, aby se předešlo náhodnému spuštění 

vadných strojů. 

Zajišťovat údržbu strojů a rychlé opravení závad.  

Zajišťování dostatečného prostoru mezi pohyblivými částmi stroje a stojícími díly blízko 

stroje.  

V přílohách jsem zpracoval, dle mého názoru, hodnocení rizik, která jsou vždy aktuální a 

použitelné i pro jiné kamenolomy. Jak jsem již psal, jednorázové hodnocení rizik nestačí. 

Činnost je to soustavná.  
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8.  ZÁVĚR  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma: Rizika spojená s těžbou a zpracováním 

nerostných surovin na ložisku Nihošovice. Cílem mé práce bylo prostudování provozní 

situace na lomu a posouzení některých metod hodnocení rizik a následná aplikace metody 

na vybraná vyhledaná nebezpečí v této provozovně.  Pro vypracování příloh a tedy aplikace 

vybrané bodové metody hodnocení rizik jsem si vybral ta rizika, u kterých se domnívám, že 

jsou na lomech nejčastější, riziko vyplývající z trhacích prací snad dokonce 

nejproblematičtější. Proto jsem se uchýlil k hodnocení rizik právě u těchto případů. 

Konstatuji, že rizika uvedená v příloze zcela určitě nejsou všechna rizika, která jsem na 

provozovně shledal. Čtyři zpracovaná rizika jsou pouze nepatrnou částí ze všech rizik, 

kterou jsem vypracoval.  Riziko spojené s problematikou trhacích prací je rizikem prvním. 

Riziko spojené s obsluhou stabilní technologie jako druhé, pohyb osob v dobývacím prostoru 

riziko třetí a v poslední řadě riziko spojené s elektrickými zařízeními.  
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