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Anotace 

Bc. Ciosk, Marek. Vypracování předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí na 

podnikové vlečce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2010 

Diplomová práce se zabývá zákonnými povinnostmi při vzniku mimořádné události na 

podnikové vlečce. V úvodní části je představena podniková vlečka (Třinecké železárny, a.s.), 

provedeno krátké seznámení se strukturou provozu VD Doprava, který v areálu Třineckých 

železáren, a.s. provádí železniční přepravu. Zároveň jsou v úvodu vyjmenovány nejdůležitější 

právní předpisy, o které se tato práce opírá. V následujících kapitolách jsou popsány 

jednotlivé mimořádné události, které na vlečce Třineckých železáren mohou vzniknout. Dále 

následuje výčet jednotlivých povinností, které musí být splněny při vzniku mimořádné 

události a určení osob, které jsou odpovědné za dodržení lhůt stanovených pro splnění těchto 

úkolů. V přílohách této diplomové práce jsou vytvořeny formuláře pro zpracování 

jednotlivých úkolů. Autor se dále zabývá požadavky bezpečnosti práce při činnostech 

(zejména stavebních pracích apod.) na místě mimořádné události.  

Klíčová slova: mimořádná událost, požadavky při vzniku mimořádné události, požadavky  

                        bezpečnosti práce na místě mimořádné události 

 
Annotation 

Bc. Ciosk, Marek. Elaboration of Regulation for the Reporting and Investigation of 

Extraordinary Events in the Case of Company Railway Siding. Ostrava: VSB-Technical 

University of Ostrava, the Faculty of Safety Engineering, 2010 

Graduation theses is engaged in lawful duties at rise extra expenses affairs in factory siding. 

At preamble the factory trailer is presented ( Třinec ironworks, a.s.), a short identification 

with VD Doprava running which carries railway’s transportation in the Třinec ironworks, a.s. 

out. Simultaneously the most important law regulations are enumerated in preface which 

bases this work about. Individual extra charges are described in the following chapters, which 

can originate in trailer of the Třinec ironworks, a.s. Further enumeration particular charges 

follows, which have to be fulfilled at extra charges affairs rise and determination persons, 

who are responsible for time-limit observance which are given for fulfilment these tasks.  

Formularies for single tasks processing are created in supplements this diploma paper. The 

author is engaged in requirements safety at work at activities (especially building works etc.) 

in place of extra charges affairs.  
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1. Úvod 

  1.1 Vlečka Třineckých železáren, a.s. 
Železniční doprava zajišťuje veškerý přesun surovin, polotovarů a finálních výrobků 

na vlečce Třineckých železáren, a.s. Dále zajišťuje obsluhu výrobních agregátů, dceřiných 

společností a spoluuživatelů vlečky.  

Základní technické parametry vlečky Třineckých železáren, a.s. jsou dány:  

1) délkou kolejiště – 120 489m 

2) počtem výhybek – 676 z toho 346 motoricky přestavovaných 

3) stavědel – 10 

4) reléové zabezpečovací zařízení typu WSSB, počítačem řízené typu MODEST 

Železniční doprava dále disponuje 30 lokomotivy, cca 700 železničními vozy provozu 

Doprava, manipulační technikou jako je např. podbíječka pražců(obr. č. 1), kolejové 

jeřáby(obr. č. 2), dvoucestné bagry apod. Železniční přeprava je zajišťována v nepřetržitém 

režimu. Vlečka je situačně rozdělena a řízena ze tří stanovišť – stanoviště č. 15 (obr. č. 3), 

stanoviště č. 21 (obr. č. 4), stanoviště č. 34 (obr. č. 5).  

 

Obr. č. 1: podbíječka pražců 

 

 

 

 

 

 



   

Obr. č. 2: kolejový jeřáb 

 

Obr. č. 3: stanoviště č.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Obr. č. 4: stanoviště č. 21 

 

Obr. č. 5: stanoviště č. 34 

 

 

Vlastní přepravu směnově zajišťuje 18 provozních lokomotiv, které jsou postupně 

remotorizovány na lokomotivy s motorem firmy Caterpillar (obrázek č.6). Tyto 

remotorizované lokomotivy mají úspornější motor, elektrodynamickou brzdu a přehledný 

výhled z kabiny. Dále modernizace lokomotiv přináší zvýšení bezpečnosti provozovaného 

zařízení, snižuje náklady na opravy, snižuje provozní náklady (náklady na pohonné hmoty) a 

v neposlední řadě snižuje emise.  



   

Ročně se na vlečce třineckých železáren přepraví cca 20 mil. tun surovin a materiálu. 

Pro tuto přepravu je spotřeba nafty cca 1 700 000 litrů (nafty). Ani provoz železniční doprava 

by se neobešel bez důležité součástí a to je údržba. Údržba se dělí na: 

a) opravnu lokomotiv 

b)  elektroúdržbu, 

c) údržbu kolejí  

d) údržbu traťové mechanizace.  

Opravna lokomotiv zajišťuje běžně a střední opravy lokomotiv. Elektroúdržba provádí 

pravidelné prohlídky a měření na zabezpečovacím zařízení a osvětlení vlečky. Údržba kolejí 

zajišťuje komplexní opravy kolejiště vlečky. Údržba traťové mechanizace má na starosti 

funkčnost mechanizace jako je např. podbíječka pražců, kolejový jeřáb, renovace zarážek 

apod.  

Obr. č. 6: lokomotiva s motorem firmy Caterpillar 

 

 

 

Provoz VD Doprava získal v roce 2002 v Třineckých železárnách, a.s. prestižní 

ocenění za bezúrazovou práci. Dosažení tohoto ocenění spočívalo především v pravidelném 

dopravně-bezpečnostním školení, pravidelných kontrolách dodržování bezpečnosti práce na 

pracovišti, podrobné rozborování všech nehod a jiných mimořádných událostí, prezentací 

informací BOZ na informačních tabulích apod.  

[12]  

 



   

 1.2 Cíl práce 
Dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění – Zákoník práce je zaměstnavatel 

povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatřením 

k předcházení rizikům. V § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění je zaměstnavatel 

povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti. Jelikož dle § 49 odst. 3 zákona č. 266/ 1994 Sb. v platném 

znění je provozovatel dráhy a dopravce povinen provést patřičné kroky měla by tato směrnice 

sloužit k neopomenutí žádné důležité skutečnosti, čímž by se provozovatel dráhy případně 

dopravce měl vyhnout zbytečným sankcím a případně odnětí licence.    

Na základě uvedených právních požadavků by tato směrnice měla sloužit pro: 

a) efektivní organizaci práce 

b) zpřehlednění po sobě jdoucích pracovních operací 

c) zajištění rychlého a bezchybného odhalení primární příčiny 

d) určení takových opatření vedoucích k zamezení opakování stejných mimořádných  

   událostí 

e) rychlé zajištění první pomoci pro poraněného 

f) efektivní prošetření pracovních úrazů a následné stanovení účinných opatření pro 

zamezení opakování těchto událostí 

 

 Tím chce provoz VD Doprava dosáhnout zvýšení efektivnosti práce, zvýšení 

bezpečnosti práce, snížení pracovních rizik, lepší, rychlejší a bezpečnější obsluhu výrobních 

agregátů, snížení pracovní úrazovosti. Tato směrnice obsahuje ustanovení o mimořádných 

událostech na vlečce Třineckých železáren, a.s. Určuje způsob ohlašování, šetření, evidence a 

uzavírání mimořádných událostí. 

  1.3 Rešerše 
 

1) Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. [4] 

- je základní předpis, v němž se věnuje pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví  

      při práci – část pátá. Jsou zde uvedeny povinnosti zaměstnavatele, práva a  

      povinnosti zaměstnance. 

2) Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů. [1] 

- právní předpis který upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, 

tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách, dále se 



   

zabývá podmínkami pro provozování výše uvedených drah, pro provozování 

drážní dopravy na těchto dráhách, jakož  i práva  a povinnosti  fyzických a 

právnických osob s tím spojené a v neposlední řadě se zabývá výkonem státní 

správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, 

trolejbusových a lanových 

3) Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění 

pozdějších předpisů.[5] 

- stanovuje zaměstnavateli, jak organizovat práci, aby byla zachována 

bezpečnost zaměstnanců, 

Dále uvádím výčet nejdůležitějších právních předpisů,  o které se železniční doprava opírá:  

a) řád určených technických zařízení (vyhláška MD č. 100/1995 Sb. v platném znění) 

b) řád pro zdravotní a odbornou způsobilost (vyhláška MD č. 101/1995 Sb. v platném  

    znění) 

c) dopravní řád drah (vyhláška MD č.173/1995 Sb. v platném znění)  

d) stavební a technický řád drah (vyhláška MD č.177/1995 Sb. v platném znění) 

e) vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech  

    při vzniku mimořádných událostí na dráhách (vyhláška MD č. 376/2006 Sb.  

    v platném znění) 

f) NV 591/2006 Sb. v platném znění, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

    zdraví při práci na staveništích 

g) NV 362/2005 Sb. v platném znění, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

    zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

h) NV 378/2001 Sb. v platném znění, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  

    provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

ch) Zákon č. 239/2000 Sb. v platném znění, o integrovaném záchranném systému 

 

Nedílnou součástí provozování železniční dopravy jsou také ostatní předpisy vlečky 

Třineckých železáren, a.s. - vnitřní předpisy a směrnice:  

a) vlečkový provozní řád 

b) předpis pro provozování drážní dopravy na vlečce Třineckých železáren, a.s. 

c) předpis o bezpečnosti práce a ochraně zdraví vlečky Třineckých železáren, a.s.  

d) předpis o řešení pracovních úrazů a jiné.  



   

1.4 Základní pojmy 
Mimořádná událost dle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění – je závažná nehoda, 

nehoda, nebo ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, 

pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci 

staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí.  

Závažná nehoda – Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních 

vozidel, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti, 

újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu, škoda nad 5000000 Kč  

Nehoda – v drážní dopravě je událost, k níž došlo v souvislosti s provozováním drážní 

dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody, škoda od 500000 do 4999999 

Kč 

Ohrožení – mimořádné události které nejsou klasifikovány jako závažná nehoda a nehoda, 

škoda do 499999 Kč  

Usmrcená osoba –rozumí se osoba, která zemřela při mimořádné události nebo pokud při 

této mimořádné události došlo k újmě na zdraví, na jejíž následky osoba zemřela nejdéle do 

30 dnů od vzniku mimořádné události; újma na zdraví, popřípadě smrt osoby v obvodu dráhy, 

která není způsobena pohybem drážních vozidel, se jako mimořádná událost neeviduje. 

Drážní (železniční) zařízení – je každé zařízení potřebné k provozování dráhy nebo drážní 

dopravy 

Železniční vozidla – jsou dopravní prostředky závislé při svém pohybu na stanovené součásti 

dráhy (kolejí, lanu apod.) 

Komisionální odhad škody – je písemné vyjádření o výši škody dané skupinou odborníků, 

kteří po mimořádné události poškozené zařízení prohlédli 

Ohlašovací pracoviště – je místo, kde zaměstnanci železniční dopravy případně i jiné osoby 

ohlašují vznik mimořádných událostí, a které zajišťují jejich další ohlášení na určená místa 

Předběžná škoda – je odhad vlastníka nebo provozovatele zařízení na místě mimořádné 

události. 

Překážka na dopravní cestě – je každé těleso nebo zvíře nacházející se v průjezdném 

průřezu, které bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy. 

Srážka železničních vozidel – je případ nedovoleného najetí železničního vozu na jiný 

železniční vůz bez ohledu na směr pohybu vozidel, srážkou železničního vozidla se rozumí i 

případ najetí vozidla na překážku na dopravní cestě. 

Vykolejení drážního vozidla – je případ nedovoleného opuštění styčné plochy kola vozidla 

temene od kolejnice. Za vykolejení se však nepovažuje vjetí železničního vozidla na zařízení, 



   

jehož činností se železniční vozidla zastavují nebo snižuje jejich rychlost, dále povolená 

manipulace s drážním vozidlem při použití speciálního zařízení, na němž se železniční 

vozidla přepravují nebo vykládají, měří nebo zkoušejí. Za vykolejení se rovněž nepovažuje 

vedení nebo nesení železničního vozidla jiným předpokládaným způsobem. Vykolejení při 

střetnutí na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací i mimo ně se posuzují jako 

důsledek střetnutí, nikoliv jako vykolejení drážního vozidla. 

Najetí železničního vozidla na překážku na dopravní cestě dráhy – je případ, který je 

posuzován jako srážka železničních vozidel. Střetnutí železničních vozidel se silničními 

vozidly se za najetí železničního vozidla na překážku nepovažuje. 

Střetnutí železničních vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy 

s pozemní komunikací (nebo mimo ně) – je najetí železničního vozidla na vozidlo 

definované zákonem o provozu na pozemních komunikacích a naopak (zákon č. 361/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů) 

Střetnutí železničních vozidel s chodci na úrovňovém křížení dráhy s pozemní 

komunikací – je případ, kdy na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací dojde 

k usmrcení nebo újmě na zdraví osob(y), nacházející(ho) se v průjezdném průřezu, 

v souvislosti s pohybujícími se železničními vozy. 

Střetnutí železničních vozidel s chodci mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní 

komunikací – je případ, kdy dojde k usmrcení nebo újmě na zdraví osob(y), nacházejícího se 

v průjezdném průřezu, v souvislosti s pohybujícími se železničními vozy. 

Požár železničního vozidla – je každé nežádoucí hoření, při kterém byly materiální hodnoty 

bezprostředně ohroženy 

Lom kolejnice – je porušení celistvosti kolejnice, které nedovoluje jízdu železničního vozidla 

přes poškozené místo 

Vybočení koleje – je změna polohy koleje v horizontálním nebo vertikálním směru z důvodů 

překročení příčných a podélných odporů, vzpěrné tuhosti koleje, která nedovoluje jízdu 

železničního vozidla přes poškozené místo 

Selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů – je stav, kdy vlivem závady na součásti 

zabezpečovacího zařízení nedojde k uvedení zabezpečovacího zařízení do stavu zajišťujícího 

bezpečný provoz drážní dopravy nebo odvracejícího nebezpečí v drážní dopravě 

Nedovolená jízda železničního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu – je jízda 

železničního vozidla bez svolení k jízdě za návěstidlo zakazující jízdu 

Lom kola nebo nápravy železničního vozidla – je porušení celistvosti kola (nápravy) 

působením vnitřních a vnějších vlivů, pro které je nutno železniční vůz vyřadit z provozu 



   

Nezajištěná jízda železničního vozidla – je případ jízdy železničního vozidla čelem za 

návěstidlo 

Ujetí železničního vozidla – je každá samovolná jízda železničního vozidla 

Účastníkem mimořádné události – jsou fyzické a právnické osoby dotčené mimořádnou 

událostí, nebo které se na jejím vzniku podílely 

Bod nula – při vykolejení železničního vozidla je pro potřeby měření železničního svršku 

nutné určit počátek měření – bod nula. Je to místo, kde kolo železničního vozidla poprvé 

zanechalo stopu, ze které je zřejmé, že styčná plocha kola železničního vozidla přestala být 

v dotyku s temenem hlavy kolejnice 

Pracovní úraz – je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ní 

Osobní pomoc - každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru, provést nutná opatření 

pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření 

k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit 

jeho ohlášení, poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, 

velitele jednotky požární ochrany nebo obce 

Věcná pomoc – každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany 

nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné 

ke zdolání požáru 

Drážní inspekce – správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Drážní inspekce se člení na 

ústřední inspektorát a územní inspektoráty.  

Složky integrovaného záchranného systému -   základními složkami integrovaného 

záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická 

záchranná služba a Policie České republiky. Ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní 

sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, 

odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která 

lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky integrovaného záchranného 

systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V 

době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také 

odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované 

péče obyvatelstvu. 



   

Provozní dokumentace - soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, 

manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i 

pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, záznam o poslední nebo 

mimořádné revizi nebo kontrole,  

 

Pro definici těchto pojmů byla použita literatura č. [1], [2], [8], [9], [10] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2. Ohlašování mimořádných událostí 

  2.1 Ohlašovací povinnost 
Dle §7 odst. 1 vyhlášky č. 376/2006 Sb. v platném znění je provozovatel dráhy a 

dopravce povinen zřídit samostatné nebo společné ohlašovací pracoviště, které zajistí ohlášení 

vzniku mimořádné události. Oznámení mimořádné událostí je zákonná povinnost dle §49 

odst. 3 písm. a) zákona č. 266/1994 v platném znění.  

V ohlášení se uvede:  

a) datum 

b) čas 

c) místo vzniku mimořádné události 

d) stručný popis mimořádné události  

e) následky mimořádné události  

f) jméno ohlašovatele a komunikační spojení na něj.  

Ohlašovacím pracovištěm vlečky Třineckých železáren, a.s. jsou stanoviště 

dopravních mistrů na stavědlech 15, 21, 34 a dispečerské pracoviště provozu VD Doprava. [2] 

2.2 Způsob, obsah, termíny hlášení 
Vznikne-li mimořádná událost při provozování dráhy nebo provozování drážní 

dopravy, provozovatel dráhy a dopravce, zajišťuje, aby každý zaměstnanec nebo osoba ve 

smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo dopravci, kteří se svou pracovní činnosti 

podílejí na provozování dráhy nebo drážní dopravy neprodleně ohlásili na určená ohlašovací 

pracoviště její vznik, pokud tuto událost zjistili sami nebo se o ní věrohodně dozvěděli. Tato 

povinnost je dána §7 odst. 2 vyhlášky č. 376/2006 Sb. v platném znění.        [2] 

Dopravní mistr ihned po ohlášení vzniku mimořádné události vyrozumí: 

a) směnového dispečera provozu VD Doprava  

b) svého nadřízeného 

 Směnový dispečer provozu VD Doprava ihned ohlašuje vzniklou mimořádnou 

událost: 

a) hlavnímu dispečinku Třineckých železáren, a.s.  

b) vedoucímu provozu VD Doprava 

c) vedoucímu střediska železniční doprava 

d) technikovi železniční dopravy 

e) přípojové stanici Třinec (všechny vzniklé mimořádné události v přípojovém  

    styku dle ustanovení Přípojového provozního řádu) 



   

f) ve dnech pracovního klidu a volna každou mimořádnou událost zaměstnanci  

    držící domácí pohotovost, který se účastní dle závažnosti šetření mimořádné  

    události.  

Ohlašovací pracoviště provede po vzniku mimořádné události bez zbytečné prodlevy 

opatření k zabránění vzniku dalších škod. 

 Směnový dispečer bezodkladně ohlásí vznik mimořádné události po zjištění 

skutečností odborně způsobilou osobou pověřenou provozovatelem dráhy 

a) drážní inspekci 

b) Policii České republiky, jde-li o mimořádnou událost s následkem smrti,  

    újmy na zdraví, značné škodě na majetku nebo životním prostředí a dále ve  

    všech případech, kdy je důvodné podezření, že ke vzniku mimořádné  

    události došlo v důsledku spáchání trestného činu 

c) operačnímu a informačnímu středisku Hasičského sboru České republiky,  

    popřípadě zdravotnické záchranné službě, je-li potřebné zajistit záchranné  

    práce a nelze je provést vlastními prostředky provozovatele dráhy a  

    dopravce.  

Oznámení se předává drážní inspekci telefonicky nebo formou elektronického 

dálkového připojení nebo telekomunikačním zařízením. V oznámení se uvede: datum, čas a 

místo vzniku mimořádné události, její stručný popis a následky (počet usmrcených a 

zraněných osob, předběžný odhad škody a předpokládaná doba omezení nebo zastavení 

drážní dopravy.               [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3. Šetření mimořádných událostí 

  3.1 Oprávněnost k šetření mimořádných událostí 
Dle §9 odst.1 vyhlášky MD č. 376/2006 Sb. v platném znění je nutné, aby ke 

zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události vzniklé při provozování dráhy a 

provozování drážní dopravy pověřili provozovatel dráhy a dopravce, a to každý samostatně , 

osobu odborně způsobilou k činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání.  

Pověřenou odborně způsobilou osobou se rozumí zaměstnanec nebo osoba v jiném 

smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo dopravci. Pověřená osoba je oprávněna 

k zajištění místa mimořádné události, k pořízení dokumentace postupu při zabezpečení a 

obsluze dráhy a organizace drážní dopravy, stavu stavby dráhy, stavby na dráze a drážního 

vozidla v souvislosti se vznikem mimořádné události a příčinou událostí k vyhodnocení příčin 

a okolností vzniku mimořádné události a k návrhu odpovědnosti za její vznik.  

Dle §9 odst.2 vyhlášky MD č. 376/2006 Sb. v platném znění pověřená osoba umožní 

na požádání zaměstnanců drážní inspekce jim nahlížet do všech dokladů souvisejících se 

vznikem mimořádné události, zejména do záznamu výpovědi zaměstnanců, vyhodnocení 

elektronických záznamů o činnosti zařízení, dokladů o zjištěném stavu určeného technického 

zařízení, zápisu o stavu zařízení, protokolů o měření. Pověřená osoba jim dále umožní 

pořizovat z výše uvedených dokladů kopie, výpisy nebo fotodokumentaci a na místě vyřizuje 

jejich dožádání.           [2] 

Ke zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události vzniklé při provozování 

dráhy a provozování drážní dopravy na vlečce Třineckých železáren, a.s. jsou pověřeny 

provozovatelem dráhy jako osoby odborně způsobilé tyto osoby 

 a) dopravní mistr – je oprávněn k zajištění místa mimořádné události, k pořízení 

dokumentace postupu při zabezpečení a obsluze dráhy a organizace drážní 

dopravy, stavu stavby dráhy, stavby na dráze a drážního vozidla v souvislosti se 

vznikem mimořádné události a příčinou události 

 b) technik železniční dopravy - je oprávněn k zajištění místa mimořádné události, 

k pořízení dokumentace postupu při zabezpečení a obsluze dráhy a organizace 

drážní dopravy, stavu stavby dráhy, stavby na dráze a drážního vozidla 

v souvislosti se vznikem mimořádné události a příčinou události, k vyhodnocení 

příčin a okolností vzniku mimořádné události a k návrhu odpovědnosti za její 

vznik. Technik železniční dopravy je telefonicky informován o mimořádných 

událostech dispečerským pracovištěm provozu VD Doprava. Dle zhodnocení 



   

závažnosti situace, které provede bez odkladu, rozhodne o své účasti při šetření 

mimořádné události. Na místě mimořádné události provádí dozor nad správností a 

úplností postupu šetření dopravního mistra nebo šetření zajišťuje osobně.  [3] 

  3.2 Postup šetření na místě mimořádné události 
Šetření mimořádné události je nutné zahájit bezodkladně po splnění ohlašovací 

povinnosti a zajištění záchranných prací.        [3] 

 Je zakázáno pohybovat veškerými zúčastněnými drážními a jinými vozidly, 

manipulovat s ovládacími prvky a jakkoliv obsluhovat zúčastněná zařízení mající vliv na 

mimořádnou událost a přemísťovat věci související s mimořádnou událostí a to až do vydání 

souhlasu se zahájením odklizovacích prací s výjimkou případů, kdy je to nutné pro provádění 

záchranných prací (dle §2 písm. c zákona č. 239/2000Sb. v platném znění se pojmem 

záchranné práce rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin) nebo dovoluje-li to situace na základě 

souhlasu velitele zásahu. Velitel zásahu je dle §19 odst. 1 zákona č. 239/2000Sb. v platném 

znění velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného 

sboru s právem přednosti k velení pokud není zvláštním právním předpisem stanoven jiný 

velitel zásahu (např. zákon č. 283/1991Sb. v platném znění, o Policii České republiky), jeho 

povinností je koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek 

integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádných 

událostí, dále řízení součinnosti těchto složek. Pokud není na místě zásahu ustanoven velitel 

zásahu je dle §19 odst. 2 zákona č. 239/2000Sb. v platném znění řídí součinnost těchto složek 

velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného záchranného systému, 

která v místě zásahu provádí převažující činnost.       [11] 

 Velitel zásahu je dle §19 odst. 3 zákona č. 239/2000Sb. v platném znění při provádění 

záchranných a likvidačních prací oprávněn: 

a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu 

opustila osoba jejíž přítomnost není potřeba, nařídit evakuaci osob, popřípadě 

stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a ochraně 

životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby 

prokázala svoji totožnost, tato osoba je povinna výzvě vyhovět 

b) nařídit bezodkladné odstranění nebo provádění staveb, terénních úprav za účelem 

zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí 



   

c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci 

d) zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. 

Členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného 

systému. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických 

osob, se kterými složky integrovaného záchranného systému spolupracují nebo 

které poskytují osobní případně věcnou pomoc.  

e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, který je 

oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti 

velitelů sektorů a úseků.  

Změny původního stavu na místě MU jsou přípustné do příchodu orgánů činných v 

trestním řízení a zaměstnance Drážní inspekce jen po souhlasu velitele zásahu složek 

integrovaného záchranného systému. Nezasahují-li tyto osoby, jsou změny původního stavu 

na místě MU přípustné po souhlasu pověřené osoby provozovatele dráhy – dopravního mistra, 

technika železniční dopravy, jde-li o provádění záchranných prací, nebo v souladu s 

ustanovením zvláštních právních předpisů. V těchto případech pověřená osoba vyhotoví 

náčrtek s vyznačením původní situace a provedených odklizovacích prací pro obnovení 

provozování dráhy a drážní dopravy, popřípadě se místo (původní situace) zdokumentuje 

technickými prostředky. Za pořízení náčrtku a zdokumentování místa mimořádné události 

odpovídá pověřená osoba, která dala příkaz nebo souhlas k provedení změn. 

Pověřená osoba na místě mimořádné události podle její povahy postupuje podle 

pokynů orgánů činných v trestním řízení a zaměstnance Drážní inspekce, jsou-li přítomni, 

zejména: 

f) zabrání pohybu veškerých zúčastněných drážních a jiných vozidel, manipulaci s 

ovládacími prvky a jakékoliv obsluze zúčastněných zařízení majících vliv na MU a 

přemísťování věcí souvisejících s mimořádnou událostí, a to až do vydání souhlasu 

se zahájením odklizovacích prací s výjimkou případu, kdy je to nutné pro provádění 

záchranných prací nebo dovoluje-li to ustanovení zvláštních právních předpisů 

g) označí místa a polohy osob a věcí, které bylo nutno při záchranných pracích 

přemístit 

h) shromáždí dostupné písemné doklady, nahrávky záznamových zařízení 

používaných při provozování dráhy a drážní dopravy a záznamy z rychloměrů 

drážních vozidel tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, znehodnocení nebo 

dodatečné úpravě 



   

i) zajistí stopy při vykolejení drážního vozidla před jejich znehodnocením, a to včetně 

dostatečného prostoru před a za místem vykolejení, a zaznamená je do nákresu nebo 

pořídí fotodokumentaci 

j) zjistí a zapíše stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na dráze, zejména stav 

bezpečnostních závěrů, počítadel, stav návěstidel, postavení výhybek; zajistí 

elektronický záznam o činnosti zařízení a jeho vyhodnocení 

k) zjistí a zaznamená všechny dostupné okolnosti vzniku mimořádné události, na 

elektrizované trati stav trakčního vedení, jednání účastníků mimořádné události 

související se vznikem události a vlivy povětrnostních podmínek a okolí na 

provozování dráhy a drážní dopravy 

l) vyžádá si identifikační údaje zúčastněných zaměstnanců a ostatních účastníků 

mimořádné události, popřípadě dalších osob, které jsou přímými svědky mimořádné 

události; identifikačními údaji se rozumí jména a příjmení, datum narození a adresa 

bydliště, název zaměstnavatele a místo pracoviště 

m) zajistí provedení orientační dechové zkoušky u zúčastněných zaměstnanců 

provozovatele dráhy a dopravce na požití alkoholu nebo jiných návykových látek; v 

případě podezření ovlivnění zaměstnance alkoholem nebo jinými návykovými 

látkami musí být u zaměstnance zajištěno odborné lékařské vyšetření lékařem 

závodní preventivní péče nebo lékařem podle určení orgánů činných v trestním 

řízení 

n) rozhodne o pokračování pracovní činnosti zúčastněných zaměstnanců 

provozovatele dráhy a dopravce, kteří jsou prokazatelně rozrušeni vznikem 

mimořádné události nebo u kterých lze předpokládat odpovědnost za její vznik, jde-

li o mimořádné události s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody na 

majetku a nejedná-li se o práce záchranné 

o) vyhotoví dokumentaci stavu dotčené dopravní cesty, dráhy, stavby na dráze, 

zařízení a drážního vozidla v době vzniku mimořádné události 

p) pořídí předběžný odhad vzniklé škody. 

Účastníkem mimořádné události se pro účely této vyhlášky rozumí fyzické a 

právnické osoby dotčené mimořádnou událostí, nebo které se svou činností na jejím vzniku 

podílely. 

Před příchodem vyšetřovací komise lze odklidit předměty nutné pro místní ohledání 

jen tehdy, je-li třeba vyprostit zraněné, případně zabránit dalším mimořádným událostem a 

škodám. Odklizovací práce pro obnovení provozování dráhy mohou započít až po souhlasu 



   

příslušné řídící osoby na místě mimořádné události tehdy, jsou-li zdokumentovány všechny 

dostupné skutečnosti, související se vznikem mimořádné události. Řídící osobou se rozumí 

velitel integrovaných záchranných složek nebo orgánů činných v trestním řízení, popřípadě 

zástupce drážní inspekce, zasahují-li na místě mimořádné události. Dále pak odborně 

způsobilá osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy pověřená dokumentací okolností 

vzniku mimořádné události. 

V případě zasahování složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné 

události se všechny osoby řídí pokyny velitele zásahu, včetně vedoucího odklizovacích prací. 

V případech, kdy na místě mimořádné události složky integrovaného záchranného systému 

nezasahují, řídí se všechny osoby pokyny vedoucího odklizovacích prací. 

Velitel zásahu i vedoucí odklizovacích prací musí být viditelně označeni např. 

nápisem na pracovním obleku, případně červenou páskou na rukávu nebo vestou s nápisem 

Velitel zásahu nebo bílou páskou na rukávu v případě vedoucího odklizovacích prací. 

Pověřená osoba není viditelně označena, pouze musí být vybavena při vstupu na místo 

mimořádné události pracovním oděvem schváleným provozem VD Doprava. 

Po příchodu na místo mimořádné události se pověřené osoby a vedoucí zaměstnanci 

provozovatele dráhy nebo drážní dopravy okamžitě hlásí veliteli zásahu, projednávají  a 

koordinují s ním další postup prací na místě mimořádné události. V případě, že na místě 

nezasahují složky integrovaného záchranného systému, hlásí se tyto osoby vedoucímu 

odklizovacích prací.  

Vedoucí zaměstnanec provozovatele dráhy nebo drážní dopravy a jehož obvodu 

k mimořádné události došlo, organizačně zajišťuje obnovení provozování dráhy nebo drážní 

dopravy, v zájmu co nejrychlejšího obnovení sjízdnosti dráhy. Úzce spolupracuje s velitelem 

zásahu, dispečinkem provozu VD Doprava, vedoucím odklizovacích prací a se všemi 

složkami integrovaného záchranného systému.. 

Po ukončení činnosti složek integrovaného záchranného systému předá velitel zásahu 

velení vedoucímu odklizovacích prací. O každé změně velení na místě mimořádné události 

musí být informovány pověřené osoby a všichni vedoucí zaměstnanci provozovatele dráhy 

nebo drážní dopravy (členové štábu velitele zásahu), kteří se na místo mimořádné události 

dostavili. 

Sporné případy po vyčerpání všech možností šetření příčiny nehodové události budou 

řešeny na  denní směně za účasti odborných techniků, pracovníků údržby a zástupců 

železniční dopravy.           [11] 



   

Při činnostech na místě mimořádné události je nutno dodržovat zásady bezpečné 

práce, zejména NV č. 591/2006 Sb. v platném znění, o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 362/2006 Sb. v platném znění, o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky a NV č. 378/2006 Sb. v platném znění, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí: 

3.2.1 Pokyny k šetření mimořádných událostí dle druhu mimořádných   
událostí 
 Při šetření každé mimořádné události se provede ohledání místa mimořádné události, 

zápisy se zaměstnanci, zajistí se příslušná fotodokumentace, případně videozáznam. 

V případech, kdy se jedná o pracovní úraz, se postupuje dle podmínek uvedených v kapitole 

6. 

a) srážka železničních vozidel – je třeba postupovat dle pokynů uvedených v kapitole 

3.2 odst. f-p 

b) vykolejení železničního vozidla  

- důkladné ohledání místa, 

-  došlo-li k vykolejení ve výhybkách, je nutné zjistit stav zabezpečovacího 

zařízení, 

- stanovení „Bodu nula“ a následné měření železničního svršku 

-  rozdělení pracovních úkolů zaměstnancům zúčastněným při posunu 

- seznámení s postupem práce 

- dozor nad prováděným posunem, počet vozů a řadění posunujícího dílu 

- rozmístění posunující čety 

- jak bylo zajištěno zastavení posunujícího dílu, odražených nebo 

spouštěných vozidel 

- rozdělení, stav a použití ručních brzd, jejich vyzkoušení 

- stav a použití zarážek a podložek,  

- jak, kde a kdo dával pokyny, kdo a kde je přejímal, zda byly dávány včas a 

jak bylo na ně reagováno, 

- stav železničních vozidel, železničního svršku, zabezpečovacího zařízení, 

-  způsob dorozumívání vedoucích posunu mezi jednotlivými posunovacími 

obvody, 

- rychlost při posunu, 



   

- skutečné rozhledové poměry z posunujícího dílu a hnacího vozidla, 

- zda a jak se zaměstnanci zúčastnění na posunu přesvědčili o správném 

postavení posunové cesty, 

- počasí, teplotu, viditelnost, stav osvětlení. 

c) najetí železničního vozidla na překážku na dopravní cestě 

- je třeba postupovat dle pokynů uvedených v kapitole 3.2 odst. f-p 

- V případě, kdy překážka byla na drážním vozidle je nutné dále 

zajistit: 

-  vyřazení vozu ze sunutého dílu 

- číslo, řadu a vlastnickou značku vozu, 

- dokladování částí vozidla nebo nákladu, které zasahovaly mimo obrys pro 

vozidla nebo mimo obrys pro ložnou míru, 

- kde byl vůz naložen a kde byla provedena poslední technická prohlídka a s 

jakým výsledkem, 

- kde bylo s vozem naposledy posunováno, 

- stav závěrných a pojistných zařízení na krytých vozech a kontejnerech 

- zda byl náklad naložen a upevněn v souladu s předpisy, 

- hmotnost přepravovaného nákladu 

d) střetnutí železničních vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy 

s pozemní komunikací i mimo ně, střetnutí s osobou 

- před příchodem zaměstnanců IBŽD je třeba postupovat dle pokynů 

uvedených v kapitole 3.2 odst. f-p 

- přezkoušení stavu houkaček železničního vozidla 

- přezkoušení činnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení 

- při střetnutí na úrovňovém křížení dráhy se vyhotoví náčrtek železničního 

přejezdu s vyznačením čísla přejezdu, výstražných křížů, výstražných 

návěstidel, rozhledových poměrů – dle přílohy č. 21 

- při střetnutí na železničních přejezdech zabezpečených přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením: 

-  zda strojvedoucí dával návěst „Pozor“, 

- stav tlačítek pro místní obsluhu, 

-  funkce světel výstražníků, 

-  stav koleje (zda nedošlo k lomu kolejnice nebo k zásahu cizí osobou), 



   

-  zda zabezpečovací zařízení nesignalizuje poruchový stav a zda při poruše 

bylo provedeno ohlášení poruchové skupině VDye, 

-  zjistit izolační stav kolejových obvodů, 

-  stav náhradního zdroje, stav napájení, 

- osvětlení přejezdu, 

-  zda souprava nepřekročila rychlost, 

- označení přejezdu dle zákona 361/2000 Sb., v platném znění, 

-  počasí, teplotu, viditelnost, 

- při střetnutí na přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži: 

-  zda strojvedoucí dával návěst „Pozor“, 

-  zda je přejezd označen dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, 

- rozhledové poměry 

- technický stav přejezdu, 

- počasí, teplotu, viditelnost, 

- rychlost soupravy 

- při střetnutí posunového dílu se silničním vozidlem: 

-  rychlost jízdy, 

- zda byla dávána slyšitelná návěst „Pozor“, 

- jak byl posunový díl brzděn, účinek brzd, 

- rozhledové poměry, 

- počasí, teplotu, viditelnost. 

U všech střetnutí se silničním vozidlem je nutné pokud možno zjistit majitele silničního 

vozidla a pojišťovnu, u které je silniční vozidlo pojištěno.  

e) nezajištěná jízda železničního vozidla 

- provést úkoly dle pokynů uvedených v kapitole 3.2 odst. f-p 

- zdokumentovat stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 

- odebrat veškeré záznamy ze záznamových zařízení jak na stavědle tak na 

drážních vozidlech, 

- sepsat zápisy se zúčastněnými zaměstnanci, 

- postavení jízdní cesty, 

- jak a kdy bylo nařízeno postavit posunovou cestu, 

- stav a činnost zabezpečovacího zařízení, 

-  zda povel k přípravě posunové cesty dával a přijímal oprávněný 

zaměstnanec, zda přitom dodržel stanovený postup  



   

- jak byla jízdní cesta zabezpečena, 

- zda bylo zabezpečovací zařízení v pořádku a obsluhoval jej oprávněný 

zaměstnanec,  

-  zda byla cesta postavena, 

- zda došlo k rozříznutí výměn, 

- jaká návěst byla na příslušném návěstidle, 

- zda nedošlo k záměně návěsti, 

- činnost strojvedoucího, a dalších zaměstnanců zúčastněných při mimořádné 

události, 

- počasí, teplotu, viditelnost. 

 

f) předčasná změna návěstního znaku nebo selhání zabezpečovacího zařízení 

- zda nedošlo k výpadku elektrického napětí, 

-  zda nedošlo k poruše nebo zkratu kolejových obvodů, 

-  zda ke změně návěstního znaku došlo úmyslným nebo neúmyslným 

zásahem, 

-  zda musela být zrušena jízdní cesta a z jakého důvodu, 

-  zda bylo použito náhradního zdroje a jeho stav, 

-  na kterou kolej byla jízdní cesta postavena, 

- nouzového přestavení výměn  

- zda nedošlo k přepnutí v napájení, 

- provést kontrolu správného postavení jízdní cesty, 

- skutečná viditelnost návěstidla, 

- sklonové poměry 

-  místo zastavení čela soupravy (poloha a vzdálenost od návěstidla), 

- počasí, teplotu, viditelnost. 

g) lom kolejnice 

- Na místě zjistit a zdokumentovat: 

- rok výroby kolejnice, tvar kolejnice, 

- vadu kolejnice dle předpisu  

- poškození kolejnice, vzniklé provozem, jejich případné ojetí, 

- úplnost a držebnost upevňovadel, spojkové otvory, 

- stav štěrkového lože (pokles v blátivém místě může spolupůsobit při 

vzniku lomu kolejnice), 



   

- tvar a průběh lomu, 

h) vybočení koleje 

- Na místě zjistit a zdokumentovat: 

-  stav zaštěrkování, 

- držebnost a úplnost upevňovadel, 

- přítomnost nevstřícných kolejnicových styků ve vybočeném úseku koleje, 

rozebrané lepené izolované styky, 

- funkčnost dilatačních zařízení v blízkosti místa vybočení koleje, počet a 

stav „opěrek proti putování kolejnic a pražcových kotev“ v úseku blízkému 

místu vybočení, 

i) lom kola nebo nápravy železničního vozidla 

- Na místě zjistit a zdokumentovat: 

- Obručové kolo 

- výskyt trhlin, rýh, vrubů a tepelných zásahů na všech částech dvojkolí, 

- ověřit poklepem zvuk dvojkolí, 

- případný výskyt korodujících stop mezi, vzpěrným kroužkem, obručí či 

kotoučem, 

- případné uvolnění, respektive pootočení obručí vůči kotouči, stav a 

uvolnění vzpěrných kroužků, 

- způsob uložení vzpěrných kroužků – zda nejsou přivařeny ke kotouči či k 

obruči, 

-  tloušťku věnců obručí, 

- výskyt případných plochých míst, 

- stav opotřebení jízdního obrysu a přítomnost případných nápečí. 

- Celistvé kolo 

- výskyt trhlin, rýh, vrubů a tepelných zásahů na všech částech dvojkolí, 

- případný výskyt stop po korozi mezi nábojem a kotoučem, 

- případné stopy po posunutí na nápravě, 

- výskyt případných plochých míst a nápečí, 

- stav opotřebení jízdního obrysu, 

- tloušťku věnců, 

- stav a kvalitu vyražených nápisů - označení dvojkolí - možnost výskytu 

trhlin, 

- stav vybroušení vrubů od unášečů kolového soustruhu. 



   

Vždy je nutné zajistit komisionální prohlídku celého dvojkolí.  

j) roztržení soupravy za jízdy 

- Na místě zjistit a zdokumentovat: 

- počet vozů, náprav, metrů a hmotnost soupravy, 

- číslo hnacího vozidla, jméno strojvedoucího, jeho osobní číslo 

- způsob brzdění, potřebná a skutečná brzdící procenta, 

- přezkoušení údajů o zapnutých (vypnutých) brzdách, 

- polohy přestavovačů průběžných brzd, 

- kdy došlo k roztržení soupravy (při rozjíždění, zastavování), 

- jaký byl důvod k obsluze brzdy (regulace rychlosti, pomalá jízda, náhlá 

změna návěstního znaku, mimořádné zastavení), 

- sklonové a směrové poměry, 

- struktura materiálu v místě přetržení (starý lom, vada materiálu, čerstvý 

lom)- zjistit požadavkem na zkušebny a laboratoře, 

- technický stav táhlového ústrojí při samovolném rozvěšení 

k) ujetí železničního vozidla 

- Na místě zjistit a zdokumentovat: 

- stav, poloha a umístění prostředků, kterým bylo (mělo být) železniční 

vozidlo zajištěno proti ujetí, 

- stav, poloha a funkčnost veškerých brzd na železničních vozidlech, 

- sklonové poměry, 

- rozdělení pracovních úkolů zaměstnancům zúčastněným při posunu, 

- seznámení s postupem práce, dozor nad prováděným posunem, 

- počet vozů a řadění posunujícího dílu, 

- rozmístění posunující čety, 

- jak bylo zajištěno zastavení posunujícího dílu, odražených nebo 

spouštěných vozidel, 

- rozdělení, stav a použití ručních brzd, jejich vyzkoušení, 

- kdo, kde a jak dával pokyny, kdo a kde je přejímal, zda byly dávány včas a 

jak bylo na ně reagováno, 

- stav železničních vozidel, železničního svršku, zabezpečovacího zařízení, 

- způsob dorozumívání vedoucích posunu mezi jednotlivými posunovacími 

obvody, 

- rychlost při posunu, 



   

- skutečné rozhledové poměry z posunujícího dílu a hnacího vozidla, 

- zda a jak se zaměstnanci zúčastnění na posunu přesvědčili o správném 

postavení posunové cesty, 

- počasí, teplotu, viditelnost, stav osvětlení. 

l) blíže nespecifikované mimořádné události vzniklé v/bez souvislosti s pohybem 

železničního vozidla 

- platí obdobný postup jako u mimořádné události s většími následky 

[11] 

3.3 Požadavky na bezpečnost práce při činnostech na místě mimořádné 
události 
Dle přílohy č.1 k NV č. 591/2006 Sb. v platném znění 

Místo mimořádné události musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, např.: 

a) střežením 

b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí  

    pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 

provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 

 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 

popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na místě 

mimořádné události nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na místě 

mimořádné události, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Zařízení pro rozvod energie 

 Dočasná zařízení pro rozvod energie musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 

osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, 

provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 

odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 

způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 



   

existující před začátkem prací na místě mimořádné události, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. 

 Dočasná elektrická zařízení musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na místě mimořádné události. Pokud se na místě mimořádné 

události nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo místo mimořádné události 

nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků 

a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 

pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 

upozornění. 

 

Požadavky na venkovní pracoviště  

 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 

a stabilní s ohledem na: 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 

třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 

fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 

nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 



   

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 

odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 

zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 

byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu 

pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 

Dle přílohy č.2 k NV č.591/2006 Sb. v platném znění 

 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 

mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 

popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 

uvolnění. 

 Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 

signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 

ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 

činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 

opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

  Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 



   

Stroje pro zemní práce 

 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 

výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není 

stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před 

zahájením prací. 

 Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

 Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

 Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 

jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se 

při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 

prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 

osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 

výhledu obsluhy. 

 Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 

zajištěno v souladu s návodem k používání. 

 Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 

výkopu, to neplatí při zahrnování výkopu. 

 Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 

nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 

 Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

 Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

 Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 

sesuv zeminy. 



   

 Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 

podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání 

zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

 Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou 

fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné 

překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem odstranit, 

narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například požární 

hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby 

nedošlo k jejich poškození. 

 Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem 

ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

 Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli 

část taženého skrejpru. 

 Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a 

uzavřena. 

Míchačky 

Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.  

Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 

rotujícího bubnu. 

 Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 

ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

 Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 

údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 

tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 

jiným ochranným prostředkem. 

 Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. 

Stavební elektrické vrátky 

 Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 

nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li 

vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě 

vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 



   

 Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 

břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě 

stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže 

použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 

 Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do 

takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 

závity lana. 

 Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 

závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné 

překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato 

bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 

 V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 

osob proti pádu z výšky dle NV č. 362/2006 Sb. v platném znění. Pokud by střední tyč 

zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným 

břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit.  

 Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 

závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto 

předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 

 Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v 

prostoru ohroženém pádem břemene. 

 Při provozu vrátku není dovoleno 

a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 

b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou  

    provedena náležitá bezpečnostní opatření, 

c) zdvihat břemena šikmým tahem, 

d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 

f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 

h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde- 

    li k vysmeknutí lana z drážky kladky, 

i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo  

   vázacích prostředků, 

j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 



   

k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

1) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických  

    osob, 

m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách,  

    pokud nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních  

    plošinových výtahů do provozu. 

Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 

a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 

b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 

c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení  

    vrátku do chodu se chod vrátku zastaví. 

 Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba 

určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů 

pro obsluhu. 

 

Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

 Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z 

používání. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně 

schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 

   

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 

střídající obsluha. 

 Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 

nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 

přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 

parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

 Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 

i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 

které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

 Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 



   

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 

uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

 Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 

v jeho okolí. 

 

Dle přílohy č.3 k NV č. 591/2006 Sb. v platném znění 

 Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem. 

 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 

nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 

Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 

více prvky volně položenými na sebe. 

 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 

hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 

sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 

popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 

fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 

být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi 

sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 

konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

 Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce. 



   

 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 

překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. 

Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 

technologického postupu. 

 

Příprava před zahájením zemních prací 

 Na základě údajů dodaných zaměstnanci provozu VD Doprava musí být vytýčeny 

trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 

stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky 

nacházející se na místě mimořádné události.  

 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 

jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména 

druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním 

zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k 

zabránění přítoku vody na staveniště. 

 Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 

výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a 

jiných podzemních překážek. 

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 

obvodu místa mimořádné události, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění 

zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 

obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 

Zajištění výkopových prací 

 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem. 

 Výkopy v místě kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u 

okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž 



   

prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 

vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 

zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 

považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 

prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 

označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 

vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 

zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 

překážku na přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty 

první. 

 Na přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, 

kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 

nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 

terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu nesmí   být   

zatěžován   zejména stavebním provozem, zařízením zhotovitele např. unimobuňkami, stroji 

nebo materiálem. 

  Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 

musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 

Provádění výkopových prací 

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 

staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 

opatření k zajištění jejich stability. 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 

24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; 

hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 

koncentrace. 

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 

lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 

provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 



   

zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 

stavbám nebo zařízením. 

Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 

vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 

provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou  

    náležitě zajištěna, 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti  

    průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

 Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 

začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 

dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 

dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

 Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 

na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 

nepokračuje v práci se strojem. 

 Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 

tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 

výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 

uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí 

být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 

výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 

bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 

fyzických osob u výkopů. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 

sousedních staveb. 



   

 

 Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 

hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Svislé boční stěny ručně kopaných 

výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. V zeminách 

nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat 

s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 

technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 

 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 

zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního 

terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v 

sousedství výkopu. 

 Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 

stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 

konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 

nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat 

fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

 Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 

činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 

návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 

armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 

současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 

poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

  Dalším možným zajištěním výkopů je svahování. Sklony svahů výkopů určuje 

zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění 

prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné 

sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, 

a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny 

normovými požadavky. Podkopávání svahů je nepřípustné. 

 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 

nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. Při práci na svazích se sklonem strmějším 



   

než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob 

nebo sesunutí materiálu. 

 Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 

realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 

bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 

dotčených podzemních sítí technického vybavení území. Prostor, v němž se provádí 

rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí popálení nebo propadnutí 

fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a 

opravách staveb a jejich vybavení se považuje: 

a) provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů  

   fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a  

   určenými k jejich obsluze, 

b) provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení  

    života nebo poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení  

    osobami k tomu určenými zhotovitelem a za podmínek jí stanovených. 

 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

 Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle NV č. 362/2005 Sb. v platném 

znění. 

 Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody spolehlivě zajistit prostředky 

kolektivní ochrany, musí být fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpečí pádu do vody, 

vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem určeným pro ochranu před 

utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a výšku 

nad hladinou, musí tento osobní ochranný pracovní prostředek umožnit zachycení popřípadě 

vyzdvižení jeho uživatele z vody. 

 Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti 

zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá přítomnost 

fyzické osoby, která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena. 

 Není-li pracoviště nad vodou dosažitelné ze břehu, zajistí zhotovitel bezpečnou 

přepravu zaměstnanců na pracoviště a z něho vhodným plavidlem. 

 



   

Dle NV č. 362/2005 Sb. v platném znění 

Je nutno přijmout technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců a 

jiných osob z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 

zachycení (dále jen "ochrana proti pádu"): 

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné  

    výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo  

   zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve  

    výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka  

    přesahuje 1,5 m. 

Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 

poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení 

nebo pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 

pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany 

nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný 

rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na 

bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

 Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 

rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 

poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů 

byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo 

ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je 

výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 

0,75 m. 

Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 

osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně 

na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 

přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 

práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému 

použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 

ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 



   

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 

musí být osoba seznámena s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 

pro dorozumívání s vedoucím práce. Osoba vykonávající práci uvedenou ve větě první musí 

být poučena o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným 

způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího práce. 

 

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů  na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 

použití, požadované výšce místa práce a době jeho trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 

evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 

ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

 V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijatá odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejich používáním. Volné okraje musí být zajištěny 

osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 

zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na 

zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 

přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

 Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 

bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 

nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 

příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Zhotovitel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 

pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 

dokumentace. Osobní ochranné prostředky rozlišujeme na: 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci  

    proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy  

    zachycení pádu). 



   

 Vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 

systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 

práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění 

proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilá osoba 

pověřená zhotovitelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu 

musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

 Zhotovitel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 

pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 

vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

 

Používání žebříků 

 Žebřík může být použit při práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových  prostředků 

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 

vykonávat. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem k používání. 

 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 

během práce, tak po jejím ukončení. 

 

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětu (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

  a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

  b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

  c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

  d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. 

 

 



   

Shazování  předmětů a materiálů 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že: 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením  

    provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu  

    nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě  

   vzniku jiných nežádoucích účinků. 

 

Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 

při práci ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na  

    zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m  

    výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů;  

    v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů  

    Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 

Dle NV č. 378/2001 Sb. v platném znění 

 V souladu s tímto vládním nařízením je nutné dodržovat na místě mimořádné události 

tyto podmínky: 

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s  

    provozní dokumentací 

b) zhotovitelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný  

    manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce,  

    umožňující bezpečné používání zařízení, 

c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných,  

    bezpečným způsobem, 

d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam,    



   

     kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi  

     pracovního zařízení nebo pádu břemene, 

e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem  

    dodaným výrobcem 

f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před  

   jevy vyvolanými účinky elektřiny, 

g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny,  

    zejména zasažení bleskem, 

h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo  

    nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo  

    poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné  

    označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo  

    nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v  

   důsledku nahodilého úkonu, 

i) spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k  

   tomu účelu určen, 

j) vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení  

   nepoužívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií  

   a zabezpečení, 

k) vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače  

    tam, kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné  

   části se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby  

   tím došlo k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, 

l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od  

   všech zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí  

   představovat pro zaměstnance žádné riziko, 

m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo  

     všech zařízení v závislosti na druhu rizika, 

n) upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li  

    to nutné pro bezpečný provoz a používání, 

o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo  

   teplotami, které vyvíjí zařízení, 

p) v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními,  

    značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a  



   

    nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení, a 

r) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a  

   poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména před padajícími,  

   odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení, před rizikem  

   požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných směsí látek  

   vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, před nebezpečím vzniklým  

   vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo tuhých emisí, před možným  

   poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo destrukcí pohybující  

   se části zařízení. 

Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 

Pro bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců je nutno 

zajistit: 

a) Pevnost a stabilitu během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných  

    břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u  

   pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a  

   vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 

b) Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

c) Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 

d) Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 

e) Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro  

    každou pracovní polohu zařízení. 

f) Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit  

    charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití. 

g) Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li    

     to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním  

    předpisem, a aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud  

    to není možné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 

h) Volbu vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a  

    vázací místa a povětrnostní  podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání  

    vázacích prostředků. 

i) Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 

j) Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho  

   charakteristiku a bylo tak  zajištěno jeho bezpečné používání. 



   

k) Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců,    

    zákazem zdvihání osob. 

Pro bezpečné používání zařízení pro zdvihání zaměstnanců je nutno zajistit: 

a) Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, použití  

    závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly každý  

   den, kdy je zařízení používáno. 

b) Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 

c) Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění jejich  

    evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 

d) Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvíhaní  

    zaměstnanců je možné jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření k   

    zajištění jejich bezpečnosti; obsluha na řídicím stanovišti musí mít možnost  

    spolehlivými prostředky komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě  

    nebezpečí musí být k dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo  

    vyproštění zdvihaných zaměstnanců. 

e) Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se  

    povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo  

    bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této  

   situace pro obsluhu a zaměstnance. 

 

Pro bezpečný provozu a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen je 

nutno zajistit: 

a) Volbu, kontrolu a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna  

   bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

b) Ochranu zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene;   

   pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení. 

c) Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo  

    se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že  

    obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou  

   dobu jeho pohybu. 

d) Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v  

    koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 

e) Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována  

    dvěma nebo více zařízeními. 



   

f) Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud  

    jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory  

   překrývají. 

g) Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným    

    zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li  

    zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 

h) Ochranu zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí  

    pádu břemene. 

i) Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se   

   povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo  

   bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení  

   samovolného pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4. Dokumentace k šetření a vyhodnocení mimořádných událostí 
 

Provozovatel dráhy a dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu 

podnikání zajišťuje, aby při vzniku mimořádné události na jím provozované dráze, 

provozovaném drážním vozidle bylo provedeno zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné 

události a odpovědnosti za její vznik. 

Dokumentaci zjištěných skutečností podle § 9 odst. 4 vyhlášky 376/2006 Sb. vede 

pověřená osoba ve spisu, jehož součástí jsou výsledky zjišťování okolností vzniku mimořádné 

události a pravděpodobné příčiny, pořízené zápisy, odhad vzniklé škody, její skutečná výše a 

návrh na stanovení odpovědnosti za vznik mimořádné události. 

 [2] 

Při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události pověřená osoba vyhodnocuje 

podle povahy mimořádné události zejména: 

a) výsledky ohledání místa mimořádné události, 

b) shromážděnou dokumentaci a záznamy, 

c) výsledky měření na místě mimořádné události, výsledky kontroly technického stavu  

    drážního vozidla nebo zařízení a prováděné zápisy o stavu stavby dráhy, technický  

    stav vozidla nebo součástí dopravní cesty, 

d) vysvětlení zúčastněných zaměstnanců ke vzniku mimořádné události v souvislosti s   

     plněním pracovních úkolů a případná vyjádření dalších osob. 

           [3] 

Na základě rozboru skutečností podle bodu a) až d)  a jejich porovnáním se vztažnými 

skutečnostmi stanovenými technickými specifikacemi technické a provozní propojenosti, 

technickými předpisy, harmonizovanými nebo určenými technickými normami a vnitřními 

předpisy provozovatele dráhy nebo dopravce pověřená osoba stanoví ve vyhodnocení příčinu 

vzniku mimořádné události a navrhne odpovědnost za její vznik. 

 

Vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU obsahuje skutečnosti, prokázané a 

zadokumentované při zjišťování příčin a okolností vzniku MU, zejména: 

a) označení mimořádné události (nehoda, ohrožení), datum, čas a místo vzniku, 

b) popis události a jejího místa, včetně činnosti integrovaného záchranného systému a  

    záchranné služby, zasahovaly-li tyto složky, 

c) identifikační údaje účastníků mimořádné události, kterými se rozumí jméno a  

   příjmení, datum narození, adresa bydliště, název a sídlo zaměstnavatele, údaje o  



   

   drážních vozidlech, zařízeních a ostatních technických a dopravních prostředcích, 

d) následky mimořádné události na zdraví osob, vyčíslení škody na majetku podle  

    jednotlivých vlastníků, 

e) doba přerušení a omezení provozování drážní dopravy, použití prostředků náhradní  

    dopravy, 

f) způsob obnovení provozování dráhy a drážní dopravy, 

g) zjištěné údaje, příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události, aktivace plánu  

    integrovaného záchranného systému a zdravotnické záchranné služby, 

h) určení odpovědnosti za vznik mimořádné události s uvedením ustanovení právních,  

    vnitřních předpisů a harmonizovaných nebo určených technických norem, která  

    nebyla dodržena, 

i) byla-li mimořádná událost způsobena selháním lidského faktoru, vyhodnocení  

   zdravotního stavu a osobní situace účastníků události, které měly vliv na  

   mimořádnou událost, včetně fyzického a psychického stresu,  

j) návrh nápravných opatření k předcházení mimořádné události včetně návrhu    

   termínů jejich realizace, 

k) datum a místo vyhotovení vyhodnocení, jméno a podpis pověřené osoby, 

l) podpis statutárního orgánu provozovatele dráhy nebo dopravce podle věcné  

   příslušnosti. 

Vyhodnocení příčin a okolností vzniku závažné nehody nebo nehody zasílá provozovatel 

dráhy nebo dopravce podle věcné příslušnosti do 60 dnů od vzniku mimořádné události drážní 

inspekci a drážnímu správnímu úřadu. Není-li možno lhůtu 60 dnů dodržet, oznámí 

provozovatel dráhy nebo dopravce drážní inspekci a drážnímu správnímu úřadu 

předpokládaný pozdější termín zaslání vyhodnocení včetně důvodu prodloužení termínu 

územnímu inspektorátu drážní inspekce Ostrava. 

Vyhodnocení příčin a okolností vzniku ohrožení zasílá provozovatel dráhy nebo dopravce 

drážní inspekci a drážnímu správnímu úřadu jen na jejich vyžádání. 

 

Soupis dokumentů k mimořádné události na vlečce Třineckých železáren, a.s. je stanoven 

vlečkovým provozním řádem Třineckých železáren, a.s. a dělí se na: [3]       

 

 



   

4.1 Dokumenty, které bez zbytečného odkladu připraví dopravní mistr a 
následně postoupí směnovému inženýrovi daného dopravního úseku: 
 

1. Hlášení mimořádné události – dopravní závady, obsahující informace o ohledání 

místa mimořádné události.  viz. příloha č.1 

2. Popis jednání dotčených osob s jejich podpisy na tiskopisu „Výpověď 

zaměstnance k mimořádné události“ (vysvětlení zúčastněných zaměstnanců ke 

vzniku mimořádné události v souvislosti s plněním pracovních úkolů a případná 

vyjádření dalších osob). viz. příloha č.2 

K sepsání zápisu, o podání vysvětlení k průběhu plnění pracovních povinností, je třeba 

vyzvat zaměstnance zúčastněného na mimořádné události bezodkladně, jakmile to okolnosti 

dovolí. Zaměstnanec musí být před sepsáním zápisu poučen ve smyslu pracovního řádu 

Třineckých železáren, a.s. Odmítne-li zaměstnanec podat vysvětlení musí být sepsán zápis o 

odmítnutí za účasti třetí osoby. Pokud nedovoluje zdravotní stav zaměstnance podat 

vysvětlení je možno se s ním domluvit na pozdějším termínu. Zaměstnanci musí být dána 

možnost, aby souvisle vysvětlil vše co sám o mimořádné události ví. Po zapsání vysvětlení 

zaměstnance mohou být položeny doplňující otázky, v případě zjištěného rozporu mezi 

objektivním zjištěním a tvrzením zaměstnance musí být doplňující otázky položeny vždy. Při 

závažných rozporech ve výpovědích zaměstnanců může být s jejich souhlasem provedena 

konfrontace (vždy až po podání vysvětlení každého zaměstnance samostatně). Pokud 

zaměstnanec se kterým byla výpověď sepsána požaduje opis bude jí vyhověno. 

 

3. Plánek vlečky s vyznačením místa mimořádné události (je doporučeno použít 

výtisk elektronického kolejového plánu). Do plánku je nutno zakreslit složení, 

počet a stav vozů (ložené, prázdné), místo vzniku mimořádné události a místo 

zastavení (určit přesnou vzdálenost těchto míst od hrotu nejbližší výhybky). viz. 

příloha č.3 

4. Fotodokumentace v elektronické podobě.  

5. Kopie dokladů o zdravotní a odborné způsobilosti zúčastněných zaměstnanců 

(zápisníky bezpečnosti práce a platné posudky o zdravotní způsobilosti k práci). 

viz. příloha č.4 



   

4.2 Dokumenty, které do 7 dnů připraví (shromáždí) instruktor 
strojvedoucích a následně postoupí směnovému inženýrovi daného 
dopravního úseku: 
 

1. Vyhodnocení záznamu registračního rychloměru. viz. příloha č.5 

Na vlečce Třineckých železáren, a.s. jsou používány mechanické a elektronické 

registrační rychloměry. Při vzniku mimořádné události nesmí být žádné záznamy vystaveny a 

to ani krátkodobě působení magnetickému poli, vlhkosti, vysokým teplotám atd. Za ochranu 

dat před znehodnocením zodpovídá strojvedoucí hnacího drážního vozidla do doby než předá 

záznam instruktorovi  strojvedoucích. Okamžikem předání informací instruktorovi 

strojvedoucích přechází tato zodpovědnost na něj.  

a) mechanické rychloměry – při samotném vytažení rychloměrového proužku 

na místě mimořádné události je nutné provést posun záznamu na navíjecí 

cívku minimálně o 100 mm, tento úkon je strojvedoucí povinen provést 

s největší opatrností. Následně je vyhotoven zápis uvedený v příloze č. 5 

b) elektronické rychloměry – strojvedoucí provede opětovné přihlášení, 

v případě mimořádné události provede výměnu elektronického rychloměru 

instruktor strojvedoucích osobně. Dále provede stáhnutí dat z polovodičové 

paměti a vyhodnocení získaných údajů. Následně vyhotoví záznam dle 

přílohy č.5 

 

2. Kopie průkazu způsobilosti hnacího drážního vozidla. viz. příloha č.6 

3. Kopie zápisu o poslední provedené technické kontrole hnacího drážního vozidla. 

viz. příloha č.7 

4.3 Dokument, který do 2 dnů připraví technolog dopravy a následně 
postoupí směnovému inženýrovi daného dopravního úseku: 
 

1. Kopie dokladu o poslední provedené prohlídce železničního přejezdu - pouze 

v případě pokud se jedná o střetnutí železničních vozidel se silničními vozidly na 

úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací (nebo mimo ně). viz. příloha č.8 

 



   

4.4 Dokumenty, které do 30 dnů zajistí vedoucí výrobní dispečer od níže 
uvedených osob a následně postoupí směnovému inženýrovi daného 
dopravního úseku:  
 

1. Zápis o měření železničního svršku po vzniku mimořádné události, záznam o 

měření výhybky po vzniku mimořádné události (změna rozchodu koleje, vzájemná 

výšková poloha kolejnicových pásů a vzepětí) dodá revizní technik kolejí. Měření 

po mimořádné události provede revizní technik kolejí a v případě jeho 

nepřítomnosti traťový dělník – koordinátor oprav. Měření musí být provedeno 

měřidly, které mají certifikát o provedení metrologického přezkoušení měřidel. 

Kalibrace měřidel zabezpečuje revizní technik strojní. viz. příloha č.9 

Měření železničního svršku se provádí u všech případů, kdy došlo k vykolejení 

železničního vozidla a v dalších odůvodněných případech. Měření k objasnění příčiny vzniku 

mimořádné události se nemusí automaticky provádět v případech, kdy železniční vozidlo 

vykolejilo při střetnutí se silničním vozidlem nebo po najetí na překážku. Před vlastním 

použitím měřidel zkontroluje revizní technik kolejí, jejich použitelnost a platnost. Měření 

železničního svršku se provádí vždy v nezatíženém stavu. V odůvodněných případech se 

provede měření i v zatíženém stavu. O způsobu měření rozhodne revizní technik kolejí, např. 

nasazení speciálního železničního vozu apod. Požadované měřené hodnoty se zapisují do 

tiskopisu viz. příloha č. 9.a a ve výhybce dle přílohy č. 9.b. Správnost naměřených hodnot 

potvrdí svým podpisem zaměstnanci, kteří byli měření přítomni. 

Měření se provádí po stanovení místa vykolejení. Nejprve je nutno nalézt první stopu 

vykolejení, tj. určit „Bod nula“. Od tohoto místa se po 1 metru naměří a na kolejnici označí 

30 bodů před „Bodem nula“ a 10 bodů za „Bodem nula“ podle směru jízdy železničních 

vozidel. V takto označených bodech se provádí vlastní měření.. 

V jednotlivých bodech se měří: 

a) rozchod koleje (zapisují se naměřené odchylky – e), 

b) vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů (p), 

 

2. Zpráva o vykolejení (nehodě) železničního vozu na vlečce Třineckých železáren, 

a.s. – dodá předák revizních zámečníků externího dodavatele služeb. viz. příloha 

č.10 

3. Zprávu o výši škody na vykolejeném železničním voze dodá provozní účetní. viz. 

příloha č.11 



   

4. Zápis o provedení komisionální prohlídky technického stavu drážního vozidla – 

dodá IŽD OV Třinec. viz. příloha č.12 

 

Po kompletaci výše uvedených dokumentů z mimořádné události směnovým inženýrem 

daného stanoviště tyto dokumenty předá technikovi železniční dopravy k vyhodnocení a 

archivaci. Spis mimořádné události podléhající ohlašovací povinnosti bude použit 

k metodickému vyhodnocení mimořádné události pro drážní inspekci. Spis bude dále doplněn 

o následující dokumenty, které zajistí technik železniční dopravy. 

 

1. Oznámení mimořádné události. viz. příloha č.13 

2. Vyhodnocení mimořádné události. viz. příloha č.14 

3. Hlášení mimořádné události (Moravia Security, a.s.) – pouze v případě pokud se 

jedná o střet o střetnutí železničních vozidel se silničními vozidly 

4. Potvrzení o účasti na dopravní nehodě (Policie ČR) - pouze v případě pokud se 

jedná o střetnutí železničních vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení 

dráhy s pozemní komunikací (nebo mimo ně). viz. příloha č.15 

5. Záznam o dopravní nehodě - pouze v případě pokud se jedná o střetnutí 

železničních vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy s pozemní 

komunikací (nebo mimo ně). viz. příloha č.16 

6. Komisionální odhad škody. viz. příloha č.17 

7. Zkušební protokol – výsledky metalografického rozboru pouze v případě pokud 

existuje podezření na technickou závadu drážního vozidla. viz. příloha č.18 

8. Žádost o prodloužení termínu odeslání vyhodnocení příčin a okolnosti vzniku 

mimořádné události drážní inspekci a drážnímu správnímu úřadu. viz. příloha č.19 

9. Vyhodnocení rozhledových poměrů – viz. příloha č.20 

10. Záznam o Úrazu – viz. příloha č. 21 

 

 

 

 

 

 
 



   

5. Plnění opatření k mimořádné události 
 

Provozovatel dráhy a dopravce přijímá s přihlédnutím k vyhodnocení příčin a 

okolností vzniku mimořádné události, zjištěné odpovědnosti, popřípadě na základě 

bezpečnostního doporučení drážní inspekce odpovídající vlastní opatření k předcházení 

mimořádné události a zajišťuje pravidelnou kontrolu jejich plnění. 

Provozovatel dráhy a dopravce vede podle věcné příslušnosti jako součást opatření k 

předcházení mimořádné události evidenci jednotlivých mimořádných událostí, jejich příčin a 

následků. 

Zjistí-li se při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události, že její příčinou 

je zdroj ohrožení mimo působnost provozovatele dráhy nebo dopravce, podá provozovatel 

dráhy nebo dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání drážnímu 

správnímu úřadu podnět k zahájení správního řízení k odstranění zdroje ohrožení dráhy. Dle § 

10 zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění je uložena povinnost vlastníkovi nemovitosti v 

sousedství dráhy povinnost strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření 

k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto 

nebezpečí výstavbou nebo provozem dráhy nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z 

jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a 

způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne drážní správní 

úřad. 

 [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. Pracovní úrazy jako mimořádná událost, šetření, evidence, registrace, 
hlášení, vývoj úrazovosti, analýza příčin pracovních úrazů  
 

Pracovní úraz je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci 

způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ní. Pracovním úrazem není úraz, který 

se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí 

cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele 

nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět, u zaměstnanců v lesnictví, 

zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět. Cesta z obce bydliště 

zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, 

pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon 

před počátkem práce nebo po jejím skončení. [13] 

Pracovní úrazy se dělí: 

a) smrtelný – pro účely hlášení a evidenci – při kterém došlo k poškození zdraví,    

                        které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky postižený  

                        zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku 

– pro účely odškodnění – při kterém byla způsobena smrt ihned nebo  

    kdykoliv později, pokud nastala podle lékařského posudku následkem  

    tohoto pracovního úrazu 

- podléhá komisionálnímu šetření  

 b) závažný – jsou to úrazy, jejichž následkem např. došlo k vážným zraněním, často  

                                 s trvalými následky nebo jehož příčinou bylo závažné porušení  

                                 bezpečnostních předpisů. O zařazení pracovního úrazu do závažného  

                                 pracovního úrazu rozhoduje ředitel pro personalistiku a administrativu  

                                 nebo odborný ředitel na jehož útvaru pracovní úraz vznikl. 

c) ostatní – pracovní úraz, u něhož došlo ke zranění zaměstnance s pracovní  

                     neschopností delší než tři kalendářní dny a tedy vzniká povinnost  

                    zaměstnavatele sepsat Záznam o úrazu 

d) neabsenční – pracovní úraz, u něhož nedošlo k pracovní neschopnosti zaměstnance  

                          nebo tato neschopnost nebyla delší než tři kalendářní dny 

Každý zaměstnanec je povinen poskytnout postiženému první pomoc včetně přivolání 

lékařské pomoci. Neposkytnutí pomoci nebo neohlášení vzniku úrazu lze kvalifikovat jako 



   

trestný čin dle trestního zákona a také jako porušení povinností vyplývajících z právních 

předpisů. 

Pokyny pro poskytnutí první pomoci: 

První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem zdravotnické 

záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Prostředky a zařízení pro 

poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny 

značkami. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet 

zaměstnanců, kteří organizující poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání lékařské pomoci, 

hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí, ve spolupráci se 

zařízením poskytujícím závodní preventivní péči, jejich vyškolení a vybavení v rozsahu dle 

rizik na pracovišti. 

 

Cíl první pomoci: 

a)zachránit život 

b)zabránit zhoršení zdravotního stavu 

c)urychlit proces uzdravení 

 

Priority: 

a) je nutné zajistit základní životní funkce: 

b) zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty, dýchání je v případě potřeby nutné  

   obnovit a udržovat umělým dýcháním 

c) obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení 

 

Zásady: 

a) První nezbytnou pomoc zraněnému poskytuje vyškolený zaměstnanec. 

b) Vedoucí zaměstnanec, svědek nebo jiný zaměstnanec ohlásí událost záchranné  

    službě či lékaři. 

c) V případě pracovního úrazu se přednostně ošetřují zranění otevřená s prudkým  

    krvácením, dále bezvědomí se zástavou dechu a srdeční činnosti, dále zranění bez  

    poruchy dechu a zástavy srdce a nakonec zranění v šoku. 

d) Po poskytnutí první pomoci zajistí vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec, který  

      poskytl první pomoc, přepravu zraněného (zraněných), pokud to stav zranění  



   

     dovoluje, do zdravotnického zařízení dopravním prostředkem. 

e) Není-li možno zraněného přepravit, zajistí vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec,  

    který poskytl první pomoc, přepravu prostřednictvím záchranné služby. V  

    závažných případech zajistí rychlou zdravotní službu s lékařem. Smrtelný pracovní  

    úraz kromě toho ohlásí na místa uvedená v textu věnovaném problematice  

    pracovních úrazů. 

f)Drobná poranění se ošetří pomocí příruční lékárničky a ošetření se zaznamená do  

   Knihy úrazů. Zdravotní službu není nutné informovat. 

 

Akutní stavy: 

a) Srdeční příhoda 

b) Dušení 

c) Krvácení 

d) Otrava 

e) Zranění páteře a hrudníku 

f) Zlomeniny 

g) Popáleniny 

h) Poleptání  

i) Bezvědomí 

j) Šokový a kolapsový stav 

k) Úraz elektrickým proudem 

l) Epilepsie 

 

První pomoc při akutních stavech 

 

a) Úraz elektrickým proudem 

Při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem je nutno jednat rychle, nikoliv 

však ukvapeně. 

1. vypnout proud, pokud je to možné a přivolat lékařskou pomoc 

2. když je postižený v bezvědomí, zkontrolovat dýchání; pokud postižený nedýchá,  

zavést umělé dýchání, a pokud nemá hmatatelný tep, též provést masáž srdce; první pomoc je 

nutné poskytovat až do příchodu lékaře 

3. když je postižený v bezvědomí a dýchá, uložit ho do stabilizované polohy 

4. ošetřit všechny popáleniny a zabránit rozvoji šoku 



   

 

 

b) Srdeční příhoda 

1. když je postižený dušný a stěžuje si na silnou bolest na hrudi, posadit ho do křesla 

nebo na podlahu a opřít 

2. poradit nemocnému, aby se lehce předklonil, pokud mu to usnadní dýchání 

3. zeptat se nemocného, zda má nějaké léky pro srdeční onemocnění - pokud ano, dát mu 

je podle předpisu 

4. když se stav podstatně nezlepší do pěti minut, nebo nemocný neměl nikdy srdeční 

obtíže, přivolat ihned sanitku 

5. když nemocný upadne do bezvědomí se zástavou srdce, uložit jej na záda na pevnou 

podložku a zahájit ihned dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž 

 

c) Krvácení 

1. zraněné místo zvednout do výše a stlačit ránu palcem a (nebo) prsty - tlak musí být 

udržován až 15 minut, pokud je rána rozsáhlejší, pevně stlačit místo nad i pod ranou 

2. zvednout a přidržovat část těla postiženého tak, aby byla nad úrovní jeho srdce 

(hrudníku); tím se zpomalí průtok krve zraněnou částí těla 

3. zraněného nechat ležet; to zpomalí průtok krve ještě více 

4. překrýt ránu sterilním obvazem (čistou látkou bez chloupků); obvaz musí být 

dostatečně velký, aby přesahoval okraje rány 

5. pokud krev prosakuje přes přiložený obvaz, neodstraňovat původní obvaz, ale přiložit 

nový a zajistit jej 

 

d) Zlomeniny 

Příznaky - silná bolest v místě zranění - narůstá při každém pokusu o pohyb, zraněný mohl 

vnímat či slyšet prasknutí kosti a mohl vnímat tření konců zlomených kostí, může se objevit 

otok a krevní podlitina, postižená končetina nebo jiná část těla mohou mít ve srovnání s 

druhou končetinou či stranou deformovaný tvar, příznaky šoku. 

1. zbytečně nehýbat se zraněným 

2. zlomenina dolní končetiny - znehybnit končetinu přiložením improvizované dlahy 

(není-li k dispozici vhodná dlaha, svažte nohy, kolena a kotníky zraněného vhodným 

obvazem k sobě) 



   

3. zlomenina horní končetiny - šetrně ohnout paži zraněného v lokti a položit ji přes 

hrudník, vložit měkkou vycpávku mezi paži a trup v místě zranění a znehybnit paži v závěsu, 

když nelze paži ohnout, pomoci zraněnému položit se s připaženou rukou nebo s paží 

položenou tak, jak je to pro něj nejpohodlnější 

 

e) Popáleniny 

Všechny popáleniny a opařeniny by měl co nejdříve vyšetřit lékař. Když je popálena velká 

část těla, uložit postiženého, chránit popálená místa před znečištěním a ošetřit jako při šoku. 

Nikdy neodstraňovat nic, co pevně lpí na popálenině. Nikdy nedávat na popáleninu masti, 

neužívat vatu ani náplasti. 

1. vyprostit zraněného z nebezpečí, jestliže šaty postiženého hoří, uhasit plameny dekou, 

kabátem nebo vodou 

2. podržet popálené místo pod studenou tekoucí vodou na 10-20 minut (není-li tekoucí 

voda k dispozici, vložte zraněné místo do kbelíku nebo umyvadla s čistou studenou vodou) 

3. současně rychle, ale šetrně odstranit prsteny, hodinky nebo těsný oděv ze zraněné 

oblasti dříve, než začne otékat 

4. odstranit jakoukoliv část oděvu, která je nasáknuta chemickou látkou nebo vroucí 

tekutinou 

5. zakrýt zranění sterilním obvazem (čistou látkou bez chlupů) dostatečně velkým, aby 

úplně zakryl popálené místo 

6. ošetřit postiženého tak, aby se zabránilo rozvoji šoku a vyčkat příjezdu sanitky 

 

f) Poleptání 

1. poleptané místo omývat nejméně 10 minut pod tekoucí vodou 

2. při omývání odstranit všechny kontaminované části oděvu 

3. při poleptání oka musí být chemická látka vymyta z oka co nejdříve, poté zakrýt oko 

sterilním obvazem a lehce jej zajistit 

4. omývat postiženou stranu obličeje pod tekoucí vodou nejméně 10 minut, aby se smyla 

chemická látka z obličeje 

5. postižený musí být ošetřen lékařem v nemocnici co nejdříve 

 

g) Kolapsový stav 

1. postiženého položit a zvednout mu nohy nad úroveň hrudníku 

2. uvolnit oděv kolem krku, hrudníku a pasu 



   

3. ujistit se, že má postižený dostatek vzduchu 

4. při jakékoliv pochybnosti o jeho stavu přivolat lékařskou pomoc 

 

i) Otravy 

Příznaky - postižený může být ospalý nebo i v bezvědomí, poblíž postiženého mohou být 

obaly od jedovaté látky, ztracené tablety nebo jedovatá rostlina, popáleniny kolem úst, když 

postižený požil žíravinu, je možné zvracení nebo průjem v pozdějším stádiu, mohou být i 

křeče. 

1. když je postižený při vědomí, bez otálení se zeptat, co snědl a v jakém množství, 

protože může kdykoliv ztratit vědomí 

2. přivolat lékaře nebo sanitku 

3. když je postižený v bezvědomí a dýchá, uložit do stabilizované polohy 

4. když je nutné dýchání z úst do úst, pozor, aby se jed nedostal i do vašich úst 

5. je-li to možné, smýt jed z tváře postiženého a použít dýchání z úst do nosu 

6. když je jistota, že postižený nepožil žíravinu, ale snědl pouze tablety, lze mu pomoci k 

zvracení podrážděním zadní části hrdla prstem 

7. zajistit všechny léky, prázdné obaly nebo zbytky jedu nebo plodů u něho nalezených a 

také vzorky jeho zvratků pro laboratorní rozbor 

8. v případě otravy plynem vyvést nebo vynést postiženého na čerstvý vzduch 

 

j) Šokový stav 

Příznaky - kůže zbledne, to je nejzřetelnější na rtech nebo na konečcích prstů (nehtech), kůže 

je chladná a vlhká potem, tep je rychlý a slabý, dech je povrchní a rychlý, postižený může být 

neklidný a může začít zívat, postižený může mít silnou žízeň, může ztratit vědomí popř. i 

zemřít, pokud mu není poskytnuta odborná pomoc. 

1. pokud postižený krvácí z ran, zastavit co nejdříve vnější krvácení 

2. uklidnit postiženého a hýbat s ním co nejméně 

3. uložit postiženého; zvednout mu nohy a otočit mu hlavu ke straně, popř. uložit do 

stabilizované polohy 

4. zajistit pohodlí postiženého, např. zabalit do deky, když je mu zima 

5. jestliže postižený upadne do bezvědomí, zabezpečit základní životní funkce 

 



   

Postižený zaměstnanec je povinen neprodleně po vzniku zranění uvědomit svého 

nadřízeného vedoucího zaměstnance, případně určeného zaměstnance zaměstnavatele. 

Postižený je povinen nechat se ošetřit. 

Svědek zranění je povinen, v případě, že zraněný není schopen nebo neprovedl hlášení dle 

předchozího odstavce provést toto ohlášení. 

Přímo nadřízený vedoucí postiženého zaměstnance ihned po vzniku úrazu provede: 

a) ověření zda byla poskytnuta první pomoc, případně přivolána lékařská pomoc 

b) zkoušku na alkohol u postiženého zaměstnance a u vybraných spoluzaměstnanců.  

    V případě nemožnosti provést dechovou orientační zkoušku, požádá dispečink o  

    zajištění odběru krve ke zkoušce na alkohol. V případě podezření na zneužití  

    návykových látek rovněž požádá dispečink o tuto zkoušku. 

c) v případě, že hrozí nebezpečí opakování úrazu, přijme opatření k zamezení  

    opakování  

d) provede ohlášení pracovního úrazu na dispečink provozu VD Doprava 

e) provede evidenci pracovního úrazu zápisem v deníku BOZ 

 

Vyšetřování pracovního úrazu zajišťuje vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém 

došlo ke vzniku úrazu. Toto vyšetřování probíhá bez zbytečného odkladu. Složení vyšetřující 

skupiny záleží na okolnostech pracovního úrazu a na rozhodnutí vedoucích zaměstnanců 

informovaných dispečinkem provozu VD Doprava případně dispečinkem Třineckých 

železáren, a.s. Okamžitě po vzniku pracovního úrazu provádějí šetření přímý nadřízený 

zraněného, vedoucí střediska nebo oddělení a bezpečnostní technik. 

Základní kroky šetření: 

a) časový průběh směny do okamžiku úrazu 

b) svědci a jejich údaje 

c) informace od zaměstnance, případně svědků 

d) ověření alkoholu, případně návykových látek 

e) doklady o kvalifikaci a způsobilosti 

f) pracovně-technologická dokumentace včetně bezpečnostních ustanovení 

g) důsledná prohlídka místa úrazu 

h) použití ochranných pracovních prostředků 

ch) stav technických zařízení, komunikací apod. 

i) zjištění o porušení předpisů 



   

Záznam o úrazu se sepisuje v případě, že došlo k pracovnímu úrazu s pracovní 

neschopností delší než tři kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance. Záznam o úrazu sepisuje 

přímo nadřízený vedoucího zaměstnance (minimálně vedoucí střediska) jehož zaměstnanec 

utrpěl pracovní úraz nebo na jehož pracovišti pracovní úraz vzniknul. Vyplňování záznamu o 

úrazu je nutno provádět vždy s příslušným bezpečnostním technikem.  

Dodatečně ohlášené pracovní úrazy jsou porušením procesu řešení pracovních úrazů, 

zejména ze strany zaměstnance. Rozhodnutí zda jde o pracovní úraz přísluší vedoucímu 

odborného útvaru, který tuto situaci konzultuje s bezpečnostním technikem. 

Pracovní úrazy cizích subjektů na územní Třineckých železáren, a.s. – povinností 

zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců je provést hlášení a evidenci úrazu stejně jako u 

zaměstnanců Třineckých železáren, a.s. Šetření pracovních úrazů se provádí za přítomnosti 

zodpovědných zaměstnanců cizího subjektu. Za ohlášení těchto úrazů k evidenci v Knize 

úrazů odpovídá vedoucí zaměstnanec odborného útvaru, v němž došlo k pracovnímu úrazu. 

Současně provede ohlášení pracovního úrazu bez zbytečného odkladu zaměstnavateli cizího 

zaměstnance a vyzve ho k okamžité účasti na šetření.   

[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7. Závěr 
 

Cílem této práce bylo vytvořit směrnici, která bude sloužit zaměstnancům Třineckých 

železáren, provozu VD Doprava k naplnění zákonných povinností v případě vzniku 

mimořádné události. Součástí práce také jsou přílohy, které budou sloužit k jednoduchému a 

přehlednému zpracování dokumentů, které jsou v případě vzniku mimořádné události nutné 

pro předložení kontrolním orgánům. 

 V úvodních částech diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy pro oblast BOZP 

a provozování drážní dopravy na vlečce Třineckých železáren, a.s. Následuje představení 

samotného provozu VD Doprava, který zajišťuje železniční přepravu na vlečce Třineckých 

železáren, a.s. a rozdělení jednotlivých mimořádných událostí. Součástí rozdělení 

jednotlivých mimořádných událostí je také jejich popis.  

 Stěžejní část diplomové práce je však zaměřena na mimořádné události, které se 

mohou vyskytnout na vlečce Třineckých železáren, a.s. Pro jednotlivé výše zmíněné 

mimořádné události byly stanoveny pracovní úkoly, které je nutno realizovat (viz. kapitola 

3.2.1). K jednotlivým úkolům byly touto směrnicí stanoveny osoby – dle pracovního místa, 

které nesou odpovědnost za splnění požadovaného úkolu, zajištěním dokumentace případně 

vypsáním formulářů uvedených v přílohách této směrnice.  

 Definováním pracovních úkolů a osob odpovědných za jejich splnění je možno 

v budoucnu předejít případným sankcím ze strany kontrolních orgánů nebo v nejhorším 

případě odnětí oprávnění pro provozování drážní dopravy. 

Diplomová práce jako celek slouží k naplnění zákonných požadavků při vzniku 

mimořádné události na vlečce Třineckých železáren, a.s. Tato směrnice bude přezkoumána 

odborně způsobilou osobou provozu VD Doprava a následně uvedena v platnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Použitá literatura 

[1] Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění 

[2] Vyhláška MD 376/2006 Sb. v platném znění, o systému bezpečnosti provozování  

            dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí  

[3] Vlečkový provozní řád Třineckých železáren, a.s. 

[4] Zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění, Zákoník práce 

[5] Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se  upravují další požadavky  

            bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění  

            bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  

            pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  

            zdraví při práci)  

[6] Nařízení Vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, o bližších požadavcích na bezpečnost  

            a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[7] Nařízení Vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění, o bližších požadavcích na bezpečnost  

            a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

[8] Nařízení Vlády č.  378/2001 Sb. v platném znění, kterým se stanoví bližší požadavky  

            na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

[9] Zákon č. 239/2000 Sb. v platném znění, o integrovaném záchranném systému 

[10]      Zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění, o Požární ochraně 

[11]      předpisy ČD 

[12]      informační materiály provozu VD Doprava 

[13]      vnitřní předpisy pro řešení pracovních úrazů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Seznam použitých zkratek 

 

MD – Ministerstvo Dopravy 

NV – Nařízení Vlády 

MÚ – mimořádná událost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Seznam příloh: 

Příloha č.1: Hlášení mimořádné události 

Příloha č.2: Výpověď zaměstnance k mimořádné události 

Příloha č.3 Plánek vlečky s vyznačením místa mimořádné události 

Příloha č.4 Kopie dokladů o zdravotní a odborné způsobilosti 

Příloha č.5 Vyhodnocení záznamu registračního rychloměru 

Příloha č.6 Kopie průkazu způsobilosti hnacího drážního vozidla 

Příloha č.7 Kopie zápisu o poslední provedené technické kontrole hnacího drážního vozidla 

Příloha č.8 Kopie dokladu o poslední provedené prohlídce železničního přejezdu 

Příloha č.9 Zápis o měření železničního svršku, zápis o měření výhybky 

Příloha č.10 Zpráva o vykolejení (nehodě) železničního vozu 

Příloha č.11 Zpráva o výši škody na vykolejeném železničním voze 

Příloha č.12 Zápis o provedení komisionální prohlídky technického stavu drážního vozidla 

Příloha č.13 Oznámení mimořádné události 

Příloha č.14 Vyhodnocení mimořádné události 

Příloha č.15 Potvrzení o účasti na dopravní nehodě (Policie ČR) 

Příloha č.16 Záznam o dopravní nehodě 

Příloha č.17 Komisionální odhad škody 

Příloha č.18 Zkušební protokol – výsledky metalografického rozboru 

Příloha č.19 Žádost o prodloužení termínu odeslání vyhodnocení příčin a okolnosti vzniku  

                    mimořádné události 

Příloha č.20: Vyhodnocení rozhledových poměrů 

Příloha č.21: Záznam o úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


