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Anotace  
 

Tato bakalářská práce se zabývá přezkoumáním hodnocení pracovních rizik  

při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Východiskem jsou protokoly  

a závěrečné zprávy z vyšetření mimořádných událostí, pracovních úrazů a hodnocení rizik. 

Bakalářská práce v úvodní teoretické části shrnuje základní právní poţadavky, popisuje 

zavedený systém řízení a bodovou metodu hodnocení rizik. V praktické části je proveden 

popis, rozbor a vyhodnocení, zda stávající přijatá bezpečnostní opatření plynoucí  

z hodnocení rizik byla dostatečná s ohledem na vzniklé mimořádné události, pracovní 

úrazy.  

 

Klíčová slova: pracovní rizika, pracovní úraz, činnost prováděná hornickým způsobem, 

hodnocení rizik, bezpečnostní opatření  

 

Summary 

 

This thesis deals with the examination of occupational risk assessment activities in 

underground mining. The article is based on protocols and final reports from incidents of 

occupational accidents and risk assessment. Bachelor thesis in the introductory theoretical 

part summarizes the basic legal requirements, describes the management system and 

punctual method of risk assessment. The practical part describes, analyses and evaluates 

whether the existing security measures taken arising from the risk assessment were 

sufficient with respect to an emergency incidents, occupational accidents. 

 

Key words: occupational hazards, occupational accidents, perform mining 

activities, risk assessment, safety measures 
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Úvod 
 

Cílem této bakalářské práce je přezkoumání identifikace a hodnocení pracovních 

rizik při provádění ČPHZ. Konkrétně provést identifikaci a hodnocení pracovních rizik  

u vybraných technologických operací Nové rakouské tunelovací metody, při kterých došlo 

k těţkým pracovním úrazům na stavbě č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka, tunel Blanka.  

V úvodní teoretické části jsou popsány zákonné povinnosti zaměstnavatelů 

provádějících ČPHZ  a stručně popsány jednotlivé části systému řízení bezpečnosti práce, 

dle normy OHSAS 18001:2008, který je ve společnosti Metrostav a.s. zaveden  

a certifikován nezávislou organizací.  

V následující části je teoreticky popsána polokvantitativní bodová metoda 

hodnocení pracovních rizik a Nová rakouská tunelovací metoda, která byla pouţita  

při raţbách tunelu Blanka.  

V praktické části je tabulkově provedeno hodnocení rizik u vybraných 

technologických operací. Dále je zde zpracován popis a rozbor pracovních úrazů tak, jak  

je zpracováván formou závěrečných zpráv ve společnosti Metrostav a.s..  
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1 Zákonná povinnost zaměstnavatelů 
 

Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce [3] je zaměstnavatel  povinen zajistit bezpečnost 

a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota 

a zdraví, která se týkají výkonu jejich práce.  

Jednou ze základních zásad při řešení problematiky bezpečnosti práce podle 

rámcové směrnice 89/391/EES, je zásada, ţe pro dosaţení dobré úrovně bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci nestačí dodrţovat všechny bezpečnostní předpisy, ale je nutné 

zavést aktivní prevenci do organizace a řízení práce včetně pracovních podmínek  

a to zejména formou posuzování rizik a realizací souhrnného procesu analýzy, kontroly  

a řízení rizika. 

1.1 Prevence rizik 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik. [3] 

Základní povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik: 

 

 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 

pracovních podmínek 

 zjišťovat jejich příčiny a zdroje  

 vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich prevenci a odstranění  

 pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 

 vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohroţující pracovní 

prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Opatření zaměstnavatele 

 

 Opatření zaměstnavatele mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat rizika  nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik 

 technická 

 technologická 
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 organizační  

 ostatní (výchovné, vzdělávací, ekonomické, zdravotně-hygienická, sociální) 

1.2 Základní zásady prevence rizik 

 omezovat vznik rizik 

 odstraňovat rizika u zdroje jejich původu 

 přizpůsobovat pracovní podmínky potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů na jejich zdraví 

 nahrazovat fyzicky namáhavé práce a práce ve ztíţených pracovních podmínkách 

novými technologickými a pracovními postupy 

 nahrazovat nebezpečné technologie, pracovní prostředky, suroviny a materiály 

méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších 

poznatků vědy a techniky 

 omezovat počet zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících nejvyšší 

přípustné hodnoty a dalších škodlivých faktorů na nejniţší počet nutný pro zajištění 

provozu 

1.3 Povinnosti organizace provádějící ČPHZ v oblasti bezpečnosti práce 

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem je z hlediska 

průmyslové činnosti zcela specifickou. Na rozdíl od jiných oborů je hornický provoz 

zásadně ovlivňován přírodními podmínkami a jevy, které lze pouze předvídat, jejich 

negativním projevům do určité míry předcházet a realizací preventivních opatření tyto 

vlivy také částečně eliminovat. S ohledem na uvedená specifika je proto v hornictví kladen 

mimořádné vysoký důraz na bezpečnost práce a provozu, jehoţ projevem je i velké 

mnoţství existujících bezpečnostních předpisů. [6]  

K těm faktorům, které hornický provoz v oblasti bezpečnosti práce a provozu 

ovlivňují, patří zejména: 

 omezený pracovní prostor, který je dán zpravidla stísněnými prostory důlních děl, 

 souběţná činnost lidí a provoz strojů v důlních prostorách bez 

 moţnosti jejich dokonalého oddělení, 

 moţnost pouţití pouze méně vhodného umělého osvětlení, 
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 uzavřený systém větrání s nuceným, ale i omezeným přívodem atmosférického 

vzduchu, 

 zvýšené nebezpečí pádu horniny, ale i předmětů a osob, mnohdy nestabilní 

geofyzikální poměry v horském masivu narušeném hornickými pracemi. 

 

Základní povinnosti organizace provádějící ČPHZ vyplývají z § 6  

 

Podle § 6 odst. 1 [8] je organizace povinna zajistit plnění všech povinností, které 

pro ni vyplývají z horního zákona, zákona o hornické činnosti a předpisů vydaných  

na jejich základě, jakoţ i jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují 

bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky  

při hornické činnosti a při činnosti vykonávané hornickým způsobem. 

§ 6 

 (1) Organizace je při své činnosti povinna zajistit a kontrolovat dodrţování tohoto 

zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, jakoţ i zvláštních právních 

předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu  

a pracovní podmínky při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Organizace musí ustanovit z osob splňujících předpoklady uvedené v § 5 odst. 3 pro kaţdý 

důl závodního dolu a pro kaţdý lom závodního lomu, kteří odpovídají za bezpečné  

a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Organizace nesmí ve věcech odborného řízení a řízení bezpečného provádění hornické 

činnosti ustanovit závodnímu dolu nebo závodnímu lomu nadřízeného zaměstnance. 

  (2) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření  

a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace 

nebo zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost ţivota a zdraví lidí. V rámci 

havarijní prevence je organizace povinna učinit opatření zejména k předcházení vzniku 

poţárů a výbuchů, průvalů vod a bahna, průtrţí hornin, uhlí a plynů, jakoţ i vzniku důlních 

otřesů a erupcí. 

 (3) Organizace je dále povinna 

a) evidovat jména, příjmení a evidenční čísla osob, které se s jejím vědomím nacházejí  

v podzemí, s uvedením místa, kde se pravděpodobně nacházejí, 

b) bezodkladně ohlásit obvodnímu báňskému úřadu závaţné události a nebezpečné stavy, 

provozní nehody (havárie) a závaţné pracovní úrazy; provozní nehodou (havárií)  
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se rozumí událost, kterou byly ohroţeny ţivoty nebo zdraví osob, 

c) zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů, 

d) přijímat bezodkladná opatření k odstranění zjištěných závad a k předcházení provozních 

nehod a pracovních úrazů, 

e) výsledky šetření provozních nehod a závaţných pracovních úrazů předkládat obvodnímu 

báňskému úřadu spolu s uvedením opatření provedených k odstranění zjištěných závad, 

f) informovat obvodní báňský úřad o podané ţádosti zaměstnance (§ 3b) o provedení 

prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto prošetření provést, 

g) předloţit před prvním pouţitím v dole Českému báňskému úřadu ke schválení (§ 8 odst.  

3) vybrané typy důlních strojů, zařízení a pomůcek, pokud jiţ není Českým báňským 

úřadem schváleno jejich pouţití jinde v České republice, 

h) pouţívat ke své činnosti pouze výrobky, které byly podle zvláštních právních předpisů 

4d) ověřeny jako bezpečné. 

(6) Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem 

a) poţadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu  

při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bezpečnosti 

pouţívaných technických zařízení a poţární ochrany v podzemí, 

b) poţadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závaţných provozních nehod 

(havárií), 

c) zjišťování příčin závaţných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů a jejich 

evidenci a registraci, 

d) hlášení závaţných událostí a nebezpečných stavů, závaţných provozních nehod 

(havárií), závaţných pracovních úrazů a poruch technických zařízení. 

1.4 Bezpečnostní předpisy pro podzemní stavitelství 

Základním právním předpisem, který při podzemním stavitelství stanovuje 

poţadavky na BOZP dle §5 odst.3 a §6 odst.6 a),b a d) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a státní báňské zprávě, je vyhláška ČBÚ č.55/1996 Sb.,  

o poţadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu  

při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí ve znění pozdějších předpisů. 

Současně s tím také NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení  

a zasílání záznamu o úrazu. 
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2 Systém řízení BOZP 
 

Základním cílem organizace při zajišťování BOZP je z pohledu legislativních 

poţadavků předcházení vzniku úrazů, nemocí z povolání nebo jiného poškození zdraví 

v souvislosti s výkonem pracovních činností. Toho lze dosáhnout prostřednictvím 

systematického přístupu organizace k problematice bezpečnosti na základě zákoníkem 

práce stanovené povinnosti „vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a přijímáním opatření k předcházení rizikům“. Vzhledem k tomu, ţe riziko lze odstranit 

zcela výjimečně, jedná se především o činnosti a opatření realizované ve většině případů za 

účelem sníţení rizika, hovoříme tedy o řízení rizik.  

Tento princip sleduje i systém managementu BOZP podle normy OHSAS 18001. 

Systém managementu BOZP je podle normy OHSAS 18001 „část systému managementu 

organizace, která se pouţívá k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejích 

rizik v oblasti BOZP“ [1].  

Základem řízení BOZP podle uvedené normy je včlenit problematiku bezpečnosti  

a ochrany zdraví do celkového řízení organizace a rovněţ do povědomí všech zaměstnanců 

jako nedílnou a běţnou součást výkonu jejich pracovních činností. To je moţné pouze 

prostřednictvím jasně definovaných kroků a systematicky prováděných řídících činností, 

které jsou sestaveny podle mezinárodně akceptovaného Demmingova cyklu. 

 

Demmingův cyklus  

"plánuj, organizuj, zkontroluj, zaveď (udělej)", 

coţ je základ systémového přístupu k řízení. Tento cyklus se stále opakuje a sleduje trvalé 

zlepšování.  

 
Obrázek č.1 – Demmingův cyklus 
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Systém řízení BOZP tvoří politika, řízení organizace, řízení plánování a realizace, 

hodnocení a akce směřující ke zlepšení řízení. Dále v textu jsou stručně popsány jednotlivé 

části systému řízení dle normy ČSN OHSAS 18001:2008, který je v organizaci zaveden  

a certifikován nezávislou organizací. 

2.1 Politika 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, schválená vrcholovým vedením 

organizace, musí jasně uvádět celkové cíle bezpečnosti a ochrany zdraví a závazek k 

zlepšování výkonnosti ochrany zdraví a bezpečnosti.  

Politika musí:  

 odpovídat povaze a rozsahu rizik BOZP organizace 

 obsahovat závazek k trvalému zlepšování 

 obsahovat závazek přinejmenším plnit poţadavky příslušné platné legislativy 

BOZP a jiné poţadavky, ke kterým se organizace hlásí 

 být dokumentována, uplatňována a udrţována  

 být sdělována všem zaměstnancům se záměrem, aby si zaměstnanci byli vědomi 

svých povinností v BOZP 

 být dostupná zainteresovaným stranám 

 být periodicky přezkoumávána k zajištění trvalé vhodnosti a přiměřenosti ve 

vztahu k organizaci.  

 Jako vzor je přiloţena Politika BOZP společnosti Metrostav a.s. (viz. Příloha č.1). 

2.2 Plánování 

Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat postupy pro průběţnou identifikaci nebezpečí, 

hodnocení rizik a uplatňování nezbytných opatření k řízení.  

Tato opatření musí zahrnovat: 

 běţné a mimořádné činnosti  

 činnosti všech osob, které mají přístup do pracovního prostoru (včetně 

subdodavatelů a návštěvníků)  
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 zařízení v pracovním prostoru, provozované organizací nebo jinými subjekty 

 Organizace musí zajistit, ţe výsledky těchto hodnocení a vliv těchto opatření 

 k řízení jsou zvaţovány při stanovování cílů BOZP. Organizace musí tyto informace 

dokumentovat a průběţně aktualizovat.  

Právní a ostatní poţadavky  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat postup pro identifikaci a přístup k právním 

 a jiným poţadavkům BOZP, které se na ni vztahují. Organizace musí tyto informace 

průběţně aktualizovat. Přístup k právním a ostatním poţadavkům je u organizace 

Metrostav a.s. umoţněn zaměstnancům pomocí intranetu. 

Cíle  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat dokumentované cíle BOZP pro kaţdou 

příslušnou funkci a úroveň v rámci organizace. Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu 

 s politikou BOZP organizace a se závazkem trvalého zlepšování. (viz. Příloha č.2 – Příkaz 

č.1/2011 generálního ředitele, kterým se vydává Program managementu BOZP na rok 

2011) 

Program řízení BOZP  

Organizace musí vytvořit a udrţovat program řízení BOZP pro dosaţení svých cílů. 

Ty musí obsahovat dokumentování:  

a) určení odpovědností za dosaţení cílů a cílových hodnot pro kaţdou příslušnou 

funkci a úroveň organizace; a  

b) prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být dosaţeno.  

 Program řízení BOZP musí být přezkoumáván v pravidelných a plánovaných 

intervalech. Kde je to nezbytné, musí být program řízení BOZP dodatečně upraven tak, 

 aby reagoval na změny činností, výrobků, sluţeb nebo provozních podmínek organizace. 

Jako příklad je přiloţen Program managementu BOZP 2011 společnosti (viz. Příloha č.2). 

2.3 Zavádění a provoz 

Struktura a odpovědnosti  

 Úlohy, odpovědnosti a pravomoci osob, které řídí, provádějí a ověřují činnosti, 

mající vliv na rizika plynoucí z činností, zařízení a procesů organizace, se musí stanovit, 

dokumentovat a sdělovat tak, aby byl usnadněno řízení BOZP.  
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U společnosti Metrostav a.s. je to stanoveno maticí odpovědnosti  

a odpovědnostním řádem. 

Výcvik, povědomí a kvalifikace  

 Zaměstnanci musí být kvalifikovaní k provádění úkonů, které mohou mít dopad 

 na BOZP na pracovišti. Kvalifikace musí být stanovena na základě odpovídajícího 

vzdělání, výcviku a/nebo zkušeností. 

Projednávání a sdělování  

 Organizace musí mít postupy pro zajištění toho, ţe příslušné informace BOZP jsou 

sdělovány zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám a naopak. Zapojení 

zaměstnanců a systém konzultování musí být dokumentovány a zainteresované strany 

informovány.  Zajišťováno propracovaným systém školení zaměstnanců a děleno  

na vedoucí a ostatní zaměstnance. 

Dokumentace  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat informace na vhodném médiu jako jsou psaná 

nebo elektronická forma, které:  

a) popisují základní prvky systému řízení a jejich vzájemnou součinnost 

b) poskytují odkaz na navazující dokumentaci 

Ve společnosti Metrostav a.s. je s výhodou pouţíván systém EISOD – elektronický 

informační systém organizační dokumentace. 

Řízení dokumentů a údajů  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat postupy řízení všech dokumentů 

vyţadovaných touto mezinárodní normou.  

Řízení provozu  

 Organizace musí určit ty operace a činnosti, které souvisejí s identifikovanými 

riziky, pro která musí být pouţita řídící opatření. Organizace musí tyto činnosti včetně 

údrţby plánovat tak, aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek. 

U společnosti Metrostav a.s zajiš´továno pomocí pracovních (technologických) 

postupů. 

Havarijní připravenost a reakce  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat plány a postupy k identifikaci moţnosti vzniku 

havarijních situací a situací havarijního ohroţení a pro reakce na ně a postupy pro prevenci 

a zmírnění pravděpodobných nemocí a zranění, které tyto situace mohou způsobit.  
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 Organizace musí přezkoumávat své plány a postupy havarijní připravenosti  

a reakce, a to především po vzniku havárií nebo nouzových situací.  

 Organizace rovněţ musí tam, kde je to moţné, tyto postupy pravidelně přezkušovat.  

Např. jsou při ČPHZ zpracovávány havarijní plány dle [4], které jsou pravidelně 

kontrolovány ve spolupráci s HBZS.  

2.4 Ověřování a opatření k nápravě 

Měření a monitorování výkonnosti  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat postupy pravidelného monitorování a měření 

výkonnosti BOZP.  

U společnosti Metrostav a.s. jsou prováděny pravidelné kontroly pracovišť útvarem 

BOZP, který výsledky svých kontrol zapisuje do Knihy návštěv a kontrol BOZP. Jednou 

ročně se v souladu s [3] provádějí roční prověrky BOZP ve spolupráci s odbarovou 

organizací. 

 

Havárie, mimořádné události, neshody a nápravná a preventivní opatření  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat postupy pro definování odpovědnosti a 

pravomoci pro:  

a) řešení a prošetřování:  

 havárií 

 mimořádných událostí 

 neshod  

b) akce vedoucí ke zmírnění následků havárií, mimořádných událostí a neshod 

c) zahájení a dokončení nápravných a preventivních opatření 

d) ověření účinnosti přijatých nápravných a preventivních opatření 

 Tyto postupy musí vyţadovat, aby všechna navrţená nápravná a preventivní 

opatření byla přezkoumána před zavedením pomocí procesu hodnocení rizik.   

 

Záznamy a jejich řízení  

 Organizace musí vytvořit a udrţovat postupy identifikace, udrţování a vypořádání 

záznamů BOZP včetně záznamů o výsledcích auditů a přezkoumání. Záznamy BOZP musí 

být čitelné, identifikovatelné a musí jasně navazovat na zahrnuté činnosti. Záznamy BOZP 

musí být ukládány a udrţovány tak, aby byly snadno dostupné, chráněny proti poškození, 

znehodnocení nebo ztrátě.  
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Audit  

 Organizace musí stanovit a udrţovat program a postupy pro provádění periodických 

auditů systému managementu BOZP.  

Zajištěno pomocí plánovaných interních a externích auditů.   

2.5 Přezkoumání vedením  

 Vrcholové vedení organizace musí v intervalech, které samo určí, přezkoumávat 

systém managementu BOZP tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, adekvátnost a 

účinnost. Proces přezkoumání musí zajistit shromáţdění nezbytných informací k tomu, aby 

vedení organizace mohlo provést toto vyhodnocení. Toto přezkoumání musí být 

dokumentováno.  

 Vedení organizace se při přezkoumání musí zabývat moţnou potřebou změnit 

politiku, cíle nebo jiné prvky systému managementu BOZP s ohledem na výsledky auditu 

systému managementu BOZP, měnící se okolnosti a závazek trvalého zlepšování. 
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3 Hodnocení rizik 

3.1 Základní pojmy 

K objasnění základního přístupu k hodnocení rizik, je nutno stanovit a definovat 

některé pojmy, které se budou při této činnosti pouţívat.  

Mezi základní pojmy, pouţívaných při hodnocení rizik dle [9] patří: 

Riziko  

Kombinace pravděpodobnosti a důsledků, ţe určitá nebezpečná událost vznikne. Riziko 

souvisí  vykonáváním činností a má svoji velikost. Vyjadřuje „míru ohroţení“. 

Hodnocení rizika  

Souhrnný proces posouzení velikosti rizika a rozhodnutí zda riziko je či není 

akceptovatelné. 

Řízení rizika  

Přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo sníţení velikosti rizika na akceptovatelnou 

úroveň včetně zpětné vazby na účinnost opatření. 

Akceptovatelné riziko  

Pravděpodobnost vzniku negativního jevu je relativně nízká (1x za 100 tis. aţ 10 mil. jevů) 

a taktéţ velikost důsledku je nízká. 

Zůstatkové riziko  

Obvykle se spojuje s technickými zařízeními. Jedná se o riziko, které nebylo odstraněno 

v etapě projektu a montáţe zařízení a bývá uváděno v návodu na obsluhu. Zůstatkové 

riziko nemusí být akceptovatelné. 

Identifikace nebezpečí  

Proces zjišťování, zda nebezpečí existuje a definování jeho charakteristik. 

Nebezpečí  

Moţnost stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny atd., 

způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku. 

Ohroţení  

Provoz zařízení, výkon činností, u kterých se vyskytuje nebezpečí. 

Nehoda 

Neţádoucí událost vedoucí k usmrcení, poškození zdraví, yranění, škodě nebo jiné ztrátě. 
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Vycházíme-li z definice rizika, pak riziko vyjadřuje pravděpodobnost vzniku  

a zároveň závaţnost následku případné neţádoucí události. To znamená, ţe riziko (R) je 

funkcí dvou základních parametrů [10]: 

 

pravděpodobnosti vzniku  (P) a  pravděpodobnosti následků (N) 

 

Vyjádřeno matematicky                                       R = P x N 

 Hodnocení můţe být provedeno různými formami, které závisí na získaných 

informacích, moţnostech posuzovatelů a taktéţ na účelu hodnocení, druhu ohroţení  

a dalších. 

Polokvantitativní hodnocení – postup, kdy kvalitativně popsané stupnice mají přiděleny 

číselné hodnoty, jejichţ kombinací se určí stupeň ohroţení a výsledná hodnota rizika. 

Pouţívá se zejména k hodnocení rizika na pracovišti, které je určeno jako východisko pro 

bezpečnostní opatření v provozu (například bodová metoda) 

 Pro běţnou praxi se pouţívá běţně tzv. bodová metoda, která určí stupeň velikosti 

rizika podle stupně pravděpodobnosti a velikosti důsledku. K tomu je nutné tyto dva 

parametry určit. 

3.2 Bodová metoda hodnocení rizik 

Princip vyjádření stupňů pravděpodobnosti pomocí bodové metody  

 Bodová metoda můţe pouţívat několik stupňů pravděpodobnosti (často se jich 

pouţívá pět), následně je uveden příklad charakteristik těchto stupňů v pětistupňové škále: 

Stupeň Pravděpodobnost (P) Následek (N) Popis moţného následku  

1 Nahodilá                      Zanedbatelný Drobné poranění bez 

pracovní neschopnosti 

2 Nepravděpodobná    Málo významný Úraz s pracovní 

neschopností 

3 Pravděpodobná              Významný Úraz vyţadující 

hospitalizaci 

4 Velmi pravděpodobná  Kritický Úraz s trvalými následky 

5 Trvalá                                  Katastrofický Smrtelný pracovní úraz 

Tabulka č. 1 – Charakteristika stupňů pravděpodobnosti 
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Určení hodnoty rizika 

 

 Kombinace pravděpodobnosti a následku negativního jevu určuje Hodnotu rizika 

(R). Podle bodové metody je moţno sestavit matici, která je bodovým vyjádřením rizika: 

 

    1 2 3 4 5 

  

  
Zanedbatelný 

Málo 

významný 
Významný Kritický Katastrofický 

1 Velmi nízká 1 2 3 4 5 

2 Nízká 2 4 6 8 10 

3 Střední 3 6 9 12 15 

4 Vysoká 4 8 12 16 20 

5 Velmi vysoká 5 10 15 20 25 

 

Tabulka č. 2 – Bodové vyjádření rizika 

 

 Následně je třeba zjištěné hodnoty rizika (R) zařadit do skupin. Podle posouzení 

jejich přijatelnosti provést celkové vyhodnocení rizika H a dle stavu posuzovaného 

systému navrhnout případná bezpečnostní opatření. 

  

Hodnota 

rizika (R) 

Posouzení 

přijatelnosti 

rizika 

Celkové 

vyhodnocení rizika 

H 

Stav 

posuzovaného 

systému  

 Prováděná 

bezpečnostní 

opatření 

1–4 Riziko přijatelné 1 Velmi nízké 
Systém je 

bezpečný 
Prevence 

5–8 Riziko mírné 2 Nízké 

Systém je 

bezpečný 

podmíněně 

Nápravná opatření 

(např.školení 

obsluhy) 

9–14 Riziko neţádoucí 3 Střední 

Systém je 

částečně 

nebezpečný  

Ochranná opatření 

(úprava technologie) 

15–25 
Riziko 

nepřijatelné 
4 

Vysoké aţ velmi 

vysoké 

Systém je 

nebezpečný 

Okamţitá opatření 

(příp.zastavení prací) 

 

Tabulka č. 3 – Celkové hodnocení rizika 

3.3 Nová rakouská tunelovací metoda  

NRTM – nová rakouská tunelovací metoda je konvenční tunelovací metoda, 

 která vědomě a cíleně vyuţívá nosných vlastností horninového masivu s cílem 

optimalizovat proces raţení a zabezpečování výrubu a minimalizovat s tím spojené 

Následek 

Pravděpodobnost 
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ekonomické náklady. Při výstavbě tunelů pomocí NRTM je obvykle stabilita výrubu 

zajištěna primárním ostěním a definitivní konstrukce tunelové trouby (sekundární ostění) 

je budována teprve po ustálení napěťově-deformačního stavu v okolí výrubu. Hlavními 

konstrukčními prvky primárního ostění jsou stříkaný beton a kotevní systém. Nedílnou 

součástí NRTM je geotechnický monitoring opírající se především o měření deformací 

tunelového výrubu. NRTM se tak z hlediska geotechnického řadí do skupiny observačních 

metod, u kterých je průběh výstavby průběţně sledován, a způsob raţby a zajištění výrubu 

primárním ostěním jsou upravovány podle skutečného chování výrubu  

a horninového masivu.  

Bezpečnostní rizika při raţbě tunelů nelze nikdy zcela vyloučit. Pracuje se  

v přírodním prostředí, jehoţ vlastnosti a chování nelze nikdy dopředu přesně stanovit,  

vţdy se jedná jen o prognózu, kterou teprve raţba definitivně upřesní.  

Mezi obvyklá hlavní rizika patří zejména důsledky geotechnických podmínek  

pro raţbu, které se projevují nestabilitou výrubů. Pokud nejsou včas a správně aplikována 

potřebná technická opatření, mohou se projevy nestability rozvinout do nadvýlomů. 

V závislosti na konkrétních podmínkách a velikosti nadloţí mohou nadvýlomy přejít  

do závalů, které ohroţují zaměstnance i povrch nad tunelem. Další moţná rizika jsou náhlý 

průval vody, bahna, tekutého písku do tunelu, deformace nadloţí tunelu, seismické účinky.  

Zdrojem technických rizik při provádění NRTM jsou strojní zařízení, trhaviny  

a vyhrazená technická zařízení.  

Technologické operace jako zdroj rizika 

 

Technologické operace probíhající při raţbě metodou – NRTM: 

 strojní rozpojování čelby 

 vrtání čelby 

 trhací práce a větrání 

 strojní a ruční dočištění čelby  

 odtěţení rubaniny 

 stabilizace výrubu čelby podzemního díla stříkaným betonem 

 síťování výrubu čelby podzemního díla I. a II. vrstva výztuţných sítí 

 montáţ ocelových výztuţných příhradových rámů 

 aplikace stříkaných betonů I. a II. Vrstva 

 kotvení a jehlování 

 doprava materiálu 

V této práci byly znovu vyhodnoceny následující technologické operace prováděné 

při raţbách metodou NRTM na stavbě č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka, tunel Blanka  
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a to z důvodu, ţe při nich došlo k těţkým pracovním úrazům. A je třeba posoudit 

prováděná bezpečnostní opatření ke sníţení rizika při dané technologické operaci, nebo 

pracovní činnosti. 

 strojní rozpojování čelby 

 odtěţení rubaniny 

 síťování výrubu  

 stavebnictví - ţebříky 

3.4 Hodnocení rizik pro vybrané technologické operace  

Při vyhodnocení rizik byly dle technologických operací identifikovány následující 

nebezpečí a ohroţení:  

NRTM – strojní rozpojování čelby podzemního díla: 

 neřízené nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení výrubu čelby 

 zasaţením osoby padajícím materiálem, odlétnutým materiálem (kameny, zeminou) 

 zasaţení zaměstnance nebo i cizí osoby pádem horniny z výšky  

 přimáčknutí osoby konstrukcí stroje nebo pracovním zařízením, otáčející se 

konstrukcí kolových rypadel a nakladačů 

 prašnost, hluk 

 osvětlení 

 vynucená pracovní poloha při obsluze pracovních strojů 

NRTM – odtěţení rubaniny: 

 přitlačením a zachycením osoby částí stroje 

 zasaţením pracovníka pracovním zařízení stroje, přejetí, sraţení, naraţení na 

pevnou překáţku 

 přimáčknutí osoby konstrukcí stroje nebo pracovním zařízením otáčející se 

konstrukcí kolových rypadel a nakladačů 

 zasaţením osoby padajícím materiálem, odlétnutým materiálem (kameny, zeminou) 

 vynucená pracovní poloha při obsluze pracovních strojů 

NRTM – síťování výrubu: 

 neřízené nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení výrubu čelby 

 zasaţením osoby padajícím materiálem, odlétnutým materiálem (kameny, zeminou) 

 zasaţení pracovníka nebo i cizí osoby pádem horniny z výšky  

 nebezpečí zasaţení očí a obličeje pracovníků o konce střiţených výztuţných sítí 
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 nebezpečí pořezání pracovníků o konce střiţených výztuţných sítí 

 nebezpečí neudrţení plat výztuţné sítě pracovníky při její montáţi na výrub 

podzemního díla 

 vypadnutí pracovníků z plošiny montáţního vozu 

Stavebnictví – ţebříky 

Obecně platí pro různé typy ţebříků:  

 pád zaměstnance ze ţebříku 

 pád nářadí nebo materiálu 

 prasknutí, zlomení ţebříku 

 umístění ţebříku 

 ztráta stability  

U těchto identifikovaných nebezpečí a ohroţení bylo tabulkově provedeno celkové 

vyhodnocení rizika H pomocí bodové metody. Byla navrţena bezpečnostní opatření 

k omezení rizika a opakovaně provedeno vyhodnocení rizik po provedení bezpečnostních 

opatření. Výsledky jsou uvedeny dále v tabulkách č.1-4. 
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NRTM – strojní rozpojování čelby podzemního díla 

 

IDENTIFIKACE

ZDROJ  NEBEZPEČÍ

 RIZIKA popis a charakteristika BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

nebezpečí, opatření k omezení rizika

způsob ohroţení

P N H P N H

3 5 3 2 4 2

2 5 3 2 4 2

3 5 3 2 4 2

4 4 3 2 3 2

3 4 3 : zajištění ohroţeného prostoru čelby                          2 3 2

: dodrţení stanovenéh technologického postupu                                                      

3 4 3 2 3 2

: pouţívání OOPP ochranné masky - respirátory)
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*přimáčknutí osoby konstrukcí 

stroje nebo pracovním zařízením 

otáčející se konstrukcí kolovách 

rypadel a nakladačů

* bolesti zad v souvislosti s  

vynucenou pracovní polohou , 

bolesti dolních končetin  u strojů , 

které se při práci pohybují , 

neuroskopické potíţe (nervosita, 

pocení, chvění rukou bušení strdce ) 

u řidičů

: opatření proti pádu úlomků horniny z výšky, 

ohrazení prostoru  pod místy práce ve výšce       

: pouţívání ochranné přilby proti zranění hlavy , 

ochranných brýlí , štítu atd.    

: provedení  opatření zabraňující nadměrnému 

prášení  ( např. skrápění vodní mlhou ) 

: vyloučením přítomnosti osob v nebezpečném 

dosahu stroje

S
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jo
v

á
n

í 
če

lb
y

 p
o

d
ze

m
n

íh
o

 d
íl

a

*  neřízené nekontrolovatelné , 

předčasné a náhlé zřícení výrubu 

čelby 

: důkladný průzkum nezajištěného výrubu čelby 

stanovení postupu při dočišťování čelby                

* zasaţením osoby padajícím 

materiálem , odlétnutým materiálem 

(kameny, zeminou )

:postupovat podle projektu a technologického 

postupu a průběţně zajišťovat stabilitu výrubu 

čelby pomocí vrstvy stříkaného betonu 

vyztuţenou popř. sítí a horninovými svorníky. * zasaţení pracovníka nebo i cizí 

osoby pádem horniny z výšky 

(nebezpečné je zejména poranění 

hlavy a očí )  

: vymezení ohroţeného prostoru (střeţení, 

vyloučení provozu atd.) , určení a zajištění vstupu, 

výstupu , sestupu a vjezdu donezajištěného 

prostoru čelby , udrţování komunikací                                                              * prašnost

ZJIŠTĚNÉHO PO PROVEDENÍ

 RIZIKA BEZP. OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ VYHODNOCENÍ

ZÁVAŢNOSTI ZÁVAŢNOSTI RIZIK

 
Tabulka č.4 – NRTM – strojní rozpojování čelby podzemního díla 

 

 
Obrázek č.2  – strojní rozpojování čelby  
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NRTM – odtěţení rubaniny 

 

IDENTIFIKACE

ZDROJ  NEBEZPEČÍ

 RIZIKA popis a charakteristika BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

nebezpečí, opatření k omezení rizika

způsob ohroţení

P N H P N H

2 5 3 2 3 2

2 5 3 2 3 2

3 4 3 2 3 2

3 4 3 1 3 1

3 4 3 2 2 1
* bolesti zad v souvislosti s  

vynucenou pracovní polohou , 

bolesti dolních končetin  u strojů , 

které se při práci pohybují , 

neuroskopické potíţe (nervosita, 

pocení, chvění rukou bušení strdce 

) u řidičů

: vyloučením přítomnosti osob v ohroţeném 

prostoru

: pouţívání zvukového znamení pro upozornění 

osob , aby se vzdálily z nebezpečného prostoru 

stroje

: výběr zaměstnanců, dobrý zdravotní stav, řidiče 

a strojníka, pravidelné lékařské prohlídky

* přitlačením a zachycením osoby 

částí stroje

: vyloučení neţádoucího , předčasného spuštění 

chodu stroje při čištění , údrţbě a opravách  a 

seřizování strojů vyjmutí klíčků ze ze zapalování

* zasaţením zaměstnance 

pracovním zařízení stroje,  přejetí, 

sraţení naraţení na pevnou 

překáţku

:dodrţování zákazu zdrţovat se v nebezpečném 

dosahu stroje a dráze pohybujícího se stroje

*přimáčknutí osoby konstrukcí 

stroje nebo pracovním zařízením 

otáčející se konstrukcí kolových 

rypadel a nakladačů

: vyloučení neţádoucího pohybu , náhlého rozjetí 

pojízdného stroje , pouţívání zvukové signalizace 

, nestartován motoru se zařazeným rychlostním 

stupněm* zasaţením osoby padajícím 

materiálem , odlétnutým 

materiálem (kameny, zeminou )
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ZÁVAŢNOSTI ZÁVAŢNOSTI RIZIK

ZJIŠTĚNÉHO PO PROVEDENÍ

 RIZIKA BEZP. OPATŘENÍ
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Tabulka č.5 – NRTM – odtěţení rubaniny 

 

 

 
Obrázek č.3 – Odtěţení rubaniny 
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NRTM – síťování výrubu 

 

ZDROJ IDENTIFIKACE

 RIZIKA  NEBEZPEČÍ

popis a charakteristika BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

nebezpečí, opatření k omezení rizika

způsob ohroţení

P N H P N H

2 5 3 2 4 2

2 5 3 2 4 2

3 5 3 2 4 2

3 4 3 2 3 2

3 4 3 2 3 2

: dodrţení stanovenéh technologického postupu                                                      

3 4 3 2 3 2

3 4 3 : pouţívání OOPP (oblek,obuv,rukavice) 2 3 2

2 4 2 2 3 2

 : vyloučení, nebo omezení práce nad sebou 

: při montáţi výztuţných sítí vţdy nutná 

přítomnost nejméně dvou pracovníků v plošině 

montáţního vozu

: kontrola kompletnosti a  uzamčení vstupních 

dvířek ohrazení koče plošiny zabezpečení 

pracovníků v plošině poutacími řemeny

* nebezpečí  pořezání  pracovníků  

o konce střiţených výztuţných sítí

: zajištění ohroţeného prostoru čelby pomocí 

stříkaného betonu                         

* nebezpečí neudrţení plat 

výztuţné sítě pracovníky při její 

montáţi na výrub podzemního díla

: opatření proti pádu úlomků horniny z výšky, 

ohrazení prostoru  pod místy práce ve výšce       

: pouţívání ochranné přilby proti zranění hlavy , 

ochranných brýlí , štítu atd.    
* bolesti zad v souvislosti s  

vynucenou pracovní polohou , 

bolesti dolních končetin a zad 

* nebezpečí zasaţení očí a obličeje  

pracovníků  o konce střiţených 

výztuţných sítí, drátů

: vyloučením přítomnosti osob v ohroţeném 

prostoru čelby

ZJIŠTĚNÉHO

: vţdy formátovat plata výztuţné sítě max. do 

výše vhodné pro její bezpečnou manipulaci a 

montáţ a max. do váhy přípustnou dle Zákoníku 
* vypadnutí pracovníků z plošiny 

montáţního vozu

*  neřízené nekontrolovatelné , 

předčasné a náhlé zřícení výrubu 

čelby 

: důkladný průzkum nezajištěného výrubu čelby 

stanovení postupu při dočišťování čelby                

:postupovat podle projektu a technologického 

postupu a průběţně zajišťovat stabilitu výrubu 

čelby pomocí vrstvy stříkaného betonu 

vyztuţenou popř. sítí a horninovými svorníky. 

* zasaţením osoby padajícím 

materiálem , odlétnutým 

materiálem (kameny, zeminou )

* zasaţení pracovníka nebo i cizí 

osoby pádem horniny z výšky 

(nebezpečné je zejména poranění 

hlavy a očí )  
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PO PROVEDENÍ

 RIZIKA BEZP. OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ VYHODNOCENÍ

ZÁVAŢNOSTI ZÁVAŢNOSTI RIZIK

: vymezení ohroţeného prostoru (střeţení, 

vyloučení provozu atd.) , určení a zajištění vstupu, 

výstupu , sestupu a vjezdu do nezajištěného 

prostoru čelby , udrţování komunikací                                                              

Tabulka č.6 – NRTM – síťování výrubu 

 
Obrázek č.4 – Síťování výrubu 
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Stavebnictví – ţebříky 

 

IDENTIFIKACE

ZDROJ  NEBEZPEČÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 RIZIKA popis a charakteristika  RIZIKA opatření k omezení rizika

nebezpečí, 

způsob ohroţení P N H P N H

zaměstnanec.vylézá a slézá čelem k ţebříku

3 4 3 vţdy nejméně 0,8m od horního okraje 2 4 2

nad 5m osobní ochranné zajištění a 2.osoba

nezdrţovat se pod místem práce

3 4 3 nepouţívat pneumat. nářadí, řetězové pily atp. 2 4 2

bezpečné uloţení nářadí a materiálu

pravidelná kontrola před vydáním ze skladu

2 4 2 dopravovat břemena max.20kg; max.8m 1 4 1

vţdy pouze jeden pracovník

min.sklon 2,5:1; zajištění proti posunutí 

3 4 3 a zvrácení; přesah přes horní hranu 1,1m 2 4 2

za přičlemi min.0,18m, u paty min.0,6m

zábrana(řetízek) proti rozevření

3 4 3 nepouţívat jako jednoduché opěrné, 2 4 2

ani jako nosný prvek podlah lešení

stavět na pevném a rovném podkladu

2 4 2 dopravovat břemena max.20kg 1 4 1

max. jeden pracovník 0,5m od konce

zkouška stability a pevnosti min.1x ročně

2 4 2 zajištění ţebříku  v pracovní poloze 1 4 1

proti neţádoucímu pohybu

pouţití předepsaných OOPP,soustředěnost 

2 5 3 dodrţení bezpečné dotykové vzdálenosti 1 5 1

vypnout el.proud a ověřit (příkaz"B")

pouze pro výstup a sestup pracovníků

3 5 3 bezpečné ukotvení 1 5 1

úraz el.proudem

PO PROVEDENÍ

dvojité 

ţebříky

VYHODNOCENÍ

provazové 

ţebříky

výsuvné 

ţebříky
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y

pád, rozevření ţebříku

pád zaměstnance ze 

ţebříku

jednoduché 

ţebříky

ztráta stability

BEZP. OPATŘENÍ

pád zaměstnance ze 

ţebříku

pád nářadí nebo materiálu

prasknutí, zlomení ţebříku

podklouznutí ţebříku

VYHODNOCENÍ

ZÁVAŢNOSTI ZÁVAŢNOSTI RIZIK

umístění ţebříku

ZJIŠTĚNÉHO

 
Tabulka č.7 – Stavebnictví – ţebříky 

 

 
Obrázek č.5 – Stavebnictví – ţebříky 
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4 Popis a rozbor pracovních úrazů 
 

Vybrané pracovní úrazy se staly na stavbě č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka, tunel 

Blanka. Byly vybrány z důvodu, ţe vznikly při provádění technologických operacích 

NRTM, které přinášejí vysokou míru rizika, a je nutné u nich zváţit provedení dalších 

bezpečnostních opatření ke sníţení rizika.      

4.1 Zavedený postup vyšetřování pracovních úrazů 

Při vyšetřování mimořádných událostí - pracovních úrazů je velký důraz kladen  

na rychlost zahájení vyšetřování.  

Důvody jsou následující: 

- pracovní úraz můţe být důsledkem porušení zákonných norem a předpisů ze strany 

organizace nebo oběti nehody 

- pracovní úraz podléhá oznamovací povinnosti příslušným orgánů 

- těţký zejména smrtelný pracovní úraz můţe vést k dlouhodobému zhoršení 

morálky zaměstnanců a narušení vzájemných vztahů mezi dělníky  

a managementem společnosti 

- vyšetřování pracovních úrazů je podkladem pro preventivní a nápravná opatření, 

které zabrání opakování podobnému pracovnímu úrazu. 

S vyšetřováním pracovních úrazů se začíná okamţitě po ohlášení Inspekční sluţbě. 

Ve společnosti Metrostav a.s. se s  vyšetřováním mimořádných událostí – 

pracovních úrazů začíná téměř okamţitě po mimořádné události. K vyšetření mimořádné 

události je jmenována komise, která zpracovává závěrečnou zprávu, která má zpravidla 

následující osnovu: 

 

Závěrečná zpráva 

 

ze šetření mimořádné události – pracovního úrazu 

 

1. Základní údaje o poškozeném 

 

2. Šetření úrazu provedli a zúčastnili se členové pověřené komise 

 

3. Údaje o zaměstnancích odpovídajících za bezpečné provádění prací 

 

4. Údaje o úrazu 
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5. Místo úrazu a jeho ohledání 

 

6. Předloţené doklady 

 

7. Okamţitá opatření 

 

8. Stanovení zdroje a příčiny vzniku mimořádné události 

 

9. Zjištěné nedostatky a porušení bezpečnostních předpisů 

 

10. Kárná opatření a postihy za porušení bezpečnostních předpisů uvedených v bodě 

č. 9 

 

11. Opatření k odstranění zjištěných nedostatků a porušení BP 

 

12. Likvidace náhrad škod 

 

13. Závěry 

 

Poznámka: 

Z důvodu ochrany osobních údajů byly z textu následujících závěrečných zpráv 

odstraněny osobní údaje poškozených zaměstnanců a zaměstnanců, kteří prováděli šetření. 

Dále pak byly upraveny a kráceny části textu závěrečných zpráv, které se přímo nevztahují 

k řešenému tématu.   

4.2 Pracovní úraz č.1 – kontakt se strojním zařízením 

Údaje o úrazu 

K pracovnímu úrazu zaměstnance (směnového elektrikáře), došlo dne 9. 11. 2007 

ve 18:45 hod. na stavbě č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka, tunel Blanka, raţba STT  

ve staničení 410 m. 

Zaměstnanec nastoupil na noční směnu od 18:00 do 6:00 dne 9. 11. 2007. V 18:30 

byl směnovým mistrem vyslán na čelbu STT tunelu, kde měl opravit přídavná halogenová 

světla z čelby. Zaměstnanec prováděl opravu světel na kabelovém zásobníku ve staničení 

410 m. Oprava světel probíhala současně s odvozem rubaniny z tunelu.  

V 18:45 hod. řidič damperu Volvo couval k připravenému nakladači na čelbě 

tunelu. Z čelby zároveň proti němu přijíţděl rubaninou naloţený damper. Po vyhýbacím 

manévru obou damperů uslyšel řidič couvajícího damperu výkřik. Ihned zastavil svůj 

damper a po vystoupení z kabiny uviděl směnového elektrikáře, jak leţí vedle zadního kola 
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damperu na kabelovém zásobníku. Zraněný měl na sobě pracovní oblek s reflexními pruhy 

a zimní kabát, na kterém měl oblečenu reflexní vestu. Běţel k němu, aby zjistil, co se stalo.  

Jakmile zjistil, ţe zraněný zaměstnanec má zlomenou levou nohu, okamţitě mu 

poskytl první pomoc a ohlásil telefonicky úraz směnovému mistru, který následně přivolal 

RZS. Zraněný byl ihned převezen do nemocnice. 

 

Místo úrazu a jeho ohledání 

Ve staničení 410 m prováděl zaměstnanec opravu světel na kabelovém zásobníku. 

Kabelový zásobník byl umístěn na pravém boku tunelu po směru raţby a byl označen 

blikajícím světlem (viz. fotopříloha).   

Zaměstnanec pracoval jako směnový elektrikář ve směně A v pravidelných 

turnusech. Zaměstnanec byl prokazatelně seznámen s dopravně provozním řádem stavby  

a ostatními dokumenty stavby.  

Podmínky v této části tunelu byly standardní. Okolní prostor tunelu byl prázdný bez 

dalšího materiálu.  

 

Stanovení zdroje a příčiny vzniku pracovního úrazu 

 podcenění rizika směnovým elektrikářem, který nedostatečně dbal o svou 

bezpečnost tím, ţe nevěnoval přiměřenou pozornost projíţdějícím pracovním 

strojům, které jsou vybaveny signalizačním zařízením  

 neopatrnost řidiče damperu, který se při couvání na čelbu tunelu vyhýbal 

protijedoucímu damperu a přesně neodhadl situaci za vozem.  

Zjištěné nedostatky a porušení bezpečnostních předpisů 

a) Zjištěná porušení bezpečnostních předpisů u směnového elektrikáře:  

Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb.  

§ 106/4 - práva a povinnosti zaměstnance 

……. 

(4) Kaţdý zaměstnanec je povinen dbát podle svých moţností o svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých  

se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost 

základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a poţadavků 
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zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou  

a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  

…….. 

Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o poţadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 

způsobem. 

§ 119/5 - cesty pro chůzi 

……. 

(5) Kaţdý, kdo vstupuje na dopravní cestu, musí věnovat zvýšenou pozornost 

provozu vozidel. 

……. 

b) Zjištěná porušení bezpečnostních předpisů u řidiče damperu:  

Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb. - § 106/4 - práva a povinnosti 

zaměstnance 

Kárná opatření a postihy za porušení bezpečnostních předpisů uvedených v bodě č. 9 

Krácení zákonného odškodnění pracovního úrazu u směnového elektrikáře na 90%. 

Finanční postih 2.000 Kč řidiči damperu. 

 

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků a porušení BP 

1. Závodní vydal následně po mimořádné události nařízení závodního. 

Nařízení závodního obsahující tyto konkrétní opatření: 

I. Zajistit obousměrné označení technických zařízení v tunelu (kontejnery, jímky, 

zásobníky). 

II. Kaţdý, kdo vstupuje na dopravní cestu, musí věnovat zvýšenou pozornost 

provozu vozidel. 

III. Při těţbě rubaniny z čelby otáčet dampery i ostatní stroje, u kterých je to 

technicky moţné v manipulačním prostoru tunelu, maximálně 50 m. od čelby. 

IV. Je zakázáno k čelbě kaloty (místu nakládání) couvat přes opěří tunelu, vyjma 

vozidel, která svými rozměry neumoţňují otočení v tunelu. 

V. Seznámit osádky s tímto nařízením (neprodleně před směnou) 

VI. Řídit se doplněným Dopravně provozním řádem. 
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2. Seznámit zaměstnance stavby s úrazovým dějem a se závěry této závěrečné 

zprávy.  

3. Provést kontrolu prokazatelného seznámení zaměstnanců stavby s doplněným 

Dopravně provozním řádem. 

4. V době, kdy je Dopravním řádem stanovena doprava a kdy je bezpodmínečně 

nutné k zajištění bezpečnosti práce provést opravy nebo údrţbu na technických 

zařízeních v tunelu, je předák nebo směnový mistr povinen určit zaměstnance, 

který bude fyzicky dohlíţet na bezpečnost zaměstnanců pracujících na opravě 

nebo údrţbě v tunelu, „stálý dozor“. 

5. O prováděné opravě nebo údrţbě, musí být proveden zápis do Knihy příkazů  

i s uvedením jména osoby, která bude na zaměstnance při opravě nebo údrţbě 

dohlíţet. 

6. Zajistit rezervní halogenová svítidla pro výměnu při poruše stávajících. 

7. Vypracovat poučný list k úrazovému ději. 

 

Rozbor pracovního úrazu z pohledu vyhodnocení pracovních rizik 

K pracovnímu úrazu zaměstnance došlo při technologické operaci odtěţování 

rubaniny. U identifikovaného nebezpečí - přimáčknutí osoby konstrukcí stroje nebo 

pracovním zařízením byla pravděpodobnost vzniku vyhodnocena jako malá, avšak 

následky byly vyhodnoceny jako katastrofické. Dle stanovení příčin vzniku pracovního 

úrazu došlo ze strany zaměstnanců k podcenění rizik a následnému porušení preventivních 

opatření plynoucích z bezpečnostních předpisů. To mělo za následek těţký pracovní úraz. 

Vyhodnocení rizik pro identifikované nebezpečí v této technologické operaci bylo 

provedeno dostatečně. Jako opatření k odstranění zjištěných nedostatků a porušení byla 

závodním vydána nařízení závodního. Dále byla nařízena kontrolní opatření a vypracován 

poučný list (viz. Příloha č.3). 

4.3 Pracovní úraz č.2 – pád z výšky  

Údaje o úrazu 

K pracovnímu úrazu zaměstnance, došlo dne 12. 3. 2008 ve 19:30 hod. na stavbě  

č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka, tunel Blanka, raţba severní tunelové trouby (dále STT)  

ve staničení 505 m. 
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Při odpolední směně byl zaměstnanec pověřen směnovým mistrem kontrolou  

a údrţbou čerpací techniky v ţumpovních chodbách v úrovni šachty V1. Tuto činnost 

prováděl spolu s dalším kolegou. Při výstupu po ţebříku do ţumpovní chodby ze strany 

STT zaměstnanec ztratil rovnováhu a spadl z výšky cca 3m na počvu STT, přičemţ si 

poranil pánev. Kolega, který jako první vstupoval do ţumpovní chodby, se otočil a uviděl 

zraněného zaměstnance leţet na počvě. Ihned telefonicky informoval směnového technika. 

Ten neprodleně přivolal rychlou záchrannou sluţbu a zajistil převoz zraněného  

do nemocnice. 

 

Místo úrazu a jeho ohledání 

Ve staničení 505 m prováděl zaměstnanec pravidelnou kontrolu a údrţbu čerpací 

techniky v ţumpovních chodbách. Ţumpovní chodba (budoucí propojka jiţního 

a severního tunelu) byla umístěna v přístropí na levém boku tunelu po následné raţbě 

velkého profilu STT a byla přístupná po řádně osazeném ţebříku. 

Zaměstnanec pracoval jako stavební dělník ve směně C v pravidelných turnusech a byl 

prokazatelně seznámen s dopravně provozním řádem stavby a ostatními dokumenty 

stavby. Podmínky v této části tunelu byly standardní, okolní prostor v této části tunelu byl 

prázdný bez dalšího materiálu.  

 

Okamţitá opatření 

a) Postiţenému zaměstnanci byl ihned přivolán směnovým technikem vůz rychlé 

záchranné sluţby, který zraněného po základním ošetření převezl do nemocnice 

k dalšímu odbornému lékařskému ošetření. 

b) událost byla bezodkladně nahlášena vedení divize 5, inspekční sluţbě, OBÚ 

v Kladně. 

c) Místo úrazového děje bylo dne 13. 3. 2008 ohledáno inspektorem OBÚ Kladno.  

Při prohlídce nebylo shledáno ţádných závad.  

 

Stanovení zdroje a příčiny vzniku mimořádné události 

 výstup po ţebříku 

 ztráta rovnováhy  

 nepředvídatelné riziko práce 
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Zjištěné nedostatky a porušení bezpečnostních předpisů 

Nebyly zjištěny. 

 

Kárná opatření a postihy za porušení bezpečnostních předpisů  

Nebyly zjištěny. 

 

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků a porušení BP 

 Seznámit zaměstnance stavby s úrazovým dějem a se závěry této závěrečné 

zprávy. Tam, kde je nutnost lezení po ţebříku v tunelu musí zaměstnanci dbát zvýšené 

opatrnosti s přihlédnutím ke specifickým podmínkám na podzemních pracovištích. 

 

Rozbor pracovního úrazu z pohledu vyhodnocení pracovních rizik 

K pracovnímu úrazu zaměstnance došlo při pouţívání ţebříku. U identifikovaného 

nebezpečí – pádu ze ţebříku byla pravděpodobnost vzniku vyhodnocena jako střední, 

následky byly vyhodnoceny jako kritické. Příčinou vzniku tohoto pracovního úrazu bylo 

nepředvídatelné riziko práce. 

Vyhodnocení rizik pro pouţívání ţebříků bylo provedeno dostatečně. Jako 

preventivní opatření byl vydán poučný list a nařízeno zavedení knihy k evidenci kontrol 

ţebříků.  

 

4.4 Pracovní úraz č.3 – zavalení  

Údaje o úrazu 

K mimořádné události - pracovnímu úrazu došlo dne 5. 7. 2010 ve 23:45 hod.  

při raţbě severní tunelové trouby (STT) ve st. 395 m na stavbě MO č.9515 Myslbekova-

Prašný most.  

Při likvidaci provizorního ostění mezi levým a pravým opěrovým tunelem severní 

tunelové trouby došlo při strojním dočišťování bagrem CAT 328 D k náhlému propadu 

nadloţí a následnému zavalení zaměstnance v podzemním díle. 
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Místo úrazu a jeho ohledání 

  Ohledání místa mimořádné události podzemního díla a v místě projevu závalu  

na povrch bylo provedeno organizací dne 6. 7. 2010 v ranní směně. Dne 6. 7. 2010 se téţ 

uskutečnilo ohledání místa události za přítomnosti zástupců ČBÚ a komise OBÚ Kladno. 

 

Okamţitá opatření  

Okamţitě po propadu nadloţí byla událost oznámena Inspekční sluţbě, vedení 

společnosti, OBÚ Kladno. Současně byla v souladu s Havarijním plánem povolána HBZS 

Praha. Dále začaly práce na zmáhání závalu a vyproštění zavaleného zaměstnance. 

Zaměstnanec byl vyproštěn cca po šesti hodinách strávených v závale. Po vyproštění byl 

převezen k vyšetření do nemocnice. 

 

Stanovení zdroje a příčiny vzniku mimořádné události 

 Sloţité geotechnické podmínky, nedodrţení postupu prací dle projektové 

dokumentace. 

 

Zjištěné nedostatky a porušení bezpečnostních předpisů 

Dle Protokolu OBÚ Kladno byly zjištěny závady a nedostatky. 

 

Kárná opatření a postihy za porušení bezpečnostních předpisů  

OBÚ udělil blokové pokuty fyzickým osobám za zjištěná porušení v oblasti BOZP. 

Společnosti byla udělena pokuta ve správním řízení. 

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků a porušení BP 

Bylo nařízeno provedení revize projektové dokumentace a provedení změn ve vedení 

provozní dokumentace. 

 

Rozbor pracovního úrazu z pohledu vyhodnocení pracovních rizik 

K pracovnímu úrazu zaměstnance došlo při technologické operaci strojní 

rozpojování čelby (respektive bourání provizorního ostění). U identifikovaného nebezpečí 

– neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení čelby byla pravděpodobnost 

vzniku vyhodnocena jako střední, následky byly vyhodnoceny jako kritické. Dle stanovení 

příčin vzniku pracovního úrazu byla prokázána technologická nekázeň, která v kombinaci 
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se sloţitými geotechnickými podmínkami vedla k mimořádné události – pracovnímu 

úrazu.  

Vyhodnocení rizik pro identifikované nebezpečí v této pracovní operaci bylo 

provedeno dostatečně. Jako opatření k odstranění zjištěných nedostatků a porušení byla 

nařízena revize projektové a provozní dokumentace.  

4.5 Pracovní úraz č.4 – kontakt s materiálem  

Údaje o úrazu 

K pracovnímu úrazu zaměstnance externí organizace, došlo dne 5. 11. 2010 v 8:45 

hod. na stavbě „MO 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, spodní klenba - SO 145 “,  

Zde prováděla externí organizace montáţ bednění pro betonáţ.  

Dle výpovědi svědků, došlo k pracovnímu úrazu externího zaměstnance  

při přípravě vázacího drátu (tzv. „baga“) na následnou montáţ armatury. Při odstřihování 

„baga“ ze svitku drátu došlo k vymrštění volně odstřiţeného konce vázacího drátu (ø 1,25 

mm), který zasáhl zaměstnance do pravého oka. Zaměstnanec byl ihned odvezen  

do nemocnice na další vyšetření. 

Místo úrazu a jeho ohledání 

Při šetření pracovního úrazu bylo prohlédnuto místo vzniku PÚ. Bylo zjištěno,  

ţe pracoviště bylo řádně předáno externí organizaci a postiţený je zaměstnancem externí 

organizace, která je podzhotovitelem organizace. 

Byla pořízena fotodokumentace místa úrazu. Pořízeny kopie technologického 

postupu pro betonáţ definitivního ostění spodní klenby, schváleného závodním, kopie 

seznámení postiţeného s provozní dokumentací, kopie osvědčení o vstupním školení 

zaměstnance do podzemí a kopie lékařské zprávy. 

Okamţitá opatření 

a) Zaměstnanec byl ihned odvezen svědkem PÚ do nemocnice k odbornému 

lékařskému ošetření. 

b) Událost byla ohlášena vedení organizace a OBÚ v Kladně. 

c) Inspekční sluţbě MTS a.s. byla událost nahlášena v 10:05 

Stanovení zdroje a příčiny vzniku mimořádné události 

Pro jiný, blíţe nespecifikovaný důvod a nepředvídatelné riziko práce 
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Zjištěné nedostatky a porušení bezpečnostních předpisů 

Porušení bezpečnostních předpisů ze strany poškozeného nebylo zjištěno. 

Kárná opatření a postihy za porušení bezpečnostních předpisů  

Nestanovena. 

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků a porušení BP 

Externí organizace bude muset provést revizi zpracovaných pracovních rizik pro 

armovací práce s ohledem na pouţívání OOPP. Seznámit zaměstnance stavby s úrazovým 

dějem.  

 

Rozbor pracovního úrazu z pohledu vyhodnocení pracovních rizik 

K pracovnímu úrazu zaměstnance došlo při technologické operaci síťování výrubu. 

U identifikovaného nebezpečí - nebezpečí zasaţení očí a obličeje pracovníků o konce 

střiţených výztuţných sítí, drátů byla pravděpodobnost vzniku vyhodnocena jako střední, 

následky byly vyhodnoceny jako kritické.  

Při stanovení příčin vzniku pracovního úrazu bylo zjištěno, ţe zaměstnanec externí 

organizace neměl nasazeny ochranné brýle. Důvodem bylo mimo jiné i to, ţe externí firma 

neměla ve vyhodnocení rizik pro tuto pracovní činnost nařízeny ochranné brýle.  

Vyhodnocení rizik pro identifikované nebezpečí v této pracovní operaci bylo 

v Metrostav a.s. provedeno dostatečně. Externí organizace bude muset, jako opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků a porušení, znovu provést hodnocení pracovních rizik. 
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Závěr  
 

V praktické části předkládané bakalářské práce bylo rozborem příčin těţkých 

pracovních úrazů z pohledu vyhodnocení pracovních rizik zjištěno, ţe vyhodnocení rizik je 

pro vybrané technologické operace NRTM dostatečné. Identifikována jsou podstatná 

nebezpečí a je u nich dobře stanovena pravděpodobnost a následek. Při zajištění všech 

bezpečnostních opatření je výsledné riziko v přijatelných mezích. 

Navzdory přijatým bezpečnostním opatřením však došlo k jiţ zmiňovaným těţkým 

pracovním úrazům. Dle provedených rozborů příčin vzniku těchto pracovních úrazů bylo  

u některých z nich zjištěno, ţe příčinou jejich vzniku bylo selhání lidského faktoru  

ve formě podcenění pracovních rizik nebo zanedbání pracovních povinností. To poukazuje 

na to, ţe je nezbytně nutné se více zaměřit na pro-aktivní manaţerské strategie. Jednak pro-

aktivní strategie pracovního místa např. bezpečnost přístupových a únikových cest, 

odpovídající kontrola nad dodrţováním všech opatření na úseku BOZP. Dále pak pro-

aktivní strategie zaměřená na bezpečné jednání a chování osob včetně odpovídající 

kontroly dodrţování bezpečnostních předpisů.            

Pouţitá polokvantitativní bodová metoda, pro hodnocení rizika technologických 

operací se ukázala jako vhodně zvolená. Vlastnímu hodnocení však předcházela řada 

dílčích kroků (např. shromáţdění potřebných informací, identifikace nebezpečí, 

identifikace ohroţení, posouzení stávajících opatření), které ve výsledku vedly 

k úspěšnému zhodnocení pracovních rizik pro vybrané technologické operace. Ukázala  

se také značná časová náročnost při shromaţďování podkladů a nezbytnost týmové práce 

ve všech etapách hodnocení rizik. 

Z rozhovorů se zaměstnanci, které proběhly při vyšetřování mimořádných událostí 

– pracovních úrazů a také při přezkoumání vyhodnocení rizik vyplynulo mnoţství 

přínosných námětů, které budou po projednání zapracovány do systému BOZP ve firmě. 

Podněty se týkaly dalších moţných bezpečnostních opatření při technologických operacích 

NRTM. Byly také například zmíněny i návrhy na vhodnější typy osobních ochranných 

pomůcek. 

Jedním z dalších výsledků rozboru pracovních úrazů je i to, ţe při vzájemném 

informování zaměstnavatelů o rizicích, které je zákonnou povinností, by mělo docházet  

i k porovnávání bezpečnostních opatření u stejných pracovních činností a z nich 
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plynoucích nebezpečí a ohroţení. Účelem by mělo být pouţití takových bezpečnostních 

opatření, která zajistí niţší míru rizika pracovního úrazu.  
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