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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá analýzou pracovních úrazu při práci ve 

výškách v báňských provozech. V hlavní části jsou popsány druhy prací ve 

výškách a rizika z toho plynoucí a způsoby zabezpečení při práci ve výškách. Dále 

pak analýza pracovních úrazů při práci ve výškách a závěr je věnován osobním 

zajišťovacím prostředkům proti pádu z výšek.  

Klíčová slova: báňský provoz, práce ve výšce, prostředky pro práci ve 

výšce, úrazy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ANNOTATION DISSERTATION  

 This dissertation is analysing industrial injuries when working at heights in 

mining operations. In main part are described types of work at heights and 

following risks, and kinds of protection when working at heights. In next part is 

analysis industrial injuries when working at heights and in the ending are 

described tools of personal protection against falling from heihts. 

Keywords:  mining operation, work at heights, tools for work at heights, 

injuries, occupational health and safety  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČR Česká republika 

DNT Doly Nástup Tušimice 

EN Evropská norma 

SD, a. s. Severočeské Doly, akciová společnost 

ČSN Česká technická norma 

NV Nařízení vlády 

OOP Osobní ochranný prostředek 

THP Technicko – hospodářský pracovník 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

°C Stupeň Celsia 

Sb. Sbírky zákonů 

max. maximálně 

min. minimálně 

apod. a podobně 

aj. a jiné 

např. například 

popř. popřípadě 

tzv. takzvaný 

m.s-1 metrů za sekundu 

Bf Beauforta, stupnice síly větru 
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Úvod 

Báňské provozy, které spadají pod vrchní dozor státní báňské správy a pro 

které platí vyhláška  ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu [1], a vyhláška ČBÚ číslo 51/1989 Sb., o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování 

nerostů [2] se při těžbě uhlí musí zabývat i problematikou práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou, protože se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím úrazu. Jedná 

se o práce při údržbě a opravách drtíren a úpraven, drtičů a dále o práce na 

velkostrojích, pasových vozech, zařízení dálkové pasové dopravy, budovách  

a objektech v dobývacím prostoru apod. 

Podle §2 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. [1] a vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb. 

[2] se za práci spojenou se zvýšeným nebezpečím považuje práce, při které hrozí 

zaměstnanci zvýšené nebezpečí úrazu, například práce v místech, kde hrozí 

nebezpečí pádu osob, nebezpečí pádu hmot nebo předmětů, nebezpečí průvalu 

vod a bahnin nebo zvodněných hornin nebo jiné nebezpečí, dále práce, při které je 

nařízen stálý dozor, a práce, o které tak rozhodne organizace.  

Základním cílem mé diplomové práce je popsat rizika a nebezpečí při práci 

ve výšce a nad volnou hloubkou, způsoby zabezpečení při práci a analýza 

pracovních úrazů. 

Pro analýzu pracovních úrazů při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

byly použity podklady ze společnosti Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice. 

 

1. Bezpečnost práce ve výškách - všeobecné požadavky 

 Podle § 7 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu [1] a rovněž §7 vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb., 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě  

a zušlechťování nerostů [2], v případě, že je pracovník ohrožen pádem, 

propadnutím nebo sesutím z výšky nebo do hloubky 1,5m nebo větší, musí být 

zajištěn proti pádu. Osobní zajištění se může použít jen v případě, kdy nelze použít 

kolektivní zajištění nebo toto by s ohledem na povahu práce nebo místní podmínky 

bylo neúčinné. 
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Za kolektivní zajištění proti pádu se považuje ochranné nebo záchytné 

zábradlí, ohrazení nebo síť, které jsou dostatečně pevné, odolné a upevněné tak, 

aby snesly předpokládané namáhání. 

Za osobní zajištění proti pádu se považuje zajištění bezpečnostním pásem 

nebo bezpečnostním postrojem. Bezpečnostní pás smí být použit jen jako 

polohovací prostředek v místě, kde se při pádu z výšky nepředpokládá pohyb 

pracovníka volným pádem. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče 

energie získané pádem nesmí výška volného pádu přesáhnout 1,5m, s tlumičem 

pak výšku 4m. 

Všichni zaměstnanci, pracující mimo řádné cesty pro chůzi, musí na 

místech, odkud hrozí nebezpečí pádu zaměstnance do větší hloubky než 1,5m, 

používat bezpečnostní postroje a obuv s protiskluzovou podešví.  

 Za práci ve výšce se považuje i práce, při níž zaměstnanec vysouvá část 

těla mimo prostor řádné cesty pro chůzi, nebo stojí na střední příčce, či horním 

madlu zábradlí, přičemž hrozí nebezpečí převážení nebo sesmeknutí a pád přes 

zábradlí z větší výšky než 1,5m při jakékoliv činnosti. Bezpečnostních postrojů se 

musí používat i při práci na závěsných lávkách a můstcích, které nejsou pevně 

zajištěny. Rovněž se jich musí používat při práci nad podlahou lešení.  

Před každým použitím bezpečnostního postroje musí zámek karabiny 

správně a těsně zapadnout do výřezu karabiny. V případě, že se musí 

zaměstnanec při práci přemisťovat, musí být nataženo ochranné lano, na něž se 

zaměstnanec přichytí smyčkou pomocí posuvné karabiny, nebo ho musí jistit jiný 

zaměstnanec pomocí jisticího lana. Tento zaměstnanec musí být na bezpečném 

místě a musí bezpečně upevnit jisticí lano na pevnou konstrukci. 

Pracovat ve výšce mohou jen osoby starší 18 let, které se podrobily 

lékařské prohlídce a prošly školením o bezpečných způsobech práce ve výškách. 

Zaměstnanci pracující ve výškách nad 10m musí mít preventivní lékařské 

prohlídky podle příslušných předpisů. Nebezpečné otvory, prohlubně, propadliny  

a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo 

zasypány. Na nově zjištěné nebo nedostatečně ohrazené nebezpečné prohlubně 

musí být neprodleně upozorněn technický dozor. Častým zdrojem úrazu jsou  

i nepoužívané pracovní jámy, které nejsou zabezpečeny kryty, nebo ohrazeny 

sklopným nebo přenosným zábradlím. Kryty musí mít vždy dostatečnou nosnost  

a musí být v úrovni podlahy. Je zakázáno poškozovat nebo bezdůvodně 

odstraňovat kryty nebo ohrazení. 
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1.1 Definice a pojmy  

Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci. Předcházení 

škodlivého vzniku rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců a vzniku nemocí 

z povolání a pracovních úrazů je cílem prevence rizik. Prevencí rizik se rozumí 

všechna přijatá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zjištění 

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

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při musí být tedy 

založeno na identifikaci a hodnocení rizik. Nedílnou součástí musí být i rizika 

uvedená v „návodech pro obsluhu a údržbu“ jednotlivých zařízení, přístrojů, strojů 

a podobně. Tyto návody si musí zaměstnanci před započetím práce pozorně 

přečíst a dodržovat je. 

Pádem na rovině se rozumí pád na téže úrovni cesty (nebo práce), i když 

tato úroveň má určitý přiměřený sklon. 

Pádem z výše se rozumí pád vně zvýšeného pracoviště, pádem do 

prohlubní pak pád do otvorů, které jsou pod normální úrovní práce (nebo chůze), 

nebo do otvorů uvnitř zvýšeného pracoviště. 

Jedná o zdroje úrazů způsobené pádem osob bez ohledu na to, zda 

vlastní příčina tkvěla ve vadě pracoviště, nebo v nesprávném jednání popř. 

neopatrností zraněného, sklouznutím, klopýtnutím apod., zařazují se sem i pády 

osob způsobené pádem, zřícením, nebo prolomením zvýšeného pracoviště pod 

osobami a spolu s ním. Dále též tzv. nedokončené pády (např. pouhá smeknutí, 

klopýtnutí apod.), dále se sem zahrnují i pády osob při úmyslném skoku z výše či 

do prohlubně, pokud se tak stalo v sebevražedném úmyslu. Rovněž se sem 

zahrnují i úrazy způsobené pádem osob na vozidle nebo z vozidla (kdy je vozidlo 

zvýšeným pracovištěm). Patří sem i pády osob ze strojů a zdvihadel (jejich 

konstrukcí), jichž bylo použito jako prostředků k dosažení vyšší polohy, stejně jako 

úrazy způsobené pádem do výtahové šachty, kdy výtah není ještě instalován. 
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Obecně lze konstatovat, že každý činitel, který ve styku s lidským 

organizmem může vést k jeho trvalému nebo dočasnému poškození, je z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rizikovým faktorem.  

Nebezpečí je fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku úrazu 

nebo havárie. 

Riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního 

jevu a jeho následku. 

 

2. Současná legislativa (NV č.101/2005 Sb., NV č. 362/2005 

Sb., vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., č. 51/1989 Sb. č. 22/1989 Sb.  

a č. 447/2001 Sb.) 

NV č. 101/2005 Sb. [3] se nevztahuje na pracoviště užívané při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami, 

podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, protože zde platí zákon 

České národní rady č. 61/1989 Sb. (zákon o hornické činnosti, výbušninách  

a o státní báňské správě) [4]. 

NV č. 362/2005 Sb. [5] se nevztahuje na pracoviště užívané při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami, 

podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, protože zde platí vyhláška 

ČBÚ č. 26/1989 Sb. [1].  Proto například v NV č. 362/2005 Sb. [5] se píše, že po 

žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, a právě vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. [1] a 

vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb. [2] obě shodně stanoví hmotnost břemen na 20kg. 

Obě vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. [1] a č. 51/1989 Sb. [2] stanovují: 

 

„(1) Pokud je pracovník ohrožen pádem, propadnutím nebo sesutím z výšky nebo 

do hloubky 1,5m nebo větší, musí být zajištěn proti pádu. Osobní zajištění se může 

použít jen v případě, kdy nelze použít kolektivní zajištění nebo toto by s ohledem 

na povahu práce nebo místní podmínky bylo neúčinné. 
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(2) Za kolektivní zajištění proti pádu se považuje ochranné nebo záchytné zábradlí, 

ohrazení nebo síť, které jsou dostatečně pevné, odolné a upevněné tak, aby 

snesly předpokládané namáhání. 

  

(3) Za osobní zajištění proti pádu se považuje zajištění bezpečnostním pásem nebo 

bezpečnostním postrojem. Bezpečnostní pás smí být použit jen jako polohovací 

prostředek v místě, kde se při pádu z výšky nepředpokládá pohyb pracovníka 

volným pádem. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče energie získané 

pádem nesmí výška volného pádu přesáhnout 1,5m, s tlumičem pak výšku 4m.“ 

            Dále je nutno zmínit i vyhlášku ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné 

službě [6], kde je uvedeno, že mezi úkoly báňské záchranné služby patří i speciální 

a rizikové práce, jako je práce ve výšce a nad volnou hloubkou nebo pod vodní 

hladinou. V případě zásahu lezců, respektive zásahu ve výšce a nad volnou 

hloubkou je nutné zajistit, aby lezec na laně byl nezávisle jištěn jisticím lanem na 

samostatném jistícím bodu a současně aby byl zajišťován dalším lezcem 

připraveným poskytnout mu okamžitou pomoc.  

Rovněž tak vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 

nerostů v podzemí [7], stanovuje v §6, že bezpečnost pracovníků při práci ve 

výšce nad 1,5m na pracovištích v podzemí musí řešit provozní dokumentace. Za 

provozní dokumentaci se považuje technologický postup, pracovní postup, 

dopravní řád, provozní řád nebo návod k použití. 

    

3. Analýza pracovních úrazu při práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou v báňských provozech 

Všeobecně platí, že bezpečné chování je termín používaný pro takové 

chování zaměstnanců, které účelně předchází vzniku pracovních úrazů a nemocí z 

povolání. Hlavním cílem je odhalit a odstranit příčiny nebezpečného chování, které 

by mohlo vést k nežádoucí situaci. Statistiky ukazují, že zhruba 80 % všech úrazů 

je způsobeno nebezpečným chováním samotných zaměstnanců. Mezi nejčastější 

příčiny nebezpečného chování patří: 
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- nevhodná organizace práce – nejasné či nekompletní zadání práce 

- nedostatek nebo nevhodnost pracovních prostředků 

- nedostatečná odborná způsobilost či nezkušenost 

- nedodržování bezpečnostních předpisů 

- nepoužívání či nesprávné používání osobních ochranných prostředků 

- nerozeznání nebezpečí či ohrožení 

- zdravotní indispozice 

Pochopit jednání zaměstnance někdy není jednoduché. Naše snaha tedy musí 

směřovat k tomu, abychom ho dokázali vést, nebo alespoň významně ovlivňovat.  

Základním předpokladem pro to, aby se choval zodpovědně a bezpečně, musí mít: 

- jasně stanovená pravidla (co bezpečné je a co už nikoli) 

- vytvořené podmínky pro bezpečnou práci 

Podporováním zodpovědného chování zaměstnanců nechráníme jen hodnoty 

firmy, ale i hodnoty rodin zaměstnanců a celé společnosti. Velmi důležitým krokem 

je ovlivňování názorů a přesvědčení o správném a bezpečném chování. Změna 

názoru je klíčovým bodem zlomu, který rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu, 

protože názor, podporující bezpečné chování, zaměstnanci nedovolí chovat se 

nebezpečně a podvědomě v něm buduje bezpečné návyky, které pak dodržuje 

spontánně, a to nejen při zaměstnání, ale i v soukromí. Na druhou stranu názor, 

který může u zaměstnance vyvolat pochybnosti o správnosti chování, může vést 

k činům, které bezpečné nejsou a mohou způsobit úraz nebo nehodu.  

Jako jeden z příkladů značně rizikové práce ve výšce, respektive nad 

volnou hloubkou, patří práce spojené s čištěním přesypů velkostrojů a zásobníků 

na drtírnách a úpravnách uhlí.  

Jako typický příklad je možno uvést úraz z roku 2008 na DNT, kdy měl 

zaměstnanec vyčistit přesyp velkostroje. Při práci nebyl řádně zajištěn (při práci 

použil pouze provazový žebřík) a když došlo k odtržení odstraňovaného materiálu, 

byl pracovník stržen dolů do přesypu. Šetřením bylo zjištěno, že pracovník porušil 

bezpečnostní předpisy, neboť nepoužil postroj pro práci ve výšce, nebyl řádně 

jištěn dalším pracovníkem a při práci měl dolní končetiny pod úrovní 

odstraňovaného materiálu, který jej pak strhl dolů. Zaměstnanec utrpěl poranění 

páteře.   
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3.1 Doporučený postup při čistění přesypů a vnitřních 

prostor uhelných zásobníků  

Pro čištění vnitřních prostorů přesypů nebo zásobníků (dále jen zásobníků) 

musí být stanoven stálý dozor. 

Příslušné dopravní zařízení před prostorami, kde se bude čistit (zavážecí 

pasy, elevátor atd.), musí být zastaveno a zajištěno předepsaným způsobem proti 

uvedení do chodu. Po dobu nezbytných prací v zásobnících, zodpovídá za obsluhu 

vypouštěcích zařízení zásobníků (vibrátorů, vynášecích stolů apod.) určená osoba, 

která musí být stanoveným způsobem ve spojení se stálým dozorem. Způsob 

spojení určuje stálý dozor. 

Vypouštění materiálů ze zásobníků, tj. zapínání a vypínání vibrátorů 

(vynášecích stolů, vyhrnovacích vozů), musí být prováděno jen na pokyn stálého 

dozoru. Vnitřní prostor čištěného zásobníku musí být řádně osvětlen dostatečným 

počtem přenosných osvětlovacích těles ve stanoveném krytí a napětí. 

Zaměstnanec pověřený stálým dozorem kontroluje, zda všichni 

zaměstnanci určení pro čištění zásobníků dodržují bezpečnostní předpisy, které 

souvisejí s řádným zajištěním bezpečné práce. Před zahájením prací na čištění 

zásobníků zkontroluje stav a zajištění pracoviště, řádné vybavení pracovníků 

pracovními a ochrannými pomůckami. Zaměstnance pověřeného stálým dozorem 

určí směnový THP popřípadě mechanik směny. 

Pro nezbytné práce na čištění zásobníků musí být vybráni jen rozvážní  

a tělesně zdatní zaměstnanci, kteří jsou seznámeni s okolnostmi souvisejícími se 

zajištěním bezpečné práce. Před vstupem do zásobníků musí být vybaveni 

předepsanými OOPP (přilba, rukavice, ochranný postroj, zajišťovací lano, pracovní 

obuv a oblek). 

Všichni zaměstnanci zúčastnění na čištění zásobníků jsou povinni řídit se 

příkazy stálého dozoru, nesmí vykonávat jiné práce, než které jim byly určeny  

a nesmí se svévolně vzdálit z určeného pracoviště. Před započetím prací musí být 

do zásobníku umístěn (zavěšen) žebřík dostatečné délky. 
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Zaměstnanec, provádějící čištění zásobníku musí být zajištěn ochranným 

postrojem s lanem proti pádu. Musí být sledován nejméně jednou osobou, která 

sleduje pohyb materiálu a udržuje lano, na kterém je zaměstnanec v zásobníku 

uvázán, v napnutém stavu (lano musí být ve svislé poloze). Čištění zásobníku se 

provádí zásadně shora, materiál se uvolňuje z bezpečného místa do prostoru 

k vypouštěcímu otvoru. Zaměstnanec musí sledovat pohyb materiálu a být výš, 

než jeho horní okraj, aby při případném uvolnění materiálu nebyl zasypán.  

 

3.2 Analýza pracovních úrazů 

V poslední době se problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) věnuje stále větší pozornost. Ať už stojí v pozadí sílící tlak legislativních 

požadavků Evropské unie, České republiky, nebo starost zaměstnavatelů o své 

zaměstnance, čím dál víc lidí se začíná zajímat o bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci.  

Hodnocení rizik je jedním z hlavních pilířů rámcové směrnice o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci (BOZP) a dalších směrnic týkajících se této oblasti. 

Hodnocení rizik je začátkem přístupu zaměřeného na řízení rizik. Je prvním 

krokem k systematickému řízení BOZP. Prevenční přístup založený na hodnocení 

rizik je základním kamenem evropského přístupu k BOZP. Existují pro to dobré 

důvody. Pokud není proces hodnocení - začátek procesu řízení rizik - proveden 

dobře nebo není proveden vůbec, není příliš pravděpodobné, že budou zavedena 

vhodná preventivní opatření. 

Zaměstnavatel musí provést zajištění proti pádu, pokud se zaměstnanci 

pohybují na pracovištích a přístupových komunikacích nad vodou nebo nad 

látkami, ohrožujícími při pádu život (např. popálení, poleptání, otrava, zadušení).  

Rovněž tak na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, 

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

hloubka přesahuje 1,5m.  
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Práci ve výškách nelze provádět při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách. Tehdy je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: bouře, déšť, sněžení nebo tvoření 

námrazy, dále vítr o rychlosti nad 8m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) zejména při práci 

na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5m 

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

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

to, i pokud je dohlednost v místě práce menší než 30m, a teplota prostředí během 

provádění prací nižší než -10°C.  

Zajištění se provádí především stanovením technických a organizačních 

opatření k zabránění pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí, 

případně k bezpečnému zachycení. Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně 

pomocí technické konstrukce (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytné 

lešení, ohrazení nebo sítě, lešení nebo pracovní plošiny). Stejně jako  

u minimalizace ostatních rizik se prostředky osobní ochrany používají teprve 

pokud povaha práce vylučuje použití technických konstrukcí, nebo není-li jejich 

použití účelné nebo dostatečné.  

Zvláštní pozornost je nutno věnovat krytům kanálů a všem prohlubním, 

které přesahují půdorysný rozměr 25 centimetrů. Zde je nutno zajistit jejich překrytí 

ihned po vzniku, pomocí poklopů o odpovídající únosnosti, zajištěných proti 

posunutí. Další možností, která brání propadnutí do otvorů a terénních prohlubní 

je zajištění zábradlím nebo ohrazením.  

Na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení bezpečné proti 

prolomení, musí být provedeno zajištění proti propadnutí.  

U zajištění v žádném případě nelze akceptovat používání nestabilních předmětů. 
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Kolik stojí pracovní úrazy? 

Náklady se v ČR šplhají ke stovkám miliard korun. Proto se všude pořád 

zdůrazňuje, že je třeba dbát na prevenci. Dále je třeba stále připomínat, že 

nehody, úrazy, nemoci z povolání, invalidita a smrt jsou tragédie jak pro 

jednotlivce a jeho nejbližší, tak pro podniky a celou společnost. Podle metodiky  

a propočtů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce průměrné náklady a ztráty 

z jednoho pracovního úrazu činí 390 tisíc korun. Ze smrtelného pracovního úrazu 

dokonce 14,5 miliónů korun. Nemoc z povolání vyjde na 5,7 miliónů korun. 

 

Rozbor pracovních úrazů na DNT při práci ve výšce za období 2000 

až 2012  

Rozbor pracovních úrazů (tedy úrazová statistika) je ovlivněn řadou 

faktorů a interpretace údajů v rozboru uváděných nemusí být vždy tak 

jednoznačná. Snížení četnosti úrazů nemusí nutně vypovídat o zlepšení stavu 

bezpečnosti práce. Říká především, že se snížil počet pracovníků, u kterých došlo 

ve sledovaném období k pracovnímu úrazu. Avšak na druhou stranu jsou rozbory 

důležitým informačním zdrojem, přesto že vyjadřují pouze následky nebezpečných 

událostí. 

Členění úrazů je následující: podle příčiny, zdroje, dnů v týdnu a měsíce - 

kdy se úraz stal a podle poranění. Ve sledovaném období se stalo 10 úrazů 

s pracovní neschopností trvající déle než tři dny.         

 

Rozbor pracovních úrazů podle příčiny  

Celkem z 10 pracovních úrazů si zaměstnanci způsobili 9 úrazů z důvodu 

porušení bezpečnostních předpisů. Jeden úraz pak vznikl zaviněním 

spolupracovníka. 

 



Bc. Jan Matějka: Analýza pracovních úrazu při práci ve výškách v báňských 

provozech 

  

2013                                                        - 11 - 

 

Rozbor pracovních úrazů podle zdrojů 

Z celkového počtu 10 všech sledovaných pracovních úrazů je 5 úrazů 

způsobeno pádem ze zvýšeného pracoviště (žebříky, stupačky aut a lomové 

mechanizace apod.), 5 úrazů pak pádem do hloubky (zásobníky, přesypy  

a propadnutí chybějícím roštem). 

 

Rozbor pracovních úrazů podle jednotlivých dnů v týdnu  

Nejvíce úrazů se přihodilo v neděli (3). Dále pak v úterý (2) a v sobotu (2), 

v pondělí (1), ve čtvrtek (1), v pátek (1). Dnem bez úrazů byla středa. Z tohoto 

rozboru vyplývá, že nejvyšší úrazovost je na konci týdne. Protože se jedná 

převážně o nepřetržité provozy, nelze tedy konstatovat, že jsou zaměstnanci na 

konci týdne indisponováni (unaveni). Jediným nabízejícím se vysvětlením je 

skutečnost, že je ve dnech pracovního volna v báňských provozech méně 

dozorčích orgánů než ve všedních dnech a zaměstnanci mají tedy větší sklon 

k porušování předpisů.     
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Graf č. 1 Rozbor pracovní úrazovosti dle dnů v týdnu 
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Rozbor pracovních úrazů podle měsíců v roce  

Nejvíce úrazů se stalo v měsíci dubnu (2). Naopak v měsíci, červnu, 

červenci a prosinci nebyl žádný úraz. Vzhledem k tomu, že úrazy jsou téměř 

rovnoměrně rozložené do jednotlivých měsíců (mimo měsíce dubna kdy byly úrazy 

2) není možné stanovit jednoznačný závěr, co přesně vznik úraz podmiňuje, nebo 

zda je úrazovost spojena například s dovolenými v letním (nebo zimním) období či 

vánočními svátky.   
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Graf č. 2 Rozbor pracovní úrazovosti dle měsíců v roce 

 

             Rozbor pracovních úrazů podle poranění 

Nejčastějším poraněním byly nohy a následně ruce. Toto poranění je 

přímým následkem pádů z výšky, nebo do hloubky. 
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Graf č. 3 Rozbor pracovní úrazovosti dle druhu poranění 

 

 Pokud už k nehodě (úrazu) dojde, je třeba o ní a také o příčinách, které k ní 

vedly, vést evidenci. Touto problematikou se zabývá Nařízení vlády č. 201/2010 

Sb. [8], které zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na 

přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje způsob a obsah evidence, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz  

a zasílá záznam o úrazu. V tomto NV je uvedeno, že zaměstnavatel vede evidenci 

o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje 

tyto údaje: 

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého  

    zaměstnance, 

b) datum a hodinu úrazu, 

c) místo, kde k úrazu došlo, 

d) činnost, při níž k úrazu došlo, 

e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, 
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f) celkový počet zraněných osob, 

g) druh zranění a zraněná část těla, 

h) druh úrazu, 

i) zdroj úrazu, 

j) příčiny úrazu, 

k) jména svědků úrazu, 

l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. 

NV dále popisuje, jakým způsobem se evidence vede, komu a za jakých 

podmínek se úraz hlásí, kdy a jak se vyhotovuje záznam o úrazu, a také to, jak má 

záznam o úrazu vypadat. Vzor záznamu o úrazu je uložen v příloze. 

 

4.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - kolektivní 

zajištění 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí 

prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce 

uvedené v následujících dvou odstavcích. Bez kolektivního nebo osobního jištění 

lze pracovat do výšky max. 1,5m. Jsou však případy, kdy by bylo vhodné, aby byly 

prvky kolektivního jištění použity i při nižších výškách. Jedná se zejména  

o pracoviště špatně osvětlená (např. suterény) nebo ta, kde je velké množství 

prostupů, instalačních otvorů a šachet v podlaze nebo ve stropě. Práce ve výšce v 

prostorech nechráněných před povětrnostními vlivy musejí být přerušeny při 

teplotě prostředí nižší než  –10 °C. Na to se občas také zapomíná. 

 

4.1. Primární způsoby zabezpečení proti pádu 

Mezi primární zabezpečovací prvky patří například: poklopy, dočasná 

ochranná zábradlí, dočasná ochranná hrazení, dočasné ochranné zábrany apod. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a podobná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu osob, musejí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. Ochranu proti 

http://www.emkol.cz/eshop/category/bezpecnostni-site-vodorovne-a-svisle
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pádu není nutné provádět podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry 

alespoň v jednom směru nepřekročí 250mm. Pádům do otvorů se bráníme 

poklopy. Poklopy musejí být dostatečně nosné a současně zajištěny proti 

posunutí. 

Další možností, jak zabránit pádům z výšky, je instalovat na hranách 

velkých otvorů nebo stropů dočasné ochranné zábradlí s předepsanou 

podlahovou zarážkou. U pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 

práce, lze použít zábradlí skládající se alespoň z horní vodorovné tyče upevněné 

ve výšce 1,1m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé vodorovné střední tyče. 

Podobnou roli má například ochranné hrazení. S mobilními ochrannými zábranami 

se setkáváme tam, kde jsou stísněné prostory, při práci je často potřebujeme 

dočasně odstraňovat nebo po dokončení práce jednoduše přemístit na jiné místo. 

Používají se u liniových staveb nebo na komunikacích. Známe je například  

z výkopů prováděných v chodnících. Při práci na souvislých plochách ve výšce 

nemusí být proti pádu zajištěna celá plocha umístěná ve výšce. Stačí, když jsou 

zajištěna jen místa, kde se pracuje. 

 

4.2 Sekundární možnosti zabezpečení proti pádu 

Není-li z organizačně technických důvodů možné použít primární způsoby 

zabezpečení, používají se sekundární zabezpečovací prvky proti pádům 

zaměstnanců nebo předmětů z výšky. Mezi sekundární zabezpečovací prvky patří 

například záchytná lešení, záchytné sítě, dočasná lešení, dočasné pracovní 

plošiny (podlahy) apod. 

Ze staveb známe různé typy záchytných lešení. Záchytná lešení mohou 

být provedena formou visutého lešení, konzolového lešení, střešního lešení nebo 

ve spojení s fasádním lešením. 

Do skupiny sekundárních prvků patří také záchytné sítě. Používají se 

například u halových objektů a v České republice jsou přesně specifikovány – na 

jejich výrobu nelze například použít přírodní materiály (např. konopné sítě). V 

http://www.emkol.cz/eshop/product/zachytne-site-vodorovne-na-zakazku-sit-s-oky-100-mm
http://www.emkol.cz/eshop/category/ramove-leseni-sprint
http://www.emkol.cz/eshop/category/ramove-leseni-sprint
http://www.emkol.cz/eshop/product/zachytne-site-vodorovne-normalizovanych-rozmeru-7-5-x-15-m
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předpisech se uvádí, že sítě musejí být z ocelového drátu nebo z plastových 

vláken. 

Mezi sekundární protipádové prvky se zařazují také dočasné stavební 

konstrukce (např. lešení, pracovní plošiny apod.). Tyto samostatné pomocné 

konstrukce se používají například při bouracích pracích, pokud není zaručena 

bezpečná únosnost konstrukcí bourané stavby. 

Například za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských  

a natěračských pracích se považuje provádění těchto prací z pracovních podlah  

k tomu upravených. 

Pracoviště umístěná ve výšce musejí být pevná a stabilní s ohledem na 

počet osob, které se na nich současně zdržují, a s ohledem na maximální zatížení. 

U zatížení nás zajímá i jeho rozložení. U těchto konstrukcí je lepší dát přednost 

těm, které jsou typově vyrobeny přesně pro daný účel. Pokud použijeme plošiny 

jednotlivě zhotovené, nesmí k nim chybět výkresová dokumentace, statický 

výpočet a popis k instalaci a používání. 

 

5.  Ochrana proti pádu z výšky do hloubky dle ČSN a EN 

V této části jsou základní, většinou obecně či proklamativně stanoveny 

požadavky na technické konstrukce k zajištění proti pádu. Těmito konstrukcemi 

jsou konstrukce kolektivního zajištění, kdy bližší požadavky jsou v ČSN 73 8106 

[9]. V obecné rovině je zde požadováno, aby tyto konstrukce odpovídaly 

předpokládanému namáhání, umožňovaly bezpečný přístup na pracoviště  

a případnou evakuaci. Pohyb po pracovních podlahách a plochách ve výšce  

a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. Volné okraje musí být 

zajištěny osazením vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné konstrukce  

k zabránění i nebo zachycení pádu, přičemž požadavky na uspořádání, montáž, 

demontáž, zajištění stability a únosnosti, používání a kontrolu jsou v průvodní 

nebo provozní dokumentaci. Konkrétně požadovaný parametr je, že zábradlí se 

skládá z horní tyče 1,1m nad podlahou a 15cm vysokou zarážkou u podlahy s tím, 

že od výšky nad okolní úrovní nad 2m musí být prostor mezi horní tyčí a zarážkou 

http://www.emkol.cz/eshop/category/ramove-leseni-sprint
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doplněn další tyčí nebo tyčemi (např. u záchytného zábradlí). Přerušení zábradlí je 

možné v případech, kdy je na pracoviště ve výšce přístup po schodišti nebo 

žebříku. Pokud je nutné např. pro dopravu materiálu na pracovišti ve výšce 

odstranit zábradlí, pak musí být přijata náhradní opatření k zajištění osob např. 

použitím osobního zajištění a po skončení manipulace se odstraněná konstrukce 

opět osadí zpět (samozřejmě za dodržení bezpečnostních požadavků). 

Pro speciální druh ochranných konstrukcí, montovaných na volném okraji 

v průběhu stavby nebo údržby budov a dalších konstrukcí platí ČSN EN 13374 (73 

8125) Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební 

metody z ledna 2005 [10]. Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro 

konstrukční systémy umisťované na volném okraji rovných nebo nakloněných 

ploch a chránící osoby před pádem z výšky při stavbě nebo údržbě budov a jiných 

konstrukcí. Norma uvádí požadavky pro tři třídy dočasné ochrany volného okraje. 

Pokud systém plní i záchytnou funkci, jsou uvedeny i požadavky na tlumení 

energie. Norma se nevztahuje na ochranu volného okraje lešení. 

 

6.  Přehled systému ochrany volných okrajů 

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 

odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím 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. 

EN 13374  - Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace 

výrobku, zkušební metody [10]. 

Norma obsahuje požadavky na provedení a zkušební metody pro systémy 

dočasné ochrany volného okraje pro použití v průběhu stavby (či oprav na 
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těžařském zařízení), nebo při údržbových pracích. Požadavky mají za cíl zabránit 

pádům osob nebo materiálu z nechráněného okraje, například z nechráněné 

podlahy během stavby nebo z nechráněných okrajů střech, schodišť a okrajů 

výkopů. Požadavky se týkají rovných i nakloněných ploch. Norma se netýká 

zábradlí na lešení. Výška zábradlí podle této normy je 1,0m. Je to akceptováno  

v české legislativě (NV č. 362/2005 Sb. [5]), kde je jinak výška zábradlí 

požadována 1,1m. 

 

7.  Osobní zajišťovací prostředky proti pádu z výšek  

             Aplikace bezpečnostních opatření při provádění prací ve výškách má 

rostoucí tendenci a je vidět zlepšující se situaci v dané oblasti. Bohužel se stále 

potýkáme s mnoha problémy, nedostatky a nehodami souvisejícími  

s nedostatečně vyhodnocenými riziky. Jedním z hlavních negativních faktorů je 

laxní přístup zaměstnavatelů a jejich neochota investovat prostředky do zajištění 

bezpečnosti. 

             V praxi se často setkáváme se zaměstnanci, kteří absolvovali školení dle 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[5], ale spousta z nich nezná ani základní principy 

bezpečné práce ve výškách, pracovní postupy, natož způsob evakuace, jejíž 

znalost je jedním z požadavků tohoto nařízení. Vinu však nehledejme jen na 

straně samotných zaměstnanců. Ta je v mnoha případech na straně 

zaměstnavatele v nedostatečném nastavení systému vzdělávání, ze kterého 

logicky plynou neodborně prováděná školení. Nelze akceptovat hodinové školení, 

po kterém zaměstnanci nemají šanci získat ani základní předpoklady pro 

bezpečné provádění prací ve výškách. Poté se jen spoléhá na to, že se nic 

nestane a vše se začíná řešit až v případě nehody. Pokud by důsledkem pádů  

z výšky byla zanedbatelná poranění, jistě postačí běžné školení BOZP, ale když 

se podíváme na hodnoty pracovní úrazovosti v ČR, tak si každý uvědomí, že 

důsledky pádu jsou často tragické. Práce ve výškách je natolik rizikovou činností, 

že by měly být stanoveny národní standardy pro vzdělávání osob vykonávající 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou upravující obsah školení, průběh a délku, 
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udělení kvalifikace a její platnost a třeba i to, kdo má školení provádět a jakou 

odbornost by školitelé měli mít. Nelze tolerovat, aby tato školení prováděly osoby, 

jejichž odbornost a znalosti nejsou na patřičné úrovni. Za těchto podmínek je 

nutno počítat s tím, že zaměstnanci nebudou vědět co a jak použít a jak ve 

výškách bezpečně pracovat. 

             Na vzdělávání zaměstnanců, kteří pracují ve výškách a jejichž životy 

závisí na důkladných znalostech a správném vybavení, je nutné nahlížet 

profesionálním pohledem, jinak se neustále budeme potýkat s nedostatečným 

řešením bezpečnosti a smrtelnými či závažnými pracovními úrazy. Školení vysoce 

rizikových činností, mezi které práce ve výškách bezpochyby patří, by měli vést 

odborníci na danou problematiku. Zaměstnanci se dovědí mnohem více o rizicích 

spojených s jejich pracovní činností a řešeních, která tato rizika eliminují nebo 

zcela odstraní. Všichni zaměstnavatelé by měli stanovit vnitřní předpis s uvedením 

minimálních požadavků pro provádění práce ve výškách nad volnou hloubkou. 

Základní jsou dle seznamu OOPP stanovené pro danou profesi  

a pracoviště, včetně oděvu s reflexními pruhy a ochranné přilby s podbradním 

páskem.  Chrániče sluchu se nemusí používat v případě, kdy by to mohlo 

negativně ovlivnit bezpečnost při práci ve výšce, např. při komunikaci 

zaměstnanců. O používání nebo nepoužívání ochrany sluchu rozhoduje vedoucí 

pracovní skupiny. Prostředky osobního zajištění jsou např. zachycovací postroje, 

úchytná lana, karabiny, bezpečnostní a záchranná lana, tlumiče pádu, 

zachycovače pádu, zkracovače, kotvící klešťová karabina, kotvící ocelové nebo 

expresní smyčky, dočasné nastavitelné horizontální jistící systémy. Zaměstnanci 

se musí před každým použitím prostředků osobního zajištění proti pádu přesvědčit 

o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Všichni 

zaměstnanci jsou pracujícími ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud pracují: 

 

- na pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 

1,5m nad úrovní, popřípadě pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5m 

- na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou 

nebo látkami ohrožujícími v případě pádu život  
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Všichni zaměstnanci, zejména pokud nemohou pracovat z pevných  

a bezpečných pracovních podlah, musí: 

 

a) mít platné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou včetně používání prostředků osobního zajištění; 

b) být seznámeni s technologickým postupem se stanovením způsobu zajištění 

proti pádu z výšky nebo do hloubky (určení míst kotvení a prostředků osobního 

zajištění, příp. polohovacího systému); 

c) být seznámeni s návody k používání prostředků osobního zajištění pro práce 

ve výškách a instalovaných jistících systémů od výrobce nebo dodavatele. 

 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou může být prováděna jen na 

základě písemného povolení vedoucího zaměstnance provozovatele zařízení 

(např. směnový mistr) a současně mistra, příp. vedoucího pracovní skupiny 

zhotovitele prací (např. poruchové čety), kteří absolvovali školení a jsou pro tuto 

činnost pověřeni vedoucím. Pro zaměstnance údržby musí být záznam veden  

v „Kartě předání a převzetí agregátů při poruchách a haváriích“ a pro ostatní 

zaměstnance v provozní dokumentaci daného úseku.  

Osobní zajišťovací prostředky proti pádu z výšek se řídí technickými 

normami, kterých je mnoho, protože je i mnoho možností, jak se chránit a je  

i mnoho druhů prostředků, které se dají použít.  Vývoj těchto prostředků neustále 

pokračuje, s každou další nehodou se objeví nové, či modifikované zařízení, které 

minimalizuje riziko při daném způsobu práce, a z toho plyne, že se učíme 

z vlastních chyb a staráme se o to, aby pokud možno nehoda, která se stala, byla 

při tomto riziku poslední. 

V tabulce je uveden přehled norem vztahujících se k osobním ochranným 

prostředkům při práci ve výšce: 



Bc. Jan Matějka: Analýza pracovních úrazu při práci ve výškách v báňských 

provozech 

  

2013                                                        - 21 - 

 

EN 341:2012 Prostředky ochrany osob proti pádu – Slaňovací zařízení 

pro záchranu

EN 355:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Tlumiče pádu

EN 358:2001 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a

prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a

zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

EN 360:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Zatahovací zachycovače pádu

EN 361:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Zachycovací postroje

EN 362:2005 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

EN 363:2008 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany 

osob proti pádu

EN 364:1996 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Zkušební metody

EN 365:2005 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, 

periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN 397:2012 Průmyslové ochranné přílby

EN 795:1998 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – 

Požadavky a zkoušení

EN 795 A1:2001 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – 

Požadavky a zkoušení

EN 813:2009 Prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací postroje

EN 1891:2000 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – 

Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

EN 12841:2007 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy lanového 

přístupu – Nastavovací zařízení - lana

EN 1496:2007 Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací 

zařízení

EN 1497:2008 Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné postroje

EN 1498:2007 Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné smyčky

EN 1868:1998 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Seznam ekvivalentních termínů  
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7.1 Zachycovací postroje 

Základním a nejjednodušším typem celotělového postroje dle EN 361 je 

typ pouze s jedním zádovým zavěšovacím prvkem pro zachycení pádu, dále 

budeme zjednodušeně nazývat „kotvící oko“. Všechna kotvící oka určená  

k zachycení pádu jsou označena písmenem „A“. 

Postroje vyrobené dle EN 361 + EN 358 + EN 813 již splňují všechny 

požadavky kladené na profesionální práci. Jsou vybaveny předním i zadním 

kotvícím okem, polohovacími oky, slaňovacím okem, bederním pásem, 

polstrováním stehenních a někdy i ramenních popruhů a dalšími pomocnými prvky 

pro zavěšení materiálu nebo nářadí. Některé výrobky jsou vybaveny 

automatickými sponami pro rychlejší manipulaci při nastavování postroje. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – zachycovací postroje 
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7.2 Spojovací prostředky 

Podle normy EN 354 nesmí být délka spojovacího prostředku větší než 2 

m včetně všech doplňků, tzn. karabin a tlumiče pádu. V praxi je možné se setkat 

se spojovacími prostředky splňujícími i jiné normy jako např. EN 795 (kotvící 

prostředky) nebo EN 566 (smyčky). 

U výrobků složených z několika integrovaných prvků, zpravidla  

u spojovacího prostředku s tlumičem pádu bývá pouze jeden štítek s označením 

normy tlumiče pádu. V případě spojek integrovaných s tlumičem a spojovacím 

prostředkem bývá označení buď na samotné spojce, nebo na štítku umístěném na 

textilní části výrobku. Na trhu jsou také spojovací prostředky splňující požadavky 

na testování pádu přes ostrou hranu. Tyto produkty jsou testovány pádem přes 

hranu podle dodatku A EN 354:2008. To znamená, že produkt s tímto symbolem 

byl úspěšně testován při horizontálním použití a pádu se sklonem 90° přes 

ocelovou hranu o poloměru 0,5 mm. Proto může být spojovací prostředek použit  

v kombinaci s tlumičem pádu na podobných hranách.  

 

Obrázek č. 2 – Spojovací prostředek 

 

7.3 Tlumiče pádu 

Tlumiče pádu jsou vyráběny dle EN 355 a jejich úkolem je eliminovat 

rázovou sílu vzniklou při pádu. V případě zachycení pádu je lidské tělo vystaveno 

obrovské zátěži, která může způsobit životu nebezpečné zranění – poškození 

vnitřních orgánů. 
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7.4 Spojky (karabiny) 

Pro pracovní účely lze používat výhradně spojky dle EN 362. Důležitým 

požadavkem této normy je nutnost provést min. dvou na sobě nezávislých úkonů 

pro otevření karabiny. Tato norma se vztahuje také na karabinové háky nebo 

trubkové/ kleštinové kotvy. 

              

Obrázek č. 3 – spojky, karabiny 

 

7.5 Polohovací pásy a prostředky 

Norma EN 358 se vztahuje na pásy pro pracovní polohování a zadržení  

a pracovní polohovací spojovací prostředky. V současné době je používání 

samostatného pracovního polohovacího pásu méně časté a uživatelé používají 

mnohem bezpečnější celotělový zachycovací postroj. Nejdůležitějším faktem při 

používání výrobků dle EN 358 je, že nejsou určeny k zachycení pádu. Polohovací 

pásy a prostředky je nutno užívat tak, aby se uživatel do míst s rizikem pádu 

nedostal, nebo je nastavil tak, aby k pádu nedošlo. Délka polohovacího prostředku 

s prvkem pro nastavení délky není omezena.  

         

Obrázek č. 4 – polohovací pásy 



Bc. Jan Matějka: Analýza pracovních úrazu při práci ve výškách v báňských 

provozech 

  

2013                                                        - 25 - 

 

7.6 Zatahovací zachycovače pádu 

Výrobky dle EN 360 fungují na podobném principu jako bezpečnostní pásy 

v autě. Při pomalém pohybu se textilní popruh nebo ocelové lanko vysouvají  

a zasouvají, a pokud dojde k pádu, zablokují se. Při používání je nutno dbát 

pokynů výrobce, protože uživatelé mnohdy dělají chybu ve způsobu užití. Většinu 

těchto zachycovačů je totiž povoleno užívat pouze ve vertikálním směru a max. 

sklonu 40–45° od osy. Pro použití v horizontálním směru musí být zatahovací 

zachycovač pádu vybaven doplňkovým tlumičem dle specifikace výrobce. 

U těchto typů zachycovačů je důležité více než kdy jindy dbát na kontrolu 

funkčnosti a bezzávadnosti, protože celá část popruhu nebo ocelového lanka je 

uvnitř zařízení a uživatel tak nevidí možná poškození. 

 

                      

Obrázek č. 5 – zatahovací zachycovače pádu 

 

 

7.7 Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím 

vedení 

Tento typ prostředku určeného k zachycení pádu je používán na 

vertikálních konstrukcích jako např. výstupové žebříky na telekomunikační 

vysílače apod. Pevné zajišťovací vedení je tvořeno zpravidla kovovým tvarovaným 

profilem, ke kterému se připojuje zachycovač pádu. 
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7.8 Kotvící zařízení 

Místo ukotvení je alfou a omegou bezpečné práce. Bez spolehlivého 

kotvícího bodu je uživatel vystaven smrtelnému nebezpečí. Norma EN 795 je 

rozdělena na třídy A, B, C, D a E. 

Do třídy A spadají kotvení k zajištění na svislých, vodorovných a šikmých 

plochách. Třída B je určena pro mobilní kotvící zařízení jako např. trojnožka, 

vzpěra do zárubní nebo textilní či ocelová smyčka, aj. Třída C zahrnuje poddajná 

vodorovná kotvící vedení, což je systém kotvících bodů spojených ocelovým 

lanem, ke kterému se pak uživatelé připojují prostřednictvím dalších OOP. Třída D 

zahrnuje pevné vodorovné kotvící vedení, kde je systém tvořen pevnou kolejnicí,  

v níž se pohybuje jezdec. Kotvící vedení třídy C a D jsou tzv. permanentními 

systémy, které se trvale instalují na místa s rizikem pádu a uživatelé tak mají  

k dispozici velmi jednoduché a bezpečné řešení ukotvení. 

 

                      

Obrázek č. 6 – kotvící zařízení 
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7.9 Nízko průtažná lana s opletem (statická lana) 

Statická lana jsou základním prostředkem pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou. Jsou používána jako výrobní materiál mnoha OOP proti pádu 

jako např. spojovacích prostředků, poddajných zajišťovacích vedení nebo 

pracovních polohovacích prostředků a samozřejmě jako samostatný OOP proti 

pádu pro použití v lanových přístupech. 

 

 

7.10 Záchranná zdvihací zařízení, záchranné postroje, 

záchranné smyčky   

Do skupiny záchranných prostředků patří všechny výrobky určené pro 

záchranu osob. Použití těchto prostředků je podmíněno absolvováním praktického 

školení na bezpečné způsoby používání. Záchranné zdvihací zařízení dle EN 

1496 je např. trojnožka, bez které téměř nelze provést evakuaci osoby ze 

stísněných prostor, jakými mohou být šachty, kanály, studny, apod. Se 

záchrannými postroji splňujícími pouze normu EN 1497 se setkáme zřídka. 

Většina evakuací probíhá s postroji dle normy pro zachycovací postroje (EN 361). 

Jsou technicky a ergonomicky vyrobeny tak, aby bylo možné bezpečně vytáhnout 

nebo spustit i osoby, které nejsou vybaveny žádnými OOP proti pádu ani 

horolezeckým vybavením. Záchranné smyčky jsou určeny výhradně k evakuaci  

a doba v nich strávená musí být co nejkratší – řádově minuty. 

 

                 

Obrázek č. 7 – záchranná zdvihací zařízení, záchranné postroje, smyčky 
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7.11 Slaňovací zařízení pro záchranu 

V praxi se můžeme setkat s výrobky splňující normu EN 341 z roku 1996, 

která řešila pouze samostatná slaňovací zařízení, kdežto v současné době se tato 

norma platná od ledna 2012 vztahuje pouze na slaňovací zařízení určená pro 

záchranu, kde je slaňovací zařízení nedílnou součástí lana. Zařízení pro záchranu 

dle EN 341 není určeno jako prostředek pro práci, ale pouze k evakuaci osob. 

 

 

 

Obrázek č. 8 – slaňovací zařízení pro záchranu 
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7.12 Horolezecké vybavení 

O používání horolezeckého vybavení se dlouho vedla polemika, zda je 

možné toto vybavení použít jako OOP, či nikoliv. Na jedné straně existuje právní 

předpis pro OOP, kterým je nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [11], kde je v § 2 

stanoveno, že na sportovní potřeby se toto nařízení nevztahuje. Na druhé straně 

může být v některých případech použití horolezeckého vybavení bezpečnější  

a opodstatněné. Řeč je především o použití horolezeckého vybavení při práci  

v lanovém přístupu – smyčky dle EN 566, lanové svěry dle EN 567, dynamická 

lana dle EN 892, kladky dle EN 12278. Proto by se rozhodnutí o použití 

horolezeckého vybavení jako OOP proti pádu mělo řídit hodnocením rizik. Pokud  

v nezbytných případech vyhodnotíme rizika pro použití horolezeckého vybavení 

jako bezpečnější, můžeme ho použít jako OOP proti pádu. Tuto skutečnost je 

nutné uvést v technologickém postupu. Podmínkou pro používání horolezeckého 

vybavení je absolvování speciálního školení typu C. 

 

7.13 Praktický výcvik    

Při praktickém výcviku je důležité se zaměřit na základní principy 

používání OOP proti pádu: 

- Výběr OOP. 

- Kontrola funkčnosti a bezzávadnosti. 

- Výstup/sestup – pomocí spojovacích prostředků nebo postupového 

jištění, použití zatahovacího zachycovače pádu, slanění do hloubky, apod. 

- Výběr kotvícího místa – zvážit způsob kotvení a typ kotvících zařízení – 

textilní nebo ocelová smyčka, karabina, kleštinová kotva, lano, apod. 

- Pracovní pozice – proškolit použití polohovacích a spojovacích 

prostředků, použití tlumičů, zachycovačů pádu, blokantů, připojování prostředků 

ke kotvícím bodům, slanění, apod. 

- Správná manipulace s OOP – kontrola správného připojení a zajištění 

pojistek karabin, blokování slaňovacích brzd, atd. 
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Při výstupu po žebříku s ochranným košem je téměř nereálné sebou 

vynášet brašnu nebo batoh s nářadím. Ochranný koš navíc není ochranou proti 

pádu. Pokud by zaměstnanec ztratil kontrolu nad svými pohyby následkem např. 

uklouznutí, zástavy srdce nebo následkem jakékoliv jiné příčiny, dojde k pádu, při 

kterém zaměstnanec pravděpodobně utrpí vážná zranění způsobená nárazy  

o konstrukci a následně pak i samotným dopadem na zem. 

 

7.14 Evakuace 

Nejdříve je potřeba zdůraznit, že vyprošťovací a evakuační práce  

v lanovém přístupu jsou těmi nejnáročnějšími a zároveň nejrizikovějšími pracemi 

ve výškách a nad volnou hloubkou, a to jak po stránce odborné, tak i po stránce 

psychické a fyzické odolnosti. Pro zdárný průběh vyprošťovacích a evakuačních 

akcí je nezbytné před zahájením pracovních činností ve výškách a nad volnou 

hloubkou vyhodnotit možná rizika a sestavit plán pro evakuaci v případě nouze, 

neboli únikový plán, a plán pro vyproštění a následnou evakuaci v lanovém 

přístupu. Jedná se o dvě rozdílné věci. Únikový plán obsahuje zejména stanovení 

únikových tras a jejich zabezpečení, tzn. jejich stálou průchodnost a jejich 

označení, místa pro shromáždění evakuovaných zaměstnanců a určení 

odpovědných osob, které budou evakuaci řídit, vydávat potřebné pokyny a které 

budou zajišťovat informační servis. V situacích, kdy mimořádnou událostí je např. 

náhlá nevolnost, úraz, bezvědomí nebo jiná obdobná situace, je nutné provést 

vyproštění a následnou evakuaci postiženého zaměstnance. Je povinností 

pracovního týmu mít připravenou evakuační sadu a další potřebné prostředky dle 

stanovených rizik a provést jeho neprodlené vyproštění. Pro zvládnutí těchto 

krizových situací je nutné proškolit všechny zaměstnance, kteří práce ve výškách 

a nad volnou hloubkou provádějí. Ve výše uvedených mimořádných událostech je 

úkolem zachránce co nejrychleji bezpečně vyprostit postiženého, případně 

poskytnout neodkladnou první pomoc a pak bezpečně vyprostit. Při takové operaci 

je potřeba, aby zachránce dodržoval bezpečné pracovní postupy pro práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou dle NV č. 362/2005 Sb. [5] a od těchto postupů se 



Bc. Jan Matějka: Analýza pracovních úrazu při práci ve výškách v báňských 

provozech 

  

2013                                                        - 31 - 

 

odchyloval jen v naléhavých případech, např. při masivním krvácení postiženého. 

Plán pro vyproštění a následnou evakuaci musí obsahovat zejména: 

- analýzu rizik vycházejících z konkrétních podmínek a vlastní pracovní 

činnosti, tedy možné předpokládané mimořádné události a jejich místa na 

pracovišti a na základě toho pak plán vyprošťovacích a evakuačních 

činností, který se člení na část výstrojní, tj. použití příslušných OOP a na 

část prováděcí 

- seznam výstroje neboli OOP určené pro pracovní činnosti pro jednotlivce, 

evakuační sady pro jednotlivce, materiál určený výhradně pro vyprošťování 

a následnou evakuaci, místo jeho uložení v místě pracoviště, mobilní 

lékárnička s aktuálním vybavením, osobní mobilní lékárničky s tlakovými 

obvazy a škrtidlem 

 

8. Závěr 

Záměrem této práce bylo popsání problematiky provozně bezpečnostních 

rizik při práci ve výšce a nad volnou hloubkou v báňských provozech. Tak jako  

i u jiných výrobků, rovněž i u osobních zajišťovacích prostředků proti pádu z výšek 

dochází k jejich neustálému vývoji a zdokonalování. Předmětem mé DP bylo 

upozornit na rizika při práci ve výšce a nad volnou hloubkou, popsání možných 

způsobů zajištění proti pádu a zároveň i přehled osobních zajišťovacích 

prostředků, které jsou na trhu. 

         Doporučuji při řešení problematiky práce ve výšce a nad volnou hloubkou, 

zaměřit se na prevenci, kterou je vyhledávání rizik při práci a školení zaměstnanců 

o způsobu použití osobních zajišťovacích prostředků proti pádu z výšek. 

         Použití OOP proti pádu mohou být obecným základem pro vzdělávání 

pracovníků v oblasti bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Minimální požadavky na obsah praktického školení budou pro všechny stejné, ale 

dále je nutné brát v úvahu náplň určité pracovní činnosti, tedy vyhodnotit rizika. 
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Bezpečnost není pouze věcí zaměstnavatele a práce není hra, stejně jako 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) není jen množinou nudných 

pravidel, která znamenají určitá omezení. Při práci jde o udržení bezpečnosti  

a zároveň o ochranu zdraví každého z nás. Nejde však jen o zodpovědnost za 

zdraví a život vlastní, ale i o to nevystavovat riziku své kolegy, známé či dokonce 

blízké osoby.   
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