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ANOTACE 

      Diplomová práce je komplexně zaměřena na výskyt možných rizik při realizaci 

podzemních děl, jejich eliminaci, bezpečnost práce a související problematiku. Konkrétně 

se zabývá specifikací a minimalizací rizik při ražení tunelů. 

      V úvodu se krátce zmiňuje o rizikovosti hornické činnosti. V první části je uvedena 

statistika nehodovosti a úrazovosti posledního období. Dále se zabývá přírodními               

a technickými riziky, které zmíněnou činnost provázejí. Prostřední část je věnována 

rizikům osobním, potlačování rizik a návrhu inovací. V neposlední řadě jsou v diplomové 

práci zhodnocena navržená opatření v oboru hornictví. Závěrem je proveden rozbor           

a zhodnocení celé práce. 

      Osobním cílem autora bylo vytvořit sdělný dokument o rizicích hornické práce. 

Klíčová slova: rizika, bezpečnost práce, minimalizace rizik, ražení tunelů. 

SUMMARY 

      The thesis is completely focused to the occurrence of potential risks in the execution of 

underground works, their elimination, safety and related issues. Specifically deals with the 

specification and minimizing the risks of tunneling. 

      The introduction briefly mentions the risks of mining activities. The first section gives 

statistics of accidents and injuries of last period. It also deals with natural and technical 

risks that accompany the aforementioned activities. The middle section is devoted to 

personal risks, suppressing risks and design innovation. Last but not least, the proposed 

measures related to underground activities are evaluated in this thesis. Finally, there is an 

analysis and evaluation of the whole work. 

      Author's personal goal was to create a communicative document about the risks of the 

mining work. 

Keywords: risks, safety, risk minimization, tunneling. 
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ÚVOD 

      Každá lidská práce přináší určitá rizika, která jsou specifická pro daný okruh činností. 

Výstavba tunelů, jakož i ostatních podzemních a důlních děl, představuje zvýšená rizika, 

charakteristická pro podzemní nebo důlní činnost. Tato rizika jsou především spojena       

se vstupem do panenského přírodního prostředí, kdy je vytvořením nových podzemních 

prostor narušen původní rovnovážný stav. 

      Realizace podzemních děl probíhá v původních úložních podmínkách. Mechanicko – 

fyzikální vlastnosti hornin, které oproti jiným inženýrským stavbám zcela obklopují 

podzemní stavby, nelze v předstihu zcela přesně identifikovat, navíc se, především             

u dlouhých liniových děl, mohou na trase i vícekrát zásadně změnit, což může v lepším 

případě vyvolat změnu technologie ražení. Z výše uvedeného je patrné, že důležitým 

faktorem stability díla je interakce horninového prostředí a výztuže, tedy odezvy   

horského masivu na konstrukci podzemního díla. Významným rizikem je vždy infiltrace 

podzemních nebo povrchových vod do podzemních děl, kterou nelze nikdy zcela vyloučit. 

Průvaly podzemní vody nejen negativně ovlivňují stabilitu průvodních hornin v čelbě díla, 

ale i díla jako celku. 

      Činnost při vytváření těchto děl se odehrává ve stísněných uzavřených prostorech 

s absencí přírodního světla, mnohdy hluboko pod zemí. Při ražení se uvolňují do ovduší 

plynné exhalace z průvodních hornin a mechanizmů, stejně tak po trhací práci. Při 

rozpojování, nakládání a odtěžování hornin vzniká velké množství prachu. Ražení 

podzemních děl tudíž není možné bez umělého zásobování čerstvými větry, kdy je nutné 

ředění vzdušin na bezpečnou úroveň. 

      Významné zdroje rizik při ražení tunelů představuje pro pracovníky mechanizace. 

Báňská technika se konstruuje pro obrovské výkony, a i přes její intenzivní vývoj v rámci 

bezpečnosti nelze kontakt strojního zařízení nebo jeho pohyblivých částí s člověkem zcela 

vyloučit. Důsledky potom bývají závažné. 

      Náplní této práce jsou hornická rizika vznikající při ražení tunelů, tedy rizika přírodní, 

technická, osobní a jejich důsledky. Dále potlačování rizik, jejich hodnocení a související 

bezpečnostní opatření. Náplní této práce nejsou všechny ostatní nezmíněné ovlivňující 

faktory. 
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1      PŘEHLED NEHODOVOSTI A ÚRAZOVOSTI PŘI ČINNOSTI 

PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM 

      Statistiku nehodovosti a úrazovosti pravidelně zpracovává a eviduje Český báňský 

úřad (dále jen „ČBÚ“), jenž každoročně vyhotovuje Zprávu o stavu bezpečnosti 

v hornictví. Zpráva hodnotí stav bezpečnosti práce a provozu v organizacích, které           

ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají hornickou činnost nebo činnost 

prováděnou hornickým způsobem a v organizacích, které nakládají s výbušninami. Zpráva 

ČBÚ navazuje na hodnocení stavu bezpečnosti v hornictví v roce předchozím a výsledky 

porovnává s výsledky dosaženými za období posledních deseti let,[1]. 

1.1      Celková úrazovost 

      Úrazovost v hornictví nelze zcela vyloučit, pokud budou ve výrobním procesu působit 

lidé. Dlouhodobým trendem je snižování úrazovosti. 

      V rámci Evropské unie je potlačování tohoto negativního jevu podpořeno usnesením 

Rady Evropské unie ze dne 25.6.2007, o nové strategii Společenství v oblasti ochrany 

zdraví a bezpečnosti při práci (2007 – 2012), kdy bylo stanoveno v rámci Evropské unie 

snížení celkové úrazovosti o čtvrtinu ve srovnání let 2006 a 2012. V České republice byl 

tento cíl integrován do „Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České 

republiky“ usnesením vlády České republiky č. 920 ze dne 23.7.2008. „Národní akční 

program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2010 – 2011“, který byl 

schválen na 28. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 

10.12.2010, obsahuje podmínky a opatření ke snížení úrazovosti na stanovenou úroveň 

v předmětném období,[1]. 

      Statistiku úrazovosti zpracovává ČBÚ na základě dat z měsíčních hlášení obvodních 

báňských úřadů (dále jen „OBÚ“), jimž jsou povinny dozorované organizace zasílat 

informace formou záznamů o úrazech podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým         

se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu          

a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
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      Vývoj počtu úrazů mezi lety 2000 – 2010 je uveden v grafu č. 1. Celková úrazovost 

v uvedeném období každoročně klesá. V porovnání let 2000 a 2010 klesla celková 

úrazovost celkem o 68 % z původních 2534 na 815 úrazů. 

      Nejvyšší úrazovost se dlouhodobě vykazuje při těžbě černého uhlí, každoročně však 

významně klesá (ze 1410 úrazů v roce 2000 na 310 úrazů v roce 2010 – pokles o 78% !). 

      Při těžbě hnědého uhlí byl ve srovnání let 2000 a 2010 zaznamenán pokles úrazovosti  

o 27%, v posledních letech však spíše kolísá,[1]. 

 

     Graf 1 Vývoj počtu všech pracovních úrazů v hornictví v období let 2000-2010,[1] 

 

       Nejnižší počet úrazů byl v letech 2000-2010 zaregistrován při těžbě ropy a zemního 

plynu (18 úrazů v roce 2000 a 9 úrazů v roce 2010), následně při těžbě rud (48 úrazů 

v roce 2000 a 49 úrazů v roce 2010). V obou případech má vývoj úrazovosti kolísavý 

průběh. 

      Při činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen „ČPHZ“) - v grafu č. 1 viz. 

Ostatní je v roce 2000 registrováno 822 úrazů, což znamená podíl na celkové úrazovosti 

32,44 %, v roce 2010 již „jen“ 276 úrazů, ale znamenající podíl na celkové úrazovosti      
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ve výši 33,86 %. Celkový vývoj úrazovosti při ČPHZ v předmětném období má kromě 

stagnace v roce 2005 degresivní charakter, kdy se úrazovost snížila o více jak 66 %. 

      Firma Subterra a.s., respektive její divize 1, jejíž pracovní náplní je ČPHZ, registrovala 

v roce 2010 celkem 10 pracovních úrazů. Při ČPHZ to znamená podíl 3,6 %, k celkové 

úrazovosti v hornictví 1,2 %. V předcházejícím roce 2009 to však bylo pouze 7 pracovních 

úrazů s podílem při ČPHZ 2,25 % a k celkové úrazovosti 0,78 %,[2]. 

      Pracovní úrazy v hornictví se dále evidují podle zdrojů a příčin. Statistické 

vyhodnocení rozdělení zdrojů a příčin všech pracovních úrazů v roce 2010, mimo 

smrtelných, podle třídění ve smyslu nařízení vlády č. 201/2010 Sb. přináší dále uvedené 

grafy č. 2 a č. 3,[1]. 

Graf 2 Procentuální rozdělení zdrojů pracovních úrazů,[1] 

Legenda zdrojů pracovních úrazů:  

I dopravní prostředek,  

II stroje a zařízení přenosná nebo mobilní,  

III materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení),  
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IV pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí,  

V nástroj, přístroj, nářadí, 

VI průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele,  

VII horké látky a předměty, oheň a výbušniny,  

VIII stroje a zařízení stabilní,  

IX lidé, zvířata nebo přírodní živly,  

X elektrická energie,  

XI jiný, blíže nespecifikovaný zdroj. 

       Z grafu č. 2 vyplývá, že nejčastějším zdrojem úrazů byla v uvedeném roce skupina 

zdrojů „III – materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení)“ 

s podílem 43,1% a skupina „IV – pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí“ 

s podílem 32,4%,[1]. 

      Ostatní skupiny zdrojů se podílely na úrazovosti méně významně. Např. skupina zdrojů 

„II – stroje a zařízení přenosná nebo mobilní“ se podílela 6,5 %,[1]. 

Graf 3 Procentuální rozdělení příčin pracovních úrazů, [1] 
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Legenda příčin pracovních úrazů:  

1 pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu,  

2 pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika,  

3 pro závady na pracovišti,  

4 pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance, včetně osobních ochranných 

pracovních prostředků, 

5 pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele,  

6 pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele,  

7 pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod. 

      Jak vyplývá z grafu č. 3, nejčastější příčinou pracovních úrazů ve výše uvedeném roce 

se stala skupina příčin „6 – nepředvídatelné riziko nebo selhání lidského činitele“ 

s podílem 35,2% a skupina příčin „2 – špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika“, 

která se podílela 32,4%. Další významnou příčinou byla příčina „7 – jiný, blíže 

nespecifikovaný důvod“ s podílem 16,6% a příčina „5 – porušení předpisů vztahujících    

se k práci nebo pokynů zaměstnavatele“ s téměř desetiprocentním podílem,[1]. 

1.2       Smrtelná úrazovost 

1.2.1      Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle činností 

Tab 1 Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle činností v letech 2000-2010,[1] 

Ukazatel  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Černé 

uhlí  

4  10  9  14  14  6  3  4  7  3  3  

Hnědé 

uhlí  

4  2  1  1  6  1  1  1  1  -  -  

Rudy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  

Ostatní  1  2  1  5  1  -  1  1  4  3  2  

Celkem  9  14  11  20  21  7  5  6  12  7  5  
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      Z tabulky č. 1 je patrná klesající tendence smrtelné úrazovosti při těžbě černého uhlí 

v posledních letech a kolísavý vývoj podle ukazatele „Ostatní“, zahrnujícího i ČPHZ. 

Z pěti smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 se stal jeden při ČPHZ,[1]. 

      K poslední uvedené události došlo při odtěžování rubaniny z ražené části štoly 1C 

Tunelu I VMO Dobrovského B, C 604.1 v Brně, na jehož realizaci jsem se osobně podílel, 

kdy byl postižený zachycen a přejet 24 t kolovým nakladačem Volvo L 120, obr 1. 

 

Obr 1 Kolový nakladač Volvo L 120 při odtěžování rubaniny na výše zmíněné stavbě, foto autor 

1.2.2      Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle zdrojů 

      Zdroje úrazů definuje příloha části D nařízení vlády České republiky č. 201/2010 Sb. 

Statistiku smrtelných pracovních úrazů podle těchto zmiňovaných zdrojů vykazuje 

v časovém intervalu let 2002 – 2010 tabulka č. 2,[1]. 
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Tab 2 Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle zdrojů  v letech 2002-2010,[1] 

Zdroj 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I. Dopravní prostředek  1  4  1  1  -  -  -  -  2  

II. Kontakt se strojním 

zařízením nebo jeho částí  
1  4  4  1  3  2  3  1  1  

III. Materiál, břemena, 

předměty (pád, přiražení, 

náraz, zavalení, odlétnutí)  

6  10  9  3  2  4  2  3  -  

IV. Pád na rovině, z výšky, 

do hloubky, propadnutí  
-  1  3  1  -  -  3  1  1  

V. Nástroj, přístroj, nářadí  -  -  -  -  -  -  -  1  -  

VI. Průmyslové škodliviny, 

chemické látky, biologické 

činitele  

1  -  -  -  -  -  -  -  -  

VII. Horké látky a předměty, 

oheň a výbušniny  
2  1  1  -  -  -  -  -  -  

VIII. Stroje hnací, pomocné, 

obráběcí, pracovní  
-  -  1  -  -  -  -  -  -  

IX. Lidé, zvířata nebo 

přírodní živly  

-  -  -  1  -  -  2  1  1  

X. Jiný blíže nespecifikovaný 

zdroj  

-  -  2  -  -  -  2  -  -  

C e l k e m 11  20  21  7  5  6  12  7  5  

     

      Podle tabulky č. 2 je zřejmé, že se v roce 2010 nestal žádný smrtelný úraz podle 

skupiny zdrojů „III. Materiál, břemena, předměty“, což ostře kontrastuje např. s lety 2003  

a 2004, kdy se podle této skupiny zdrojů přihodilo 10, respektive 9 smrtelných pracovních 

úrazů. Naopak se v roce 2010 přihodily dva smrtelné pracovní úrazy podle zdroje            

„I. Dopravní prostředek“, který se stal zdrojem naposledy v roce 2005. 
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      Z dlouhodobého hlediska (2002-2010) byla nejčastějším zdrojem smrtelných 

pracovních úrazů skupina „III - Materiál, břemena, předměty“ (39 případů), na druhém 

místě potom skupina zdrojů „II – kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí“             

(20 případů). V pořadí třetí a čtvrtou skupinou zdrojů „IV. Pád na rovině, z výšky,           

do hloubky, propadnutí“ (10 případů) a „I – Dopravní prostředek“ (celkem 9 případů),[1]. 

1.2.3      Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle příčin 

      Srovnání smrtelných pracovních úrazů podle jejich příčin je též provedeno za období 

let  2002 – 2010, tab. č. 3,[1]. 

Tab 3  Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle příčin  v letech 2002-2010, [1] 

 Příčina  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Pro poruchu nebo vadný stav některého ze 

zdrojů úrazu  
1  -  -  1  -  -  -  1  -  

2. Pro špatně nebo nedostatečně odhadnuté 

riziko  

1  1  2  -  -  -  1  1  -  

3. Pro závady na pracovišti  2  1  2  1  -  -  -  -  1  

4. Pro nedostatečné osobní zajištění 

zaměstnance včetně OOPP  
-  -  -  -  -  -  1  1  -  

5. Pro porušení pracovní kázně postiženým   3  11  8  1  3  6  4  2  1  

6. Pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání 

lidského činitele  
4  7  9  4  1  -  6  2  2  

7. Pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod  -  -  -  -  1  -  -  -  1  

Celkem 11  20  21  7  5  6  12  7  5  

  

      Jak vyplývá z výše uvedené tabulky č. 3, byla z dlouhodobého hlediska (2002 – 2010) 

nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů příčina „5. Porušení pracovní kázně 

postiženým“ – 39 smrtelných úrazů, což je více než 41% všech úrazů za sledované období 

a příčina „6. Pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele“, která       

s 35 případy vykazuje podíl přes 37%. Součet těchto dvou nejčastějších příčin smrtelných 

pracovních úrazů uvedené doby představuje celkem 74 případů z celkového počtu            

94 úrazů, znamenající podíl téměř 79% ! 
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      Z hlediska krátkodobého je pozitivní pokles počtu smrtelných pracovních úrazů 

z uvedených příčin, především pak z příčiny „5. Pro porušení pracovní kázně postiženým“, 

kdy byl v roce 2010 registrován „pouze“ jeden případ, respektive dva případy v roce 2009, 

oproti 11 případům v roce 2003, resp. 8 případům v roce 2004. Relativně nízký počet 

případů na konci tohoto období vykazuje také příčina „6. Pro nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele“, kdy se z těchto důvodů přihodily celkem dva případy úrazů 

v letech 2010 i 2009. Oproti rokům 2007 (0 případů) a 2006 (1 případ) se jedná sice           

o nárůst, ovšem např. v roce 2004 to bylo 9 případů a v roce 2003 celkem sedm. 

Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o přijatelný výsledek,[1]. 

      Příčiny smrtelných pracovních úrazů stanovuje místním šetřením místně příslušný 

orgán státní báňské správy. 

1.3     Mimořádné události 

      Velmi nežádoucím jevem v hornictví jsou mimořádné události. Negativním specifikem 

je jejich nepředvídatelnost a následné možné škody na zdraví, technologii nebo majetku. 

Můžou být způsobeny nepříznivými vlivy přírody, člověka nebo mechanizace. 

Zdroje mimořádných událostí: 

 požáry, 

 otřesy, 

 průtrže hornin a plynů, 

 metan a uhelný prach, 

 závaly hornin a průvaly vod, 

 strojní a elektrozařízení, 

 výbušniny, 

 ostatní. 

      Mimořádné události se povinně ohlašují státní báňské správě, jenž je eviduje a vede 

jejich statistiku. 

      Přehled mimořádných událostí v období let 2000 – 2010 dokládá tabulka č. 4,[1]. 
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Tab 4 Přehled mimořádných událostí v letech 2000-2010,[1] 

Mimořádné události / rok  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 

Požáry v dole i na povrchu  12  15  21  14  9  11  6  7  8  8  1  

Zaplynování důlních děl   2  1  2  -  -  -  -  -  -  2  8  

Průtrže hornin, uhlí a plynů  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  

Zapálení a výbuchy CH4   

a uhelného prachu  
-  1  -  1  -  1  2  -  1  -  -  

Důlní otřesy   6  1  10  9  3  4  6  -  3  1  3  

Závaly a skluzy zemin             

(sesuvy) vč. průvalů vod a 

bahnin  

3  2  5  7  7  6  3  1  4  3  3  

Nehody na strojním              

a elektrickém zařízení, 

včetně zařízení svislé 

dopravy   

3  2  3  1  -  3  3  -  4  12  2  

Mimořádné události              

při nakládání s výbušninami 

(včetně vloupání a krádeží)  

6  5  6  11  7  4  5  3  3  5  6  

Ostatní závažné události  33  18  22  14  24  18  10  11  11  4  14  

Celkem 65  45  69  57  51  47  35  22  34  35  37  

  

      Z hlediska uvedeného časového intervalu byla nejpočetnější skupinou mimořádných 

událostí skupina „Ostatní závažné události“ (179 případů), následně potom skupina 

„Požáry v dole i na povrchu“ (112 případů) a „Mimořádné události při nakládání 

s výbušninami“ (61 případů). V pořadí další významnou skupinou jsou „Důlní otřesy“    

(46 případů) a „Závaly a skluzy zemin (sesuvy) vč. průvalů vod a bahnin“ (44 případů). 

V neposlední řadě bych chtěl zmínit skupinu „Nehody na strojním a elektrickém zařízení, 

vč. zařízení svislé dopravy“ (33 případů). Pozitivním jevem mimořádných událostí v roce 

2010 je jediný případ registrovaného požáru,[1]. 
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2      SPECIFIKACE PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH RIZIK PŘI 

RAŽENÍ TUNELŮ 

      Pojem rizika sahá až do středověku. Slovo riziko je odvozeno od italského „risico“ – 

v překladu „útes“, tedy největší překážku pro tehdejší námořníky. V českém jazyce se 

dodnes v tomto smyslu používá slovo „úskalí“. 

      Riziko je spojeno s každým lidským konáním, neexistuje tedy „nulové riziko“. 

Definuje se jako součin pravděpodobnosti nežádoucího jevu a jeho důsledků, tedy buď 

újmy nebo škody pro příjemce rizika, kde se škoda může vyjadřovat penězi,[3]. 

2.1      Přírodní rizika při ražení tunelů 

      Přírodními riziky při výstavbě podzemních děl rozumíme všechna rizika vznikající 

působením biosféry, která můžou zapříčinit vznik nežádoucího jevu. 

      Ohrožení podzemních děl můžou přinést živelné pohromy, především zemětřesení, 

bouře, kalamity, povodně nebo větrné bouře. Česká republika se považuje za seismicky 

klidnou oblast, je však potencionálně ohrožena případným lokálním zemětřesením nebo 

zvýšenou seismickou činností. Tyto přírodní faktory můžou mít přímý nebo nepřímý vliv 

na bezpečnost při práci v podzemí.  

      Vzpomeňme například na větrnou bouři, která předcházela největší tragédii světového 

hornictví dne 26.4.1942 na dole Honkejko v Mandžusku, která způsobila několik poruch 

na přívodu elektrického vedení do dolu. Následné hodinové odstavení přívodu elektrické 

energie po dobu oprav mělo fatální následky. Po obnovení dodávky elektrické energie do 

dolu došlo k výbuchu metanu a uhelného prachu. Nehoda si vyžádala 1550 obětí a 224 

zraněných,[4]. 

2.1.1      Průvaly vod 

      Dalším významným rizikem jsou průvaly vod a bahnin do podzemních nebo důlních 

děl. Při ražení podzemních děl jsou průsaky vod z čelby nebo ostění díla běžnou záležitostí 

a již v projektové fázi se řeší odvodnění děl během výstavby i následného provozu. Vždy 

se ovšem jedná o komplikaci, i když se s určitými přítoky počítá. Horninové prostředí vodu 

obsahuje a ta se může gravitačně infiltrovat do nově vytvořených prostor. Problém však 
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nastává při větší akumulaci podzemních nebo povrchových vod, např. po průtržích mračen. 

Pokud potom dojde k průniku vod do podzemních prostor, následky bývají závažné. 

V minulosti se stalo mnoho takových případů s oběťmi na životech. Jednou z nehod byl 

průval vody na dole Dukla v Šardicích dne 9. června 1970, kdy v odpoledních hodinách 

došlo v okolí dolu k náhlé průtrži mračen. Původně malý Stavěšický potok se 

mnohonásobně rozvodnil a provalil se do důlních prostor, kde v tu dobu pracovalo 110 lidí. 

Vyfárat jich stačilo však pouze 76. Nehodu tedy nepřežilo 34 pracovníků,[4]. 

Sufózní průval vod při realizaci průzkumné štoly tunelu Višňové, Malá Fatra, 1999 

      Ražení 7490 m dlouhé průzkumné štoly komplikovaly výrazné průvaly vod. Proudy 

vody dosahovaly objemového průtoku až 120 l/s na čelbě, v celé štole 420 l/s. Rychle 

proudící voda o tlaku až 3,1 MPa způsobovala sufózním účinkem závaly průvodních 

hornin, obr. č. 2,[5]. 

 

Obr 2 Sufózní průval vody do průzkumné štoly tunelu Višňové, [5] 

Překonávání zvodnělých geologických poruch: 

 odvodňovací a odlehčovací vrty, 

 zpevňování předpolí boků a stropu chemickou a cementovou injektáží, 

 injektovatelné mikropilotové deštníky. 
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2.1.2      Závaly 

      Při ražení tunelů se v nedávné minulosti přihodilo několik mimořádných událostí         

– závalů, při kterých naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Škody však byly značné. 

      Po havárii železničního Březenského tunelu u Chomutova na začátku května 2003, kdy 

došlo ke ztrátě stability primárního ostění v délce cca 100 m, byly práce přerušeny na dobu 

více než jednoho roku. Na povrchu se vytvořila poklesová kotlina o délce více jak 100 m, 

šířce 40 m a hloubce až 5 m. Před kolapsem byl tunel ražen metodou obvodového vrubu 

s předklenbou (MOVP), která byla na území České republiky využita poprvé. Po havárii 

tunelu a jeho stabilizaci se začalo s ražením z opačné strany tunelu sekvenční metodou 

s horizontálně členěným výrubem na tři části. I po přijatých opatřeních vylepšujících 

ražení však došlo postupně k dalším dvěma závalům s propadením nadložních průvodních 

hornin až na povrch dne 8. 11. 2005 a 21. 7. 2006,[1,3,6]. 

      V roce 2008 došlo při ražení pražského tunelu Blanka ke dvěma mimořádným 

událostem. Poprvé to bylo dne 20. 5. 2008, kdy došlo k zavalení čelby díla s projevy až na 

povrch v parku Stromovka, obr. 3. Na podzim stejného roku se situace opakovala dne 12. 

10. 2008 se stejnými projevy,[1]. 

 

Obr 3 Projevy závalu čelby tunelu Blanka ve Stromovce, [3] 
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      Při rekonstrukci železničního tunelu v Mostech u Jablunkova se stala mimořádná 

událost - zával se ztrátou stability primárního ostění 120 m dlouhé části tunelu s projevy až 

na povrch dne 15. 11. 2009, obr. 4. Událost způsobila přerušení výstavby tunelu na cca 1,5 

roku a vyvolala podstatnou změnu projektu na dokončení. Původní jednokolejný tunel na 

trase Ostrava – Žilina se pomocí Nové rakouské tunelovací metody (NRTM) s vertikálním 

členěním výrubu rozšiřoval z jednokolejného na dvoukolejný, obr. 5. Typově se tedy 

jednalo o stavbu nestandardní, běžně se neopakující a tedy přinášející zvýšená 

rizika,[1,3,7]. 

 

Obr 4 Zával Jablunkovského tunelu s projevy na povrchu, foto autor 

      Po kolapsu části tunelu ve staničení TM 70 až TM 198 se nejdříve přistoupilo k sanaci 

postiženého území. Vzniklá deprese se nejdříve zasypala důlní hlušinou a následně se 

proinjektovala jílovocementovou zálivkou, kterou se vyplnily mezilehlé nebo volné 

prostory a kaverny. Celkově se do závalu navrtalo celkem 386 vrtů o průměru 145 mm a 

délce 8 až 35 m. Zmíněnou sanací se vytvořil v místě závalu tunelu nehomogenní 

geokompozit. 
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Složení geokompozitu: 

 zbytky havarovaného ostění, 

 přemístěné zbytky původních hornin, 

 zásypový materiál (hlušina z odvalu), 

 injekční hmoty,[7]. 

      Ve druhé fázi se přistoupilo ke zmáhání závalu ražením stabilizovaného úseku tunelu 

jádrovou metodou s horizontálním i vertikálním členěním výrubu celkem na šest částí,  

obr. 5. Původní pružná ocelová příhradová výztuž ostění tunelu typu Bretex byla nahrazena 

tuhými ocelovými prvky Hebrex. Postup ražení je znázorněn taktéž na obrázku č. 5            

a probíhal s odstupem 8 m podle písmen A až F,[7]. 

  

Obr 5 Projekt ražení před závalem a po závalu, [6] 

      Podmínky pro ražení byly vylepšeny mikropilotovým ochranným deštníkem. Novou 

technologií se daří projekt zdárně dokončit, obr. 6,[7]. 

2.2      Technická rizika při ražení tunelů 

      Skupinu technických rizik zastupují rizika vyplývající z provozu báňské techniky         

a mechanismů, především vyhrazených technických zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická 

a plynová), dopravních zařízení, vrtacích a razících strojů. 

      Důsledky rizik jsou způsobeny mechanicky působením strojů a zařízení, jejich částí, 

přetlakem a elektrickou energií. 
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Obr 6 Jablunkovský tunel po zmáhání závalu, foto autor 

2.2.1      Vrtací a razící stroje 

      Při ražení tunelů se již výhradně pro rozpojování horniny využívá působení sil 

rozpojovacích orgánů tunelovacích strojů. V zásadě se dnes u nás používají dvě základní 

metody výstavby podzemních děl.  

      Nejpoužívanější metodou je Nová rakouská tunelovací metoda (dále jen „NRTM“), 

jejímž principem je dvojité železobetonové ostění s mezilehlou tlakovou hydroizolací. 

Metoda využívá tenkostěnného pružného primárního ostění a samonosnosti horninového 

masivu. K rozpojování horniny zmíněnou metodou se využívají výkonné tunelbagry, 

především pásová rypadla, která disponují stabilitou, vysokým výkonem a dosahem, obr. 7. 

K odtěžování a nakládání rubaniny se potom používají nakladače s velkým objemem 

lopaty, především kolové, neboť ty se prezentují velmi dobrou manévrovatelností               

a pohyblivostí. Pokud rozpojovací orgán rypadla již není schopen překonat rypný odpor 

horniny, potom se k rozpojování masivu využívají trhací práce. K vrtání vývrtů slouží 

výkonné vrtací stroje s jedním nebo i více rameny s lafetami, osazenými vrtacími kladivy. 
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Obr 7 Pásové rypadlo  Liebherr 944 při rozpojování horniny v čelbě, foto autor 

     Při použití moderní tunelovací metody Tunnel Boring Machine (dále jen „TBM“), 

kterou byly aktuálně vyraženy traťové tunely pražského metra, je rozpojovacím orgánem 

hlava osazená břity, obr 8. Principem technologie TBM je ražení v plném profilu tunelu a 

zajišťování výrubu železobetonovými tybinky v nepřerušovaném cyklu. Odtěžování 

rozpojené horniny od čelby se realizuje šnekovým podavačem a hřeblovými dopravníky. 

     

Obr 8 TBM - Řezná hlava a vystrojený traťový tunel pražského metra, foto autor 
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      Zdrojem rizika těchto mechanismů jsou hlavně jejich pohyblivé části, ale velká rizika 

představuje především jejich přemisťování, protože disponují velkou pohyblivostí 

v relativně malém prostoru s omezeným výhledem. Významný zdroj rizika představují 

trhací práce. 

2.2.2      Dopravní zařízení 

      Při ražení NRTM se k transportu rubaniny od čelby na mezideponii na povrchu 

využívají velkoprostorové kolové přepravníky, které slouží i pro protisměrnou dopravu 

materiálu na čelbu. Pro dopravu betonových směsí do podzemí slouží automobilní 

domíchavače. Kde to projekt neumožňuje, dopravují se např. betonovacím potrubím. 

      U technologie TBM zajišťují transport rozpojených hornin na povrch pásové 

dopravníky. Protisměrná doprava železobetonových prefabrikovaných výztužných prvků 

probíhá prostřednictvím speciálních nízkoprofilových kolových přepravníků. Doprava 

médií ke stroji je vedena potrubím. 

      Dopravní zařízení jsou během ražení neustále v pohybu, hrozí tedy především riziko 

kontaktu pohybujícího se stroje s pracovníky. U kolové přepravy rubaniny a materiálu 

hrozí riziko sražení nebo přejetí osob, u pásové dopravy zachycení a vtažení do konstrukce 

dopravníku. Při dopravě potrubím je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože se materiál 

dopravuje s určitým přetlakem. Zdrojem přetlaku je buď čerpadlo nebo kompresor. 

2.2.3      Ostatní technická zařízení 

      Pro zajištění plynulého chodu výstavby tunelů se využívají další pomocné stroje           

a zařízení. Především se jedná o mobilní montážní plošiny, minirypadla a nakladače, 

čerpadla na vodu a na beton, kompresory se vzdušníky a injektážní soupravy. 

      Jedná se o vyhrazená technická zařízení – elektrická, zdvihací a tlaková, tedy zařízení 

se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. 
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3      SPECIFIKACE OSOBNÍCH RIZIK SE ZAMĚŘENÍM NA 

PRAŠNOST 

      Osobními riziky rozumíme ta rizika, která mají z krátkodobého hlediska vliv na 

bezpečnost pracovníků a z dlouhodobého hlediska na jejich zdraví. 

3.1      Členění a zdroje osobních rizik 

Členění osobních rizik z hlediska působení času, důsledků a vlivů: 

 okamžité – důsledkem může být úraz nebo např. otrava, 

 dlouhodobé – důsledkem může být nemoc z povolání. 

Zdroje osobních rizik: 

 zdroje přírodních a technických rizik – úrazy, otravy, aj., 

 zdroje hygienických rizik – nemoci z povolání. 

3.1.1      Hygienická rizika 

Zdroje hygienických rizik: 

 prašnost, 

 nevhodné mikroklima, 

 hluk, 

 vibrace, 

 nedostatečné osvětlení, 

 fyzická zátěž. 
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3.2      Prašnost 

      Prašnost vyjádřená koncentrací prachu v ovzduší pracovního prostředí podzemních děl 

je závažným hygienickým rizikem pro zdraví pracovníků, obr. č. 9. Důsledkem prašnosti 

na pracovišti jsou nemoci dýchacích orgánů pneumokoniózy, jež jsou nejčastější chorobou 

z povolání v celosvětovém měřítku,[8]. 

 

Obr 9 Prašnost v tunelech, foto autor 

3.2.1      Prach v podzemních dílech 

      Prachem obecně rozumíme rozptýlené částice pevných látek různého tvaru, složení     

a fragmentace. Při ražení podzemních děl se obvykle prachem nazývají veškeré částice      

v ovzduší způsobující prašnost. 

Rozdělení prachu podle původu: 

 prach obsažený v průvodních horninách, 

 prach vznikající v pracovním cyklu ražení, 

 prach z povrchu. 
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Rozdělení prachu podle jeho chování v podzemním díle: 

 prach obsažený v ovzduší (může migrovat větrním proudem), 

 prach usazený (může se rozvířit), 

 prach rozvířený (původně usazený prach vznesený do ovzduší),[8]. 

      Polétavý prach obsažený v důlním ovzduší lze v zásadě rozdělit podle místa vznosu na 

primární a sekundární. Při ražení podzemních děl prach prvotně vzniká převážně v úvodní 

části pracovního cyklu při vrtání vývrtů, obr. č. 10, nebo při rozpojování hornin, a také 

v poslední fázi pracovního cyklu při nástřiku betonové směsi výztuže primárního ostění, 

obr. č. 10. Sekundárně potom v ostatních částech pracovního cyklu většinou rozvířením 

sedimentovaného prachu, především při dopravě. 

 

Obr 10 Vznik prachu při vrtání vývrtů a při nástřiku betonu, foto autor 

Z hlediska hygienického a protiprašného boje je nutno znát nebo zjistit: 

 kde a jak prach vzniká, 

 složení prachu, 

 vlastnosti prachu, 

 koncentrace v ovzduší, 

 fyziologická rizikovost. 
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3.2.2      Vznik a původ prachu 

      Velký podíl prachových částic může vznikat, jak již bylo uvedeno, při rozpojování 

hornin v čelbě díla. Výjimkou je pouze ražení podzemních děl v plastických jílovitých 

horninách, kde není třeba vyvinout k rozpojování hornin velkých sil a riziko vzniku prachu 

je velmi malé. 

      Zdrojem prachu je především průvodní hornina. Při rozpojování hornin se tvoří prach 

při interakci částí horniny, při působení sil pracovního nástroje na horninu nebo účinku 

trhaviny na horninu. Technologické operace, při nichž nejčastěji dochází k úniku 

prachových částic do ovzduší podzemního díla, jsou podle pořadí v pracovním cyklu: 

 vrtání vývrtů, obr. č. 10, 

 rozpojování hornin pomocí trhacích prací nebo nástrojů, obr. č. 11, 

 odtěžování, nakládání rubaniny a doprava, 

 demontáž pomocného vnitřního ostění (u vertikálně členěného výrubu), 

 aplikace stříkaného betonu, obr. č. 10. 

 

Obr 11 Vznik prachu při rozpojování hornin nástrojem tunelbagru, foto autor 
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3.2.3      Velikost a tvar prachových částic 

      Výše zmíněné parametry prachových částic jsou závislé na způsobu jejich vzniku         

a mají zásadní vliv na zdravotní škodlivost i protiprašný boj. Na těchto parametrech závisí 

rychlost přemisťování prachu v podzemním díle. 

      Prachem rozumíme částice pevných látek o velikosti 1 až 1000 µm. Pevné částice 

obsažené v kouři nebo dýmu mají velikost do 0,5 µm a jsou nazývány pojmem aerosol, 

resp. tuhý aerosol. 

      Tvarem prachových částic se zabývá vědní obor morfologie částic. Tvar prachových 

částic vznikajících při rozpojování hornin je složitý. 

Podle morfologie dělíme částice na: 

 izometrické (korpuskulární), všechny tři rozměry jsou přibližně stejné, 

 laminární (ploché), dva rozměry jsou větší než třetí, 

 fibrilární (vláknité), jeden rozměr je výrazně větší, než oba ostatní. 

      Laminární a fibrilární částice nesou společný název neizometrické. Parametry pohybu 

těchto částic v ovzduší nelze přesně určit. Typickým představitelem důlního prachu jsou 

částice izometrické. 

      Prachové částice mají různý tvar a velikost. Jejich složité tvary vznikají také koagulací 

(shlukováním) – vznikají agregáty nebo řetězce,[8]. 

3.2.4      Granulometrické složení a rozbor 

      Velikost prachových částic rozptýlených v ovzduší je značně rozdílná (polydisperzní 

prach). Odebraný vzorek prachu charakterizuje granulometrické složení (roztřídění 

prachových částic podle velikosti zpravidla do 10 až 20 tříd – frakcí, zrnitost, disperzita). 

      Pro zjištění těchto parametrů určitého vzorku prachu slouží granulometrický rozbor 

(analýza). Pro rozbor vzorku prachu z důvodu hygienického rizika musí být proveden 

odběr přímo z ovzduší na konkrétním pracovišti. V praxi se ke zjištění granulometrického 

složení používá vzorek z měření koncentrace prachu,[8]. 
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Metodika granulometrické analýzy důlního prachu 

Mikroskopické metody – metody pozorovací: 

 optická mikroskopie, 

 elektronová mikroskopie, 

 řádkovací elektronová mikroskopie. 

Sedimentace v kapalině – podle rychlosti sedimentace: 

 gravitačním působením, 

- Andreasenova metoda, 

- sedimentační váhy, 

- hustoměrné metody, 

- přístroje s optickým a rentgenometrickým vyhodnocováním, 

 odstředivky (centrifugy a ultracentrifugy). 

Aerodynamické třídiče – separace z plynné fáze : 

 kaskádní impaktory, 

 cyklónové třídiče. 

Sítová analýza - mechanický způsob třídění na sítech: 

 suché třídění, 

 mokré třídění. 

Vodivostní metody: - změny elektrické vodivosti.  

Laserová technika: - nejnovější metoda, vysoká přesnost a rychlost vyhodnocení, vyšší 

pořizovací náklady. Pracuje na principu průchodu paprsků přes vzorek prachu,[8]. 

3.2.5      Koncentrace prachu v ovzduší 

      Nejvýznamnějšími parametry prašnosti je celková koncentrace prachu ve vzdušině, 

vyjadřující se jako hmotnostní podíl všech prachových částic (g, mg) v objemové jednotce 

vzduchu (m3) a koncentrace respirabilní, čítající hmotnostní podíl prachových částic do 

velikosti 5 µm v m3 vzdušiny,[8]. 
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3.2.6      Fyzikálně – chemické vlastnosti prachu 

      Povrchové vlastnosti prachových částic určují vlastnosti prachu, jako jsou lepivost, 

smáčivost, abrazivnost, výbušnost, sypný úhel, úhel skluzu a sypná hmotnost. 

      Lepivost prachu může ovlivnit prašnost v tom smyslu, že pokud bude prach dostatečně 

lepivý, bude ulpívat na předmětech a nebude se tedy vířit. Prach vznikající při hornické 

činnosti se zařazuje jako málo až středně lepivý. 

      Smáčivost prachu může být důležitým parametrem při jeho likvidaci. Dobře smáčivé 

prachy produkují obecně nižší prašnost než prachy nesmáčivé, což si lze prakticky ověřit 

v praxi např. při vrtání vývrtů. Dobře smáčivé jsou částice prachu břidlic, velice špatně 

smáčivé jsou obecně prachové částice uhlí,[8]. 

3.2.7      Zdravotní škodlivost prachu 

      Prach působí na zdraví člověka vždy negativně. Podle účinků působení prachových 

částic na lidský organismus zařazujeme prach do skupin: 

 toxický jedovatý – dobývání měděných a olověných rud, rtuti apod., 

 radioaktivní – těžba uranových rud, 

 fibrogenní – křemičitý, azbestový, černouhelný, grafitový, slídový, kaolínový 

prach atd., 

 karcinogenní -  prach rakovinotvorných látek jako je arzen, chrom, kadmium, nikl, 

azbest, kobalt a další, 

 dráždivý – prach dráždivých látek jako skleněná vlákna, alkalické uhličitany, čedič 

aj., 

 obtěžující – ostatní částice prachu bez výše zmíněného účinku, např. prach hnědého 

uhlí. 

      Vedle negativních účinků prachu na lidský organismus je dalším důležitým 

hygienickým údajem celková a respirabilní koncentrace prachu v ovzduší dýchací zóny na 

pracovišti. Vdechované částice prachu o velikosti větší jak 5 µm se zachycují v dýchacích 

cestách, odtud jsou vynášeny řasinkovým epitelem zpět do hrtanu a dále z těla ven. 

Respirabilní frakce zahrnuje částice prachu do velikosti 5 µm, tedy částice, jež se můžou 
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ukládat v plicích pracovníků v pracovním prostředí s prašnou expozicí, a které zapříčiňují 

onemocnění dýchacích orgánů - pneumokoniózu. Pokud mají částice fibrogenní účinek, 

postupně dochází k trvalému poškození (fibróze, zhutnění) plicní tkáně (např. silikóza 

působením křemičitého prachu) a může skončit i smrtí postiženého, obr. č. 12. 

 

Obr 12 Silikóza – příčný řez postiženou plící, [9] 

      Dýchací orgány člověka mají výkonnou obrannou samočistící schopnost. Jak bylo 

zjištěno granulometrickým rozborem prachových částic deponovaných v plicích zemřelých 

horníků, tak z celkového množství inhalovaného prachu zůstává v plicní tkáni uloženo 

pouze 2 – 4% prachových částic o velikosti od 0,5 µm do 5 µm. Souhrné množství prachu 
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v plicích bylo zjištěno zpravidla do 100 g, u pracovníků dlouhodobě vystavených účinkům 

prašného prostředí max. 180 g. Celkem 60% uloženého množství prachu tvoří částice        

o velikosti 1,3 µm,[8]. 

      Pneumokonióza, obr. č. 13 – je plicní onemocnění vyvolané primárně zaprášením plic, 

sekundárně potom reakcí imunokompetentních buněk plicní tkáně na účinky prachových 

částic. Rychlost a průběh onemocnění jsou přímo úměrné rozsahu zaprášení a vlastnostem 

deponovaného prachu. Podle fibrogenních účinků prachu na plicní tkáň se rozlišuje 

kolagenní (vazivová) pneumokonióza, často jako silikóza, uhlokopská pneumokonióza 

nebo azbestóza. U nefibrogenních prachů hovoříme o nekolagenní pneumokonióze, kdy 

nedochází k významnému poškození plicní tkáně. Příkladem nekolagenní pneumokoniózy 

je stanóza, barytóza a sideróza,[10]. 

 

Obr 13 Pneumokonióza – časové srovnání postižených plic, [11] 

3.2.8      Měření prašnosti v pracovním prostředí 

      Při měření prašnosti pro hygienické účely jsou nutné údaje o souboru prachových 

částic, které zůstavají v plicích. Z hygienického hlediska je tedy důležité granulometrické 

složení prachu, respektive podíl respirabilní frakce o velikosti 0,5 až 5 µm, které nejsou 

schopny dýchací orgány vyloučit, hmotnostní podíl respirabilní frakce a fyzikálně – 

mechanické vlastnosti prachových částic, určující působení na plicní tkáň. 

 



Bc. Jiří Menoušek: Minimalizace rizik při ražení tunelů 
 

2013  29 

Přístroje pro měření prašnosti: 

 s přímým měřením – gravimetrické metody (zdlouhavé, ale přesné), 

 s nepřímým měřením – optické metody (okamžité údaje, nižší přesnost). 

      Nejpřesnější a nejrozšířenější jsou přístroje pracující na principu metody gravimetrické. 

V České republice je metoda závazná pro všechny laboratoře a je uvedena ve Standardních 

metodách měření prašnosti v pracovním ovzduší,[8]. 

      U nás se používají dvoustupňové mobilní gravimetrické prachoměrné přístroje DP 20  

a DP 50. První stupeň tvoří vírová trubice (cyklon), druhý stupeň filtr z mikrovláken, kde 

se zachycuje jemná frakce. Přístroje se liší objemovým průtokem (20 a 50 l.s-1). 

      Pro zjišťování osobní prašné zátěže pracovníků se používá dvoustupňový přístroj 

ODPN obsahující membránovou pumpičku a baterii (cca 10 h na jedno nabití). Prachoměr 

disponuje objemovým průtokem 0,8 l.s-1. Přístroj nosí pracovník celou směnu u sebe          

a nasávací sondu má uchycenou ve své dýchací zóně. Takto provedené měření informuje   

o prašné zátěži konkrétního pracovníka na konkrétním pracovišti. 

3.2.9      Hodnocení prašnosti 

ČSN EN 481 „Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření 

polétavého prachu“. Český normalizační institut. 1994 

      Norma definuje konvence pro odběr vzorků velikostních frakcí, které jsou odvozeny 

z experimentálních dat pro zdravé dospělé osoby. 

3.2.10      Hygienické limity prachu 

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, § 9 Hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení. 

      Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity (PEL) jsou upraveny v příloze č. 3 

k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 5, kde jsou podle účinků na organismus 

rozlišeny PELr (PEL respirabilní frakce v mg.m-3), PELc (PEL celkové koncentrace 

v mg.m-3) a PEL (početní nebo hmotnostní koncentrace v ks.m-3 nebo mg.m-3). 

      Např. PELr pro křemen je 0,1 mg.m-3 (dále příloha č. 4 diplomové práce). 
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3.3      Riziko hluku 

      Pracovníci na podzemních pracovištích jsou vystaveni zvýšenému riziku hluku. Tato 

skutečnost je dána charakterem hornické práce. Na zvýšenou hladinu hluku má vliv 

použitá technologie, tedy především použitá strojní sestava, a také např. uzavřenost 

podzemních prostor. 

Technologické operace s vysokou hladinou hluku jsou: 

 vrtání, 

 rozpojování hornin trhací prací 

 rozpojování hornin impaktory. 

Technologické operace se zvýšenou hladinou hluku jsou: 

 odtěžování rubaniny a doprava, 

 větrání. 

      Proti zvýšenému riziku hluku doporučuji především aktivní ochranu, tedy volbu 

technologie a pracovních postupů. Např. stále ještě používané hlučné mechanismy na 

stlačený vzduch lze již nahrazovat méně hlučnými a mnohdy výkonnějšími hydraulickými 

agregáty. Pokud i přes uplatněná opatření k odstranění nebo minimalizaci hluku překračují 

ekvivalentní hladiny hluku stanovené pro osmihodinovou směnu PEL 80 dB, nebo že 

průměrná hodnota špičkového akustického tlaku je větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel 

poskytnout zaměstnancům OOPP k ochraně sluchu. Jestliže je překročen PEL 85 dB, 

respektive nejvyšší přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby OOPP 

pracovníci používali. Při překročení PEL nebo hygienických limitů se zařazují 

bezpečnostní přestávky dle hygienického předpisu. 

      K ochraně sluchu se standardně používají sluchové ucpávky nebo mušlové chrániče, 

obr. č. 14, přičemž mušlové chrániče mohou být kompatibilní s dalšími ochrannými 

prostředky, např. s ochranným štítem nebo přilbou. Nejdůležitějším parametrem chráničů 

sluchu je útlum hluku v dB, z vlastní zkušenosti však vím, že neméně důležitým 

parametrem v tomto ohledu je i pracovní komfort, protože má významný vliv především 

při dlouhodobém používání ochranných prostředků všeobecně, sluchové chrániče 

nevyjímaje, [12]. 
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Obr č. 14 Sluchové ucpávky a mušlové chrániče od firmy 3M, [12] 

3.4      Riziko vibrací 

      Zdrojem vibrací při práci nejen v podzemí jsou stroje a zařízení. Při provozování 

zmíněných mechanismů je třeba zajistit, aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací 

na pracovníky. V dnešní době moderních mechanismů již není riziko vibrací pro 

pracovníky podzemních pracovišť tak aktuální, jako tomu bývalo v minulosti, kdy se 

k vrtání vývrtů používaly výhradně ruční vrtací kladiva na stlačený vzduch a na ražbách 

maloprofilových podzemních děl se k rozpojování hornin používaly sbíjecí kladiva, které 

byly významným zdrojem vibrací. Zatím co vrtná technika doznala významných změn, 

sbíjecí kladiva, jako např. SK – 9, se používají v omezené míře dodnes v místech, kde 

použití výkonnější a bezpečnější techniky není technologicky možné. K eliminaci rizika 

vibrací doporučuji nahrazovat zastaralé pracovní nástroje modernějšími a volit technologie 

minimalizující používání vibrujících pracovních prostředků. Pro zmenšení přenosu vibrací 

na člověka doporučuji používat antivibrační rukavice. 

      PEL vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou souhrnou váženou hladinou 

zrychlení vibrací za osmihodinovou směnu se rovná 128 dB, nebo hodnotou zrychlení 

vibrací se rovná 2,5 m.s-2. Při překročení PEL nebo hygienických limitů se zařazují 

bezpečnostní přestávky dle hygienického předpisu. 
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4      MINIMALIZACE RIZIK A NÁVRH INOVACÍ 

4.1      Legislativa minimalizující rizika při ražení tunelů 

Exogenní požáry: 

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

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí (část čtvrtá – Požární ochrana v podzemí, §58 – 68). 

Toxická atmosféra: 

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

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí (§50). 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci (příloha 2). 

Průvaly vod, bahnin a hmot: 

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

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí (část pátá – Odvodňování, §69 – 71, §35 – Hloubení ve zvodněných 

nebo plynujících horninách). 

Závaly hornin: 

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

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí (§23 - 24). 

Mechanické poškození zdraví: 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., (část pátá – BOZP). 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení            

a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
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 Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí. 

Elektrické riziko: 

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

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí (část devátá – Elektrická a strojní zařízení). 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při 

činnosti prováděné hornickým způsobem. 

 Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních. 

 Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem. 

Prašnost: 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci (příloha 3). 

Hluk, vibrace: 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku   

a vibrací. 

Nedostatečné osvětlení: 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci (Hlava II). 

 Technická normalizace. 

Fyzická zátěž: 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci (příloha 5). 
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4.2      Minimalizace rizik - vymezení odpovědnosti 

Směnový technik (technický dozor) stavby zodpovídá: 

 Provádí prohlídku pracoviště, přístupových cest před zahájením práce na pracovišti 

(před obsazením pracoviště pracovníky). 

 Za provedení předepsané indikace škodlivin v ovzduší a provedení záznamu o ní. 

 Za včasné hlášení mimořádné události a provedení nezbytných opatření, které        

je nutno provést do příchodu vedoucího likvidace havárie (VLH) stavby či jeho 

zástupce. 

 Za dodržení předepsaných opatření (dle písemného příkazu závodního) při použití 

otevřeného ohně v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím. 

 Za kontrolu zabezpečení pracoviště a zařízení proti vstupu nepovolaných osob. 

 Za správné, úplné a včasné vedení nařízených záznamů a jejich uložení, aby byly 

k dispozici kontrolním orgánům. 

 Za úplné vedení předepsaných záznamů dopravního zařízení. 

 Za včasnost a úplnost provádění nařízených prohlídek strojního zařízení. 

 Za včasné seznámení pracovníků s provozní dokumentací a jejími doplňky. 

 Za provedení prací dle projektové dokumentace, provozní dokumentace a dle 

nařízení orgánů, které je mohou nařídit (OBÚ, investorský dozor apod.). 

 Za označení prostoru se zvýšeným požárním nebezpečím výstražnými tabulkami   

se zákazem kouření. 

 Za dodržování zákazu kouření na pracovišti. 

 Za zajištění předepsaného způsobu skladování plynů, nebezpečných kapalin            

a maziv na staveništi. 

Předák směny:  

 Dbá o bezpečnost své skupiny a odpovídá za bezpečný stav pracoviště (od portálu 

k místu provádění prácí – včetně přístupové a dopravní cesty). 

 Provádí denní kontroly tunelu, jeho výstroje a výztuže. 

 Odpovídá za dodržování provozní dokumentace a plnění příkazů technického 

dozoru, státního dozoru, apod. 
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Mechanik stavby (strojmistr):  

 Zodpovídá za bezpečný a správný provoz dopravního a strojního zařízení. 

 Zodpovídá za protipožární zabezpečení stavby, staveniště a strojů dle platných 

bezpečnostních předpisů a za správné použití otevřeného ohně v prostorech               

se zvýšeným požárním nebezpečím. 

 Zodpovídá za úplné a včasné provádění prohlídek dopravního a strojního zařízení. 

 Zodpovídá za správný a bezpečný provoz kompresorů, tlakových nádob a rozvodů. 

Elektromistr: 

 Zodpovídá za bezpečný provoz elektrických zařízení včetně osvětlení pracoviště. 

 Zodpovídá za včasnost a úplnost provádění předepsaných prohlídek a revizí 

elektrických zařízení. 

Stavbyvedoucí zodpovídá:  

 Za provádění prací dle zásad BOZP dle platné projektové dokumentace. 

 Za kontrolu podřízených pracovníků. 

Předepsané prohlídky dle §6, Vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb.: 

 Před každým obsazením pracoviště pracovníky při přerušení prací na více než       

24 hodin musí být pracoviště včetně přístupových cest a nezávadnosti ovzduší před 

zahájením práce prohlédnuta technickým dozorem stavby (v doprovodu alespoň 

jednoho pracovníka). Zjištěné závady musí být před zahájením prací odstraněny.    

O provedené prohlídce musí být proveden zápis v provozní knize. 

 Na všech pracovištích včetně přístupových cest k nim musí být v průběhu směny 

provedena technickým dozorem stavby jejich prohlídka s četností min.1x denně. 

Součástí prohlídky musí být kontrola způsobu úschovy výbušnin na pracovišti 

včetně opatření proti zcizení výbušnin. O provedené prohlídce pracoviště musí být 

proveden zápis do provozní knihy. 

 Technický dozor stavby je povinen jednou za týden provést kontrolu dopravní 

cesty. O provedené kontrole musí být proveden zápis do provozní knihy. 

 Pověřený pracovník musí 1x denně provést prohlídku jednoduchých elektrických 

zařízení. O prohlídce musí být proveden zápis do Knihy kontrol jednoduchých 

elektrických zařízení. 
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 Elektromistr společnosti, popř. jím pověřený pracovník, musí min.1x za 14 dní 

provést prohlídku elektrického zařízení včetně příslušenství. O prohlídce musí být 

proveden záznam do Knihy kontrol jednoduchých elektrických zařízení. 

 Mechanik společnosti, popř. jím pověřený pracovník, min.1x za 14 dní musí ověřit 

stav strojního zařízení. O uvedené prohlídce musí být proveden záznam do Knihy 

prohlídek strojního zařízení a dopravních tratí. 

4.3      Minimalizace rizik – bezpečnostní opatření při ražení tunelů 

 Stroje a zařízení smí obsluhovat jen prokazatelně proškolené osoby. Strojník 

odpovídá ve své směně za to, že stroje neobsluhují neoprávněné osoby. 

 Všechny zúčastněné osoby musí být prokazatelně seznámeny s pokyny pro obsluhu 

a údržbu strojních a elektrických zařízení. 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s „Provozním        

a dopravním řádem“, „Havarijním plánem“, „Plánem ochrany životního prostředí“, 

„Plánem opatření pro případy úniku ropných látek“. 

 Zapnutí stroje musí předem signalizovat výstražný zvukový signál. 

 V dosahu pojezdu stroje a pracovního prostoru nástroje (lopata, impaktor)se nesmí 

zdržovat osoby. Vzhledem k tomu, že strojník nemůže z místa obsluhy vidět 

prostor kolem stroje, pověří směnový předák osoby odpovědné za skutečnost, že se 

v těchto ohrožených prostorech nebude nikdo zdržovat. 

 Bezpečnostní opatření, která jsou instalována na stroji, je zakázáno vyřazovat 

z činnosti. 

 Na stroji se nesmí provádět svévolné změny ani úpravy. 

 Je zakázáno používat lopatu tunelbagru jako zvedací zařízení pro osoby. 

 Při pojezdu mechanismů vzad musí být v činnosti výstražný žlutý maják a zvukový 

signál. 

 Při práci s hydraulickými systémy musí být odtlakovány. 

 Při stříkání betonu dodržovat bezpečnostní opatření Vyhl. ČBÚ č.55/1996. 

 Bez vhodné osobní ochrany (brýle, rukavice, oděv) je zakázáno vstupovat do míst   

v dosahu vysokotlakých trysek. 

 Je zakázáno používat pracovní plošinu jako odkládací plochu nebo na ni cokoliv 

zavěšovat. 
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 Na pracovišti musí být přítomni minimálně 2 pracovníci. 

 Při zarážení jehel musí pracovníci používat ochranné brýle proti odletujícím 

ocelovým štěpinám nebo částicím. 

 Použití otevřeného ohně smí být v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím 

(§ 58 Vyhl. ČBÚ č. 55/96 Sb.) jen na základě písemného příkazu závodního stavby. 

 Uvazování břemen mohou provádět pouze pracovníci s vazačským průkazem. 

 Práce ve výškách se smí provádět pouze z montážních plošin nebo lešení. 

 Externí pracovníci (technický dozor stavby, monitoring apod.) a návštěvy musí      

o vstupu do tunelu bezodkladně informovat technický dozor, který provede jejich 

evidenci ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 55/96. 

 Všechny osoby vstupující do tunelu musí používat osobní důlní svítilnu, přilbu, 

reflexní vestu a být vybaveny sebezáchranným přístrojem. 

4.4      Minimalizace rizik – ochrana zdraví při práci 

 Při práci v riziku vibrací musí pracovníci dodržovat přestávky v práci (u sbíjecích 

kladiv typu SK-9 - po 30 min. sbíjení 10 min. bezpečnostní přestávka). 

 Při práci v riziku hluku jsou pracovníci povinni používat tlumiče hluku. 

 Při aplikaci stříkaného betonu používat OOPP (brýle nebo štít + respirátor, popř. 

celoobličejovou masku). 

 Při práci s laserem zákaz dívání se do paprsku (hrozí nebezpečí poškození zraku). 

 Při práci v riziku prachu jsou pracovníci povinni používat ochranné prostředky 

dýchacích orgánů. 

4.4.1      Ochrana aktivní a pasivní 

 Aktivní – větrání, volba technologie, vysoký podíl mechanizace, min. pracovních 

sil v exponovaných prostorech, volba pracovních postupů, aj. 

 Pasivní – osobní ochrana zdraví. 

4.4.2      Větrání v tunelu 

      Při ražení podzemních děl se do ovzduší uvolňují plyny, jež mohou být v určitých 

koncentracích nebezpečné, ale také velké množství prachových částic, které z hlediska 

krátkodobého snižuje pracovní komfort, z dlouhodobého hlediska může ohrozit zdraví 
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pracovníků. Pro zajištění bezpečných (povolených) koncentrací škodlivin v ovzduší tunelů 

je nutné zajistit jejich účinné větrání – tedy řízené zásobování podzemních prostor 

čerstvými větry. 

      V proražených tunelech se k větrání pracovišť využívá většinou přirozeného větrního 

proudu, v tunelech ražených se instaluje větrání pomocné. Nástrojem pomocného větrání  

je lutnový tah s minimálně jedním ventilátorem. Větrání se označuje podle směru proudění 

větrů na foukací, sací a kombinované. 

      Základním požadavkem na větrání je stanovení objemového průtoku větrů, které závisí 

na mnoha parametrech, přičemž hlavním kritériem je bezpečnost a ochrana zdraví 

pracovníků. Tato kritéria určují bezpečnostními předpisy a hygienické normy. Náležitosti 

větrání tunelů řeší projekt větrání. 

Při návrhu systému větrání doporučuji zohlednit: 

 možnost reverzibilního systému větrání – pokud na trase tunelu probíhají 

souběžně práce, je zbytečné, aby byly v riziku prachu ostatní pracoviště. Výhodou 

může být po trhací práci, 

 možnost regulace průtokového množství čerstvých větrů – pokud technologie 

neumožňuje reverzibilní systém větrání, doporučuji instalovat moderní výkonné 

ventilátory s regulátory průtoku objemového množství větrů, jako např. ventilátor 

Korfmann, obr. č. 15. Při zvýšené expozici prachu nebo při nepřítomnosti 

pracovníků (po trhací práci, technologické a pracovní přestávky (příprava 

materiálu, doprava) systém umožňuje významně zlepšit podmínky na pracovišti. 

      Správně navržený a provedený systém větrání je nejvýraznějším aktivním 

nástrojem při potlačování prašnosti na podzemním pracovišti. 

Při montáži a provozování systému větrání doporučuji: 

 instalovat a používat pouze plně funkční a nepoškozené součásti (lutny, tvarovky), 

 důsledně odstraňovat všechny netěsnosti při montáži i následně. 
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Obr 15 Axiální ventilátor Korfmann typ Gal 14 – 900/900, foto autor 

4.4.3      Osobní ochrana 

      Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky přidělené 

zaměstnavatelem, tj.: pracovní oděv a obuv, rukavice, přilbu, ochranu dýchacích orgánů, 

chrániče sluchu, ochranné brýle (štít) a další dle povahy prováděných prací, o kterých 

rozhodne vedoucí pracovník. 

Osobní ochrana proti mechanickému poškození: 

 pracovní oděv, obuv, přilba, rukavice, ochrana zraku, apod. 

Osobní ochrana zdraví z dlouhodobého hlediska: 

 ochranné prostředky dýchacích orgánů, chrániče sluchu. 

4.4.4      Ochranné prostředky dýchacích orgánů 

 izolační – přístroj je izolován od pracovního prostředí (zdroj vdechovaného 

vzduchu je mimo pracoviště nebo ho přístroj vyvíjí), 

 filtrační – zdrojem vdechovaného vzduchu je filtrovaný vzduch z pracoviště. 
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      V současnosti se při ražení podzemních děl používají ochranné prostředky filtrační. 

Nejpoužívanějšími typy jsou jednoduché respirátory proti tuhým částicím pro jednorázové 

použití, chránící pouze část obličeje (ústa, nos) – čtvrtmasky nebo polomasky z filtračního 

materiálu se dvěma upínacími pryžovými pásky, nosní svěrkou a případným výdechovým 

ventilkem, snižujícím vlhkost a zvyšujícím komfort. Výhodou je lehká konstrukce              

a relativně nízká cena, nevýhodou je nutnost překonávat aerodynamický odpor, nízká 

životnost, omezené použití a relativně malá účinnost, obr. č. 16. 

 

Obr 16 Jednorázový respirátor 3M C 112, foto autor 

      Pro zvýšení ochrany zdraví a komfortu pracovníků navrhuji sofistikovanější ochranné 

systémy dýchacích orgánů, jakými disponují celoobličejové masky série 6000 od firmy 

3M. Masky slouží k opakovanému používání, jsou dobře vyvážené a snadno se nasazují. 

Mají rozebíratelnou lehkou konstrukci pro jednoduchou údržbu a dva snadno vyměnitelné 

filtry, takže maska může poskytovat ochranu jak proti částicím, tak proti nebezpečným 

plynům nebo výparům. Výhodou je spojení ochrany dýchacích orgánů a zraku, což           

se vhodně využije např. při aplikaci stříkaného betonu. Celoobličejová maska 3M řady 

6000 může být také použita se systémem pro přívod vzduchu, což potencionálně zvyšuje 
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ochranu a snižuje diskomfort, protože pracovník nepřekonává tak velký aerodynamický 

odpor. Maska ochraňuje proti obtěžujícím i fibrogenním prachům, obr. č. 17. 

  

Obr 17 Celoobličejová maska 3M 6800, foto autor 

      Firma 3M vyvinula sérii polomasek 3M aura 9300+. Inovativní technologie významně 

snižuje odpor při dýchání. Nejnovější řadu polomasek bez ventilku a s výdechovým 

ventilkem jsou uvedeny na obrázku č. 18. 

Obr 18 Filtrační polomaska 3M aura 9320+ a 9322+, [12] 
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5      TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH 

OPATŘENÍ 

      Pro výběr ochranných prostředků dýchacích orgánů proti prachovým částicím jsou 

v podstatě dvě kritéria. Prvním kritériem je technické hledisko - oblast použití. Prostředky 

musí splňovat podmínky pro použití v daném prostředí. Výrobky jsou klasifikovány 

v rámci normy ČSN EN 149+A1 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů“ podle účinnosti 

filtrace a maximální propustnosti směrem dovnitř do tříd FFP 1 - 3, jak je uvedeno 

v tabulce č. 5, dále podle použitelnosti a odolnosti proti ucpání. 

Tab 5 Rozdělení podle tříd filtrace FFP 1-3 

Třída Filtrační 

účinnost 

materiálu 

Celková 

účinnost 

ochrany 

Doporučené použití (podle NPK/PEL) 

FFP1 >80% >78% Proti inertnímu prachu do koncentrace rovné cca 

4 násobku NPK, pro látky, jejichž PEL je větší 

nebo roven 6 mg.m-3. 

FFP2 >94% >92% Proti méně toxickým částicím do koncentrace 

rovné cca 10 násobku NPK, pro látky, jejichž 

PEL je větší nebo roven 0,1 mg.m-3. 

FFP3 >99% >98% Proti toxickým a velmi toxickým částicím do 

koncentrace rovné 30 násobku (50 násobku) 

NPK, pro látky, jejichž PEL je větší nebo roven 

0,1 mg.m-3. 

Identifikace: 

R = Na více použití. 

NR = Na jedno použití (pouze na jednu směnu). 

D = Splňuje požadavky na odolnost proti ucpání. 
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Výrobky jsou testovány podle evropské normy EN 149:2001+A1:2009 E.  

Podle předmětné normy se testuje: 

 průchodnost filtru, 

 prodloužený (zátěžový) test, 

 zápalnost, 

 nádechový odpor, 

 celková propustnost směrem dovnitř. 

      Výrobky pro opakované použití se dále testují na skladování, čištění a na odolnost proti 

ucpání (u výrobků na jedno použití se test na ucpání dělá nepovinně),[12]. 

      Druhým zásadním kritériem je ekonomické hledisko. Ceny ochranných prostředků 

dýchacích orgánů proti prachovým částicím jsou i v konkrétní oblasti použití značně 

rozdílné. V praxi se standardně pořizují ekonomicky nejvýhodnější ochranné prostředky, 

které ovšem musí splňovat klasifikaci pro dané prostředí. Cenově přijatelné výrobky 

obvykle poskytují nižší pracovní komfort (nádechový a výdechový aerodynamický odpor, 

měkkost, menší prostor). Tyto limitující faktory se negativně projevují v oblíbenosti           

a používatelnosti. Při ražení tunelů se používají výrobky klasifikace FFP 2. Ve srovnávací 

tabulce č. 6 uvádím filtrační polomasky této kategorie od firmy 3M. 

Tab 6 Srovnání 3M filtračních polomasek proti částicím třídy FFP 2,ceny bez DPH,[12] 

Typ 

polomasky 

Výdechový 

ventilek 

Klasifikace 

EN 149+A1 

PEL Hmotnost 

(g) 

Cena 

1 ks 

Cena 

200 ks 

Cena 

500 ks 

3M C 112 

(obr. č. 14) 

ano FFP 2 NR D 12 15 18,70 

Kč 

3740 

Kč 

9350 

Kč 

3M 8320 ne FFP 2 NR D 12 10 32,50 

Kč 

6500 

Kč 

16250 

Kč 

3M 9320+ 

(obr. č. 16) 

ne FFP 2 NR D 12 10 47,90 

Kč 

9580 

Kč 

23950 

Kč 
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3M 8322 ano FFP 2 NR D 12 15 51,00 

Kč 

10200 

Kč 

25500 

Kč 

3M 8822 ano FFP 2 NR D 12 13 58,20 

Kč 

11640 

Kč 

29100 

Kč 

3M 9322+ 

(obr. č. 16) 

ano FFP 2 NR D 12 15 67,80 

Kč 

13560 

Kč 

33900 

Kč 

      Jak je vidět v tabulce, ceny prostředků se výrazně liší ve stejné třídě použití. Cenový 

rozdíl mezi nejlevnějším – standardně používaným a nejdražším respirátorem je 49,10 Kč. 

Za jeden kus inovativního respirátoru 3M 9322+ pořídíme cca 3,6 ks standardního 

respirátoru 3M C 112. Kvalitativní rozdíl je značný především v komfortních vlastnostech, 

které jsou zásadní při dlouhodobějším používání, což se pozitivně promítá v rámci BOZP. 

Při měsíční spotřebě 500 ks respirátorů v rámci jedné stavby však dojde k navýšení ceny   

o 24550 Kč. Při současném provozu tří staveb se jedná měsíčně o částku 73650 Kč. 

      Zcela jinou kategorií ochrany dýchacích orgánů jsou moderní celoobličejové masky. 

Pro zajímavost uvádím základní charakteristiky masky 3M série 6000, kterou jsem osobně 

vyzoušel, obr. č. 17: 

Výhody: 

 opakované použití, 

 rozebíratelná - snadná údržba, 

 snadná výměna a dostupnost náhradních dílů, 

 lehká, měkká a dobře vyvážená (komfortní parametry), 

 systém se dvěma výměnnými filtry – nízký odpor při dýchání, flexibilita použití 

(lze použít proti částicím, plynům i výparům), standardně se při ražení tunelů 

využívají filtry proti částicím třídy FFP 2 – vhodným typem jsou filtry 5925, já 

osobně doporučuji výkonnější filtry třídy FFP 3 s označením 6038, které chrání jak 

proti částicím, tak proti výparům a plynům, přehled výměnných filtrů uvádím 

v tabulce č. 7, 

 současná ochrana zraku - velký polykarbonátový zorník, 
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 dodává se ve třech velikostech, 

 hmotnost pouze 400g. 

Nevýhodou je vyšší pořizovací cena (2396 Kč bez DPH),[12]. 

Tab 7 Filtry proti částicím pro masky 3M řady 6000,[12] 

Filtr Standart Třída Ochrana Odvětví 

5911 

5925 

5935 

EN143:2000/ 

A1/2006 

P1 

P2 

P3 

Částice (jemný 

prach a mlha) 

Farmaceutické/práškové chemikálie, 

stavebnictví, kamenolomy, 

keramika, refrakční materiály, 

slévárny, zemědělství, zpracování 

dřeva, potravinářství 

2125 

2135 

EN143:2000/ 

A1/2006 

P2R 

P3R 

Částice (jemný 

prach a mlha) 

Jako u 5911, 5925, 5935 

2128 

2138 

EN143:2000/ 

A1/2006 

P2R 

P3R 

Částice, ozón, 

škodlivé 

koncentrace 

organických výparů 

a kyselých plynů 

Svařování, papírenství, 

pivovarnictví, zpracování chemikálií, 

typický smog, inkousty a barviva 

6035 EN143:2000/ 

A1/2006 

P3R Částice (jemný 

prach a mlha) 

Jako u 5911, 5925, 5935 

6038 EN143:2000/ 

A1/2006 

P3R Částice, fluorovodík 

při 30ppm, škodlivé 

koncentrace 

organických výparů 

a kyselých plynů 

Jako u 6035, ale též: Zpracování 

hliníku a báňský průmysl 
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      Nákup dvaceti kusů celoobličejových masek 3M série 6000 v rámci jedné stavby 

představuje náklady ve výši 47920 Kč. Při současném provozu tří staveb se jedná              

o celkovou částku 143760 Kč. Zmíněné částky představují pouze pořizovací náklady. 

Vedle pořizovacích nákladů je třeba vzít v úvahu další náklady na provozování 

celoobličejových masek, jako např. výměnné filtry a případné další náhradní díly, které se 

odvíjejí od frekvence používání, a jejichž výši nelze předem přesně stanovit. Přínos 

v oblasti BOZP, jak jsem již uvedl v předchozí kapitole, vidím především ve spojení 

ochrany dýchacích orgánů a zraku, což se využije především při nástřiku betonové směsi    

a při rozpojování pevných hornin impaktory, tedy při technologických operacích se 

zvýšeným vývinem prachu a nebezpečím odletujících částic. 

Technicko – ekonomické zhodnocení inovací v oblasti větrání – ventilátory Korfmann 

      Vzhledem k tomu, že nákupní ceny technologií, prostředky větrací techniky firmy 

Korfmann nevyjímaje, stanovují výsledky výběrových řízení podle cenových nabídek 

dodavatelů, jsem pro účely diplomové práce poptal firmu SWISSSERVICE s.r.o.                

o cenovou nabídku na ventilátory Korfmann od firmy CFT Gladbeck, Německo. 

Tab 8 Srovnávací tabulka ventilátorů Korfmann 

Typ 

ventilátoru 

Frekvenční 

měnič 

Dálkové 

ovládání 

Tlumiče 

hluku 

Přípojný 

kus 

Cena za ks 

bez DPH 

AL 12 - 450 ano ano 2x SDS12 1x AS12 38000 EUR 

AL 14 - 900 ano ano 2x SDS14 1x AS14 59000 EUR 

      V tabulce č. 8 uvádím orientační ceny moderních typů ventilátorů Korfmann o průměru 

1200 a 1400 mm. V cenách ventilátorů je zahrnuta vtoková dýza s ochranou mříží. 

Součástí ceny není doprava z Německa. Významným inovativním prvkem je frekvenční 

měnič, který umožňuje regulaci průtoku objemového množství vzduchu, což je přínosem 

jak v oblasti BOZP, tak v oblasti energetických úspor. Dalším prvkem v oblasti BOZP jsou 

tlumiče hluku. I přes relativně vysokou pořizovací cenu investici doporučuji. 
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ZÁVĚR 

      Specifická rizika tunelářské práce při výstavbě podzemních děl jsou dána její povahou 

a nikdy je nelze zcela vyloučit. Při realizaci uvedených bezpečnostních opatření, tj. 

prováděním prací dle zásad bezpečné práce, dodržováním bezpečnostních předpisů, 

eliminací zakázaných činností a důsledným používáním kvalitních ochranných prostředků 

lze alespoň zmíněná rizika minimalizovat na přijatelnou míru. 

      Přehled nehodovosti a úrazovosti jasně dokládá zvyšující se bezpečnost hornických 

provozů a snižující se tendenci úrazovosti. Specifikací rizik jsem v práci popsal místa nebo 

činnosti se zvýšenými riziky při ražení tunelů a opatření, která je třeba přijmout k jejich 

minimalizaci. Navržené inovace jsou jen některými z možných řešení potlačování rizik. 

V zásadě platí, že každé nové řešení v bezpečnosti provozu a ochraně zdraví při práci musí 

být také ekonomicky prosaditelné. Zdraví však nelze měřit penězi. 
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