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Anotace 

Cílem této disertační práce s názvem: analýza rizik s návrhy na jejich vyhodnocení 

při činnosti prováděné hornickým způsobem, bylo vytvoření metodického postupu pro 

analýzu a hodnocení rizik se zaměřením na bezpečnost práce u vybrané činnosti prováděné 

hornickým způsobem a vypracování dokumentace, podle které bylo a bude zjišťování a 

vyhodnocování rizik prováděno. Práce měla za úkol vyhledat a vyhodnotit rizika u vybrané 

činnosti prováděné hornickým způsobem - se zaměřením na podzemní práce spočívající v  

ražení štol a tunelů metra. 

Klíčová slova: analýza, bezpečnost práce, činnost prováděná hornickým způsobem, 

riziko 
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Abstract 

The aim of this dissertation thesis, entitled: Risk Analysis with Proposals of Their 

Evaluation during Activities Associated with Mining, was to create a systematic procedure 

for analysing and assessing risk, focusing on work safety in selected activities associated 

with mining and preparation of documentation, according to which risk identification and 

assessment has been and will be performed. The aim of the thesis was to find and evaluate 

the risks in selected activities associated with mining – focusing on underground work 

involving the excavation of drifts and subway tunnels. 

Keywords: analysis, occupational safety, activities associated with mining, risk 
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1. ÚVOD 

Každému hrozí riziko, a to bez výjimky, ať se jedná o fyzické osoby, právnické 

osoby či samotné státy. Nejenže riziko hrozí všem bez rozdílu, hrozí také v každém 

okamžiku a v blízké či vzdálené budoucnosti má potenciál ohrozit větším či menším 

způsobem, což v sobě skrývá nejistotu z budoucího děje.  

Příležitosti jsou obvykle doprovázeny riziky, proto je znalost práce s riziky jedním 

z klíčových předpokladů úspěchu. Abychom byli schopni rizika zvládat a řídit, tak je 

musíme, pro pochopení v souvislostech, identifikovat a analyzovat.  

Analýza rizik je komplexní popis potencionálních rizik, která plynou z existence 

nebezpečí. Poskytuje tedy informace požadované pro zhodnocení rizika, které umožňuje 

posoudit jejich závažnost a na tomto základě stanovení nápravných opatření.  

Analýza vyžaduje systematický postup při použití dostupných informací pro určité 

činnosti v určitém systému. Ovšem rozdílnost používaných technologií a činností, různá 

projekční a stavební řešení, rozdílná lokalizace objektů nebo zařízení v místě, rozdílné 

vlivy jiných objektů nebo zařízení v okolí, to vše a mnoho dalších proměnných faktorů 

vytvářejí specifické situace, na různých místech a v různých podmínkách, které jsou 

neopakovatelné. Každá analýza a hodnocení rizik musí tedy maximálně využít znalosti 

analyzované činnosti, objektu nebo zařízení, v neposlední ředě také legislativních 

požadavků s analýzou souvisejících, k objektivnímu zhodnocení všech významných 

aspektů, které přispívají k bezpečnosti dané činnosti, objektu nebo zařízení.  

 

1.1 Motivace a cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce, s názvem: analýza rizik s návrhy na jejich 

vyhodnocení při činnosti prováděné hornickým způsobem, bylo vytvoření metodického 

postupu pro analýzu a hodnocení rizik se zaměřením na bezpečnost práce u vybrané 

činnosti prováděnou hornickým způsobem, podle které bude vyhledávání a vyhodnocování 

nejdůležitějších rizik prováděno a provedení hodnocení rizik různými metodami. 

Za vybranou činnost, z výčtu všech činností prováděných hornickým způsobem 

podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě podle 

§3 (viz podkapitola 3.2) byla, pro návrh metod hodnocení, zvolena činnost zaměřená na 
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podzemní práce spočívající v  ražení štol a tunelů metra podle i) podzemní práce 

spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření 

podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny. [11]  

První fáze disertační práce je zaměřená na legislativu dané problematiky, protože 

tématu bezpečnosti a ochrany zdraví se týkají stovky právních předpisů – zákonů, 

vyhlášek, nařízení vlády a směrnic EU. Bude tedy cílem sestavení základního 

legislativního výčtu týkajícího se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a popsání zákonné 

povinnosti hodnocení rizik.  

V druhá fáze je disertační práce zaměřená na hlavní cíl disertační práce, tedy na 

vytvoření metodického postupu k analýze rizik u vybrané činnosti prováděné hornickým 

způsobem, kde jsou shrnuty základní principy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, popsány základní metody analýzy a hodnocení rizik při práci a vytvořena konkrétní 

metodika, pomocí které budou moct být rizika na pracovištích hodnocena.  

Z provedení analýzy a hodnocení rizik na základě metodického postupu, který je 

hlavním cílem disertační práce se budou odvíjet další dílčí cíle:  

 odhalení konkrétního nebezpečí na pracovištích u vybrané činnosti prováděné 

hornickým způsobem,  

 identifikování zdrojů rizik, nebo-li nežádoucích faktorů schopných způsobit 

škodu na pracovištích u vybrané činnosti prováděné hornickým způsobem, 

 odhadnutí, s jakou pravděpodobností se možné nehodové děje, na pracovištích u 

vybrané činnosti prováděné hornickým způsobem, stanou, 

 odvození možného průběhu nehodového děje z podstaty nebezpečí, rizikových 

faktorů a charakteru pracovní činnosti. 
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2. TERMINOLOGIE ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Analýza rizik se neprovádí pouze v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ale prování se všech možných oblastech. Jedná se samostatný obor rizikového inženýrství, 

který používá určitou terminologii, proto je důležité se s touto terminologií seznámit a také 

jí definovat.  

Aktivum 

Aktivum je vše, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením 

hrozby. Identifikace aktiv je závislá na úrovni podrobnosti, která je zvolena. Aktiva jsou 

buďto hmotná (nemovitosti, cenné papíry peníze…), nebo nehmotná (morálka pracovníků, 

pověst firmy, informace…) [2] 

Audit 

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získání důkazů z auditu a 

jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu.  

Organizace musí stanovit a udržovat program a postupy pro provádění periodických 

auditů systému managementu BOZP pomocí plánovaných interních a externích auditů. 

Bezpečnost 

Neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Podmínky a činitelé, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, 

dodavatelů, návštěvníků a všech dalších osob vyskytujících se na pracovišti.  

Expozice 

Vystavení organismu působení faktorům prostředí (např. hluku, vibracím, prachu, 

záření) nebo účinkům látky. V úvahu se bere objektivně zjištěná (změřená) hodnota zátěže 

faktory pracovního prostředí a doba, po kterou je v práci člověk této zátěži vystaven.  

Nebezpečný činitel 

Nebezpečný činitel je stroj, zařízení, pracovní prostor, technologie, pracovní 

činnost, zvíře, člověk atd. na pracovišti, který má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost, 

která může být zdrojem rizika. 
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Nehoda 

Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která způsobí zranění lidí, škodu na 

majetku nebo na životním prostředí, která se může stát havárií nebo vést k havárii. V 

analýze rizika jde o ztrátu kontroly nad zdrojem rizika, kdy dochází nebo může dojít k 

uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, zvířata, životní 

prostředí a majetek. Při nehodě (incidentu) může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k 

hromadnému ohrožení života.  

Skoronehoda 

Mezní stav, který jen shodou příznivých okolností neskončil nehodou. Příčinou  

těchto stavů nemusí být porušení bezpečnostních předpisů a mohou nastat případy, kdy je 

obtížné těmto stavům předcházet. Je však nutné takové stavy vyhodnocovat a informovat o 

nich ostatní spolupracovníky. Záznamy o těchto "skoronehodách" proto mají význam pro 

preventivní předcházení nehodám. Proto je výhodné pro zaměstnavatele poskytnout 

možnost všem jeho zaměstnancům provádět záznamy  o těchto "skoronehodách".  

Havárie 

Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která vznikla v souvislosti s provozem 

technických zařízení, a která způsobí zranění či smrt lidí, hospodářských zvířat, škodu na 

životním prostředí a majetku, včetně výrobních ztrát. Havárie je náhlá, neplánovaná a 

nepříznivá událost s následky, které mají dopad na bezpečnost. 

Nemoc z povolání 

Změny zdravotního stavu, které vznikly při výkonech práce nepříznivým 

působením podmínek, které jako nemoc z povolání byly označeny v lékařském posudku ze 

státem autorizované kliniky nemocí z povolání.  

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 

Ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky. Zároveň nesmí 

ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat stanovené 

požadavky. 
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Pracoviště 

Jakékoliv fyzický prostor v prostorách, kde se pracuje a zaměstnanci k němu mají 

během práce běžně přístup, včetně přístupových a únikových cest. A dále jakýkoliv 

fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací řízenou organizací.  

Pracovní úraz 

Poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrt zaviněné při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s nimi. Poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny 

zaměstnanci nezávisle na jejich vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších 

vlivů při plnění pracovních úkolů v souvislosti s ním. O pracovní úraz se nejedná, pokud se 

zaměstnanci úraz stal cestou do nebo ze zaměstnání. 

Drobné pracovní úrazy 

Úrazy, které si vyžádaly pracovní neschopnost kratší než dva dny nebo si pracovní 

neschopnost nevyžádaly vůbec. Tyto úrazy musí být zaznamenány v knize pracovních 

úrazů. 

Hlášené pracovní úrazy 

Úrazy, které si vyžádaly pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny.  

Závažné pracovní úrazy 

Jedná se hlášené pracovní úrazy, které vedou k zdravotnímu postižení nebo nemoci 

z povolání.  

Smrtelné pracovní úrazy 

Jedná se pracovní úrazy, které vedly k okamžité nebo následné smrti pracovníka. 

Identifikace nebezpečí 

Identifikace nebezpečí je proces zjišťování, zda nebezpečí existuje a definování 

jeho charakteristik.  

Nebezpečí 

Nebezpečí je možný zdroj potencionálního poškození nebo situace s potenciální 

možností poškození nebo újmy. Je to tedy situace nebo předmět, které vytvářejí hrozbu 

ztrát – zdroj ohrožení.  
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Nebezpečné místo 

Místo na pracovišti, stroji nebo zařízení, kde vzniká bezprostřední ohrožení osob, 

které se vlivem různých příčin mohou ocitnout v poli rizika.  

Nebezpečný prostor 

Prostor v blízkosti nebezpečného místa, kde je zvýšené nebezpečí při práci, tedy 

jedná se o oblast kde je osoba vystavena nebezpečí ohrožujícímu její zdraví a bezpečnost. 

[3] 

Ohrožení 

Pokud jsou stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti, které obsahují určité 

nebezpečí, uvedeny do provozu a jejich vlastnostem vystaven člověk nebo prostředí, jedná 

se o ohrožení. Je to aktivní vlastnost objektu způsobující negativní jev – úraz nebo škodu.  

Riziko  

Riziko je kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohrožení, tedy míra nebo stupeň 

ohrožení. Vyjadřuje pravděpodobnost, že vznikne negativní jev a zároveň i důsledky toho 

jevu. Je tedy definováno jako kombinace pravděpodobnosti nežádoucí události a 

závažnosti možného zranění, poškození zdraví nebo škody. 

Riziko může být odstranitelné, neodstranitelné, přijatelné, nepřijatelné, významné 

či nevýznamné.  

Pracovní rizika se obvykle dělí na: 

 mechanická,  

 fyzikální,  

 chemická a  

 biologická.  

NEBEZPEČÍ – OHROŽENÍ – RIZIKO 

Tyto pojmy jsou spolu úzce spjaty a nelze je od sebe oddělovat. Nebezpečí je 

zdroje ohrožení a riziko mírou tohoto ohrožení. [8] 

Akceptovatelné riziko 

Pravděpodobnost vzniku negativního a taktéž velikost důsledku je relativně nízká.  
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Přijatelné riziko 

Riziko, které bylo sníženo na úroveň, která může být pro organizaci snesitelná 

s ohledem na její právní závazky a její vlastní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

Zůstatkové riziko 

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

odstraněno v etapě projektu a montáže zařízení a bývá uváděno v návodu na obsluhu. 

Zůstatkové riziko nemusí být akceptovatelné.   

Zdroj rizika 

Nebezpečná vlastnost nebezpečného činitele tedy vlastnost nebezpečné látky nebo 

fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. [3] 

Pole rizika 

Bezprostřední okolí nebezpečného činitele, kde existuje nepřijatelná 

pravděpodobnost úrazu. Pole rizika může mít různý tvar v závislosti na nebezpečném 

činiteli a v případě, že se nebezpečný činitel pohybuje, mění se i poloha pole rizika.     

Pohyb osob v poli rizika ještě neznamená, že dojde k předpokládaným negativním 

následkům, protože osoby se mohou nacházet v bezprostředním okolí nebezpečného 

činitele, ale zdroj rizika nemusí působit.  

Centrum rizika 

Určuje střed nebezpečného pole rizika. Jedná se tedy o místo, odkud se nebezpečný 

činitel pohybuje. [3] 

Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika je souhrnný proces posouzení velikosti rizika a jeho přijatelnosti 

pro zdraví a bezpečnost pracovníků. Užívá se různých metod a postupů, jejichž cílem je 

odhadnout možnost poškození lidského zdraví. 

Řízení rizika 

Řízení rizika je přijetí odpovídajících opatření k odstranění rizika nebo snížení jeho 

míry na akceptovatelnou úroveň včetně zpětné vazby na účinnost opatření a informování 

zaměstnanců o riziku. [1] 
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3. LEGISLATIVNÍ ZABEZPEČENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

3.1 Legislativa v oblasti BOZP  

3.1.1 Česká legislativa 

Zákony 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s přijetím zákoníku 

práce  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

 Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn  

 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti  

 Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 372/ 2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách)  

 Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií  

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců účinnost od 1.1.2015  

 Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhlášky 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  

 Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných 

zařízení  

 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady  
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 Vyhláška 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody  

 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků  

Nařízení vlády 

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

při práci, ve znění pozdějších předpisů  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úraz  

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků  

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů  

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky  

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

hluku a vibrací  

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

vibrací 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti 
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3.1.2 Evropská legislativa 

Rámcové směrnice rady 

 89/391 EHS, již výše zmiňovaná, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Je nejdůležitějším evropským právním předpisem, 

který se týká hodnocení rizik.Tato směrnice byla převedena do vnitrostátních 

právních předpisů. Členské státy však mají právo zavést na ochranu svých 

pracovníků přísnější opatření  

 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem.  

Dílčí směrnice rady 

 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

pracovišti.  

 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 

používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění 

směrnic 95/63/EC a 200l/45/EC.  

 90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro 

zaměstnance.  

 90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 

práci se zobrazovacími jednotkami.  

 2000/54 ES, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 

biologickým činitelům při práci.  

 92/57 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na dočasných nebo mobilních staveništích.  

 92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky na 

pracovišti.  

 92/91 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu.  

 92/104 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu.  

 93/103 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na rybářských plavidlech.  
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 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s 

chemickými činiteli používanými při práci.  

 2002/44 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před 

expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi).  

 2004/40 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví před 

expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli 

(elektromagnetickými poli).  

 2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.  

 89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

osobních ochranných prostředků.  

3.2 Vybraná legislativa BOZP při ČPHZ 

Zákony 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhlášky 

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

elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o 

povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

 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, ve znění pozdějších předpisů 

 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, ve znění pozdějších předpisů 
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 Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a 

stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových 

objektů, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci 

zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 

300/2005 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 

činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz 

důlního požárního vodovodu 

 Vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu 

objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení 

protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, ve znění vyhlášky č. 361/2009 

Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které 

jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky 

pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových 
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situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření 

a provádění kontrol 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů 

 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, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin pro 

použití rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování 

vlastností těchto výbušnin 

 Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o 

požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 

363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého 

úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích zajištění bezpečného stavu podzemních 

objektů, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů 
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Činností prováděnou hornickým způsobem se, ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o 

hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě podle §3, rozumí:  

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek 

nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, 

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně 

úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou 

odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, 

c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), 

d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, 

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, 

g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí, 

h) práce na zpřístupnění starých důlních děl2a) nebo trvale opuštěných důlních děl 

a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 

i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a 

tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových 

horniny.[11] 

 

Podzemními prácemi se, ve smyslu čtvrté části zákona § 37 61/1988 Sb., rozumí:  

(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují podzemní prostory 

vytvořené ražením
 
včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o 

a) tunely a štoly metra,  

b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, 

c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,  

d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m
3
 zpřístupněné veřejnosti nebo 

využívané k podnikatelské činnosti,  

e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva,  
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f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud jejich délka 

přesahuje 50 m,  

g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud jejich 

délka přesahuje 50 m,  

h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo 

využívaná k podnikatelské činnosti. 

(2) Za podzemní objekty podle tohoto zákona se nepovažují podzemní objekty, které 

podléhají technickobezpečnostnímu dohledu podle zvláštního právního předpisu a 

dálniční, silniční a železniční tunely, s výjimkou tunelů a štol metra. 

(3) Bezpečným stavem podzemního objektu se pro účely tohoto zákona rozumí stav, 

který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými 

vlivy, které mohou narušit statiku podzemních prostor. Nelze-li ohrožení uvedená 

ve větě předchozí vyloučit, zajišťuje se bezpečnost vyraženého podzemního prostoru 

technologickými prvky proti tlaku, popřípadě proti uvolňování horniny nebo proti 

obdobným vlivům, které mohou narušit statiku podzemních prostor. K udržování 

bezpečného stavu podzemního objektu patří i zajištění podzemního objektu proti 

nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a 

plynů v něm a zajištění bezpečného stavu přístupových cest v podzemí. 

(4) Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen 

udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu a provádět ve stanovených lhůtách 

prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím 

organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici.  

(5) Obvodní báňský úřad může nařídit vlastníku podzemního objektu nebo jím písemně 

pověřenému provozovateli, aby s ohledem na povahu podzemního objektu nebo na 

místní podmínky, zejména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru 

nebo závalu, zajistil báňskou záchrannou službu. Má-li vlastník podzemního 

objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel nařízenu povinnost zajistit 

báňskou záchrannou službu, je rovněž povinen zajistit vypracování plánu zdolávání 

závažných provozních nehod (havárií) a jeho aktualizaci.  

(6) Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen 

ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí a likvidaci 



Ing. Pavlína Sachová: Analýza rizik při ČPHZ 
 

16 

 

podzemního objektu, změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační údaje 

podzemního objektu a změny těchto údajů.  

(7) Český báňský úřad stanoví vyhláškou  

a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování jejich 

bezpečného stavu,  

b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů,  

c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především 

z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a 

požadavků na cesty pro chůzi, 

d) náležitosti plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií), zejména 

požadavky na havarijní prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií.[11] 

 

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem je z hlediska 

průmyslové činnosti zcela specifickou. Na rozdíl od jiných odvětví je provoz HČ a ČPHZ 

zásadně ovlivňován přírodními podmínkami a jevy, které lze pouze předvídat. Jejich 

negativním projevům můžeme do určité míry předcházet a realizací preventivních opatření 

tyto vlivy také částečně eliminovat. S ohledem na uvedená fakta je proto v provozu 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem kladen mimořádně vysoký 

důraz na bezpečnost práce, s čímž souvisí i značné množství existujících bezpečnostních 

předpisů. [7] 

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, stanovuje podle § 6 

povinnost organizací zajistit plnění všech povinností, které pro ní vyplývají z horního 

zákona, zákona o hornické činnosti, předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně 

závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost práce a ochranu zdraví při HČ a 

ČPHZ .  

§ 6 Zákona č.. 61/1988 Sb., 

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

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

předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a 

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

Organizace musí ustanovit z osob splňujících předpoklady odborné způsobilosti stanovené 
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na základě § 5 odst. 3 pro každý důl závodního dolu, pro každý lom závodního lomu a 

závodního pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3, kteří odpovídají za bezpečné a odborné 

řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Organizace nesmí 

ve věcech odborného řízení a řízení bezpečného provádění hornické činnosti nebo činnosti 

prováděné hornickým způsobem ustanovit závodnímu dolu, závodnímu lomu ani závodnímu 

pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 nadřízeného zaměstnance nebo jim udílet pokyny. 

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

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

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

havarijní prevence je organizace povinna učinit opatření zejména k předcházení vzniku 

požárů a výbuchů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku 

důlních otřesů a erupcí. 

(3) Organizace je dále povinna 

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

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

b) bezodkladně ohlásit obvodnímu báňskému úřadu závažné události a nebezpečné 

stavy, provozní nehody (havárie) a závažné pracovní úrazy; provozní nehodou (havárií) se 

rozumí událost, kterou byly ohroženy životy nebo zdraví osob, 

c) zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů, 

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

provozních nehod a pracovních úrazů, 

e) výsledky šetření provozních nehod a závažných pracovních úrazů předkládat 

obvodnímu báňskému úřadu spolu s uvedením opatření provedených k odstranění 

zjištěných závad, 

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

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

g) předložit před prvním použitím v dole Českému báňskému úřadu ke schválení (§ 

8 odst. 3) vybrané typy důlních strojů, zařízení a pomůcek, pokud již není Českým báňským 

úřadem schváleno jejich použití jinde v České republice, 

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

předpisů4d
) ověřeny jako bezpečné. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-61#f2819463
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 (6) Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem 

a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně 

bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí, 

b) požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních 

nehod (havárií), 

c) zjišťování příčin závažných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů a 

jejich evidenci a registraci, 

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

(havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.[11] 

3.3 Zákonná povinnost hodnocení rizik 

Povinnost hodnotit rizika je jedním ze základních principů preventivního pojetí 

politiky BOZP, která je prosazována v zemích Evropské unie zejména prostřednictvím 

směrnice rady Evropské unie 89/391/EHS Rámcová směrnice o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a další individuální na ni navazujících 

samostatné směrnice.   

Zákoník práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) stanovuje bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci (část pátá), podle níž činnost zaměstnavatele musí vést 

k předcházení nebo omezování rizik, kterým jsou vystaveni zaměstnanci nebo osoby, které 

se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. V jednotlivých paragrafech zaměstnavateli 

ukládá povinnosti vyplývající z Rámcové směrnice a jejich individuálních směrnic.  

Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci, páté část zákoníku práce 

uvádí:  

§101 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce (dále jen "rizika").  

(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle 

odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 
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pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají. 

 (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 

jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a 

spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 

zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto 

dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

(4) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 

zaměstnavatele, 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo 

zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u 

něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných 

zaměstnavatelů. 

(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 

vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

(6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na 

zaměstnance. 

§102 

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 

která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 
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(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a 

provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně 

rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako 

rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat 

úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a 

dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního 

právního předpisu. 

(4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a 

přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí 

všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování 

rizik a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci. 

(5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k 

prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se 

rozumí 

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, 

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, 

surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem 

nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší 

počet nutný pro zajištění provozu, 
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g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(6) Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, 

jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně 

pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při 

poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště 

potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání 

zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a 

Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve 

spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v 

rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. 

(7) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, 

kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního 

prostředí a pracovních podmínek. [10] 

Podle ustanovení § 101- 102 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet, 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření 

k prevenci rizik, podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí. Dále je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje vhodnou 

analýzou rizik a přijímat opatření k jejich odstranění. Rizika, která odstranit nelze, je 

zaměstnavatel povinen vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby 

ohrožení bylo co nejvíce minimalizováno.  

Tato ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. sledují, v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zásady politiky Evropské unie, podle které zaměstnavatel musí 

být schopen identifikovat a hodnotit rizika při práci ohrožující bezpečnosti a zdraví, určit a 

provést potřebná ochranná opatření.  
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Není dostačující jen dodržování bezpečnostních předpisů, ale je nutné, aby se 

zaměstnavatelé přesvědčili, zda pracovní činností není ohrožena bezpečnost, zdraví a 

životy. Je žádoucí, aby zaměstnavatelé na pracovištích aktivně vyhledávali a eliminovali 

vše, co může způsobit úraz, poškození zdraví či úmrtí zaměstnanců včetně zaměstnanců 

jiných firem působících na pracovišti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Pavlína Sachová: Analýza rizik při ČPHZ 
 

23 

 

4. PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ČESKÉ REPUBLICE 

S možností pracovního úrazu musí počítat zaměstnavatelé ve všech odvětvích. 

V podstatě neexistuje bezpečné pracoviště a neexistuje bezpečná práce. Pracovní úraz se 

může přihodit kdykoliv a kdekoliv, kupříkladu i za pracovním stolem v kanceláři nebo při 

stravování v areálu společnosti. V České republice mají zaměstnavatelé zákonnou 

povinnost ohlašovat pracovní úrazy, jejímž právním základem je ustanovení § 105 

zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), které obecně ukládá 

zaměstnavateli objasňovat příčiny a okolnosti úrazů za účasti zraněného, svědků, odborové 

organizace, zástupce zaměstnanců pro BOZP (z uvedeného vyplývá, že odborům nebo 

zástupci pro BOZP se případ pracovního úrazu oznamuje vždy, což je ostatně zopakováno 

i v prováděcím předpisu), vést knihu úrazů o všech úrazech, ve stanovených případech 

vyhotovit "Záznam o úrazu" a úrazy ohlašovat dotčeným orgánům stanoveným 

prováděcím předpisem. Tímto předpisem je v současné době nařízení vlády č. 201/2010 

Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu. Na začátku roku vešla 

v platnost novela, č. 170/2014 Sb. s účinností od 1. Ledna 2015, nařízení vlády č. 

201/2010, jejímž cílem je zpřesnění statistik pracovních úrazů, jenž má vést 

k efektivnějšímu vyhledávání a odstraňování bezpečnostních rizik. [10] 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

(Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989), zároveň navazuje na přímo 

použitelný předpis Evropské unie (Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 

2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008) 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. [13] 

§ 2 nařízení vlády 201/2010 Sb., 

(1) Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů
4)

 v elektronické nebo 

listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje: 

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

zaměstnance
5)

 b) datum a hodinu úrazu, 

c) místo, kde k úrazu došlo, 

d) činnost, při níž k úrazu došlo, 
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e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, 

f) celkový počet zraněných osob, 

g) druh zranění a zraněná část těla, 

h) popis úrazového děje 

i) druh úrazu
6)

, 

j) zdroj úrazu, 

k) příčiny úrazu, 

l) jména svědků úrazu, 

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

(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán
7)

 

nebo dočasně přidělen
8)

, zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel 

úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený 

zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen. 

(3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou kopii nebo výpis 

údajů v knize úrazů 9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá 

rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost
9)

. 

------------------------------------------------------------------ 

3) § 7 odst. 1 zákoníku práce. 

4) § 105 odst. 2 zákoníku práce. 

5) § 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

6) § 105 odst. 3 zákoníku práce. § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona 

č. 376/2007 Sb. 

7) § 42 zákoníku práce. 

8) § 13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce. 

9) § 101 odst. 6 zákoníku práce. 
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§ 3 

Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození 

zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel. 

§ 4 

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci
10)

, 

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti
11)

, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo 

lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, 

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
12)

, jde-li o závažný 

pracovní úraz podle jiného právního předpisu
13)

, 

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 

 

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, 

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 
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f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 

zaměstnanec pojištěn. 

------------------------------------------------------------------ 

10) § 105 odst. 1 zákoníku práce. 

11) § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. a 

zákona č. 362/2007 Sb. 

12) Například § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 

Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb. 

13) Například § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a 

zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, 

ve znění pozdějších předpisů. [13] 

4.1 Statistika pracovních úrazů v letech 2009 - 2014 

Podle Státního úřadu inspekce práce v České republice dlouhodobě pracovních 

úrazů ubývá. Například oproti roku 1998, kdy bylo zaznamenáno 85 469 pracovních úrazů, 

bylo v roce 2014 hlášeno 40 358 pracovních úrazů, což je o polovinu méně. Podle 

statistiky pracovních úrazů (viz tabulka č.1) v rozmezí let 2009 – 2014 také vidíme velmi 

patrný úbytek, kdy v roce 2014 je o téměř 10 000 pracovních úrazů méně než v roce 2009. 

Což je velmi pozitivní na těchto ne příliš pozitivních statistikách. Na úbytku pracovních 

úrazů se projevuje jistým podílem nahrazení manuální práce za práci moderně strojově 

řízenou, tak se zde projevuje pozitivní vliv managementu řízení rizik. [16] 

Tabulka č.1: Statistika pracovních úrazů v rozmezí let 2009 – 2014 [16] 

Rok Počet pracovní úrazů Počet smrtelných úrazů 

2009 50 173 103 

2010 51 678 121 

2011 47 111 125 

2012 44 108 113 

2013 39 412 110 

2014 40 358 116 

 



Ing. Pavlína Sachová: Analýza rizik při ČPHZ 
 

27 

 

Tabulka č.2: Statistika nejvíce zastoupených věkových kategorií zraněných 

zaměstnanců v letech 2004 – 2014 [16] 

Rok Věková kategorie 

2004 51 – 55 let 

2005 51 – 55 let 

2006 51 – 55 let 

2007 31 – 35 let 

2008 56 – 60 let 

2009 31 – 35 let 

2010 51 – 55 let 

2011 36 – 40 let 

2012 51 – 55 let 

2013 46 – 50 let 

2014 41 – 45 let 

 

Tabulka č.2 ukazuje jaké věkové kategorie se podílejí největší mírou na zraněních 

od let 2004 do roku 2014.  

4.2 Příčiny smrtelných úrazů 

V této podkapitole jsou uvedeny příčiny smrtelných pracovních úrazů, které byly 

rozhodující pro vznik úrazu v letech 2012, 2013 a 2014. 

4.2.1 Příčiny smrtelných úrazů v roce 2012 

V roce 2012 bylo celkem 113 smrtelných pracovních úrazů. Těchto 113 úmrtí mělo 

na svědomí 108 událostí, ke kterým bylo zjištěno celkem 152 závad v oblasti BOZP. 

Nejčastější závady BOZP v roce 2012: 

 Chyby na straně organizace (zaměstnavatel, jiná firma): 

o nesprávná organizace práce, neinformovanost mezi zaměstnavateli - 

16 případů, 

o nezpracovaný pracovní postup, nevyhledaná všechna rizika -            

11 případů, 
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o chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění -                

6 případů. 

 Chyby na straně zraněného pracovníka: 

o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání 

bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru -    

33 případů, 

o nedostatky osobních předpokladů k řádnému výkonu (chybějící 

tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní 

vlastnosti, okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce -       

21 případů, 

o nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených 

OOPP - 3 případy. 

 Ohrožení jinými osobami: 

o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání 

bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru -     

12 případů. 

 Vnější vlivy (zvířata, živly): 

o Ohrožení zvířaty - 4 případy. [14] 

Porušení přepisů týkajících se HČ a ČPHZ v roce 2012:  

Porušení na straně organizace nebo jin firmy:  

 zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě - 3 případy, 

 vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí - 2 případy. 

Porušení zaměstnancem: 

 vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí - 4 případy, 

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

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu - 1 případ, 
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 vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů - 2 případy. [14] 

4.2.2 Příčiny smrtelných úrazů v roce 2013 

V roce 2013 bylo celkem 110 smrtelných pracovních úrazů. Těchto 110 úmrtí mělo 

na svědomí 107 událostí, ke kterým bylo zjištěno celkem 142 závad v oblasti BOZP. 

Nejčastější závady BOZP v roce 2013: 

 Chyby na straně organizace (zaměstnavatel, jiná firma): 

o nesprávná organizace práce, neinformovanost mezi zaměstnavateli - 

14 případů, 

o nezpracovaný pracovní postup, nevyhledaná všechna rizika -            

5 případů, 

o chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění -                

5 případů. 

 Chyby na straně zraněného pracovníka: 

o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání 

bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru -     

30 případů, 

o nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených 

OOPP - 11 případů, 

o nedostatky osobních předpokladů k řádnému výkonu (chybějící 

tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní 

vlastnosti, okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce -         

10 případů. 

 Ohrožení jinými osobami: 

o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání 

bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru -     

10 případů. [14] 
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Porušení přepisů týkajících se HČ a ČPHZ v roce 2013:  

Porušení na straně organizace nebo jin firmy:  

 zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě – nespecifikován počet případů, zařazeno do rozmezí 1 - 3 

případy. 

Porušení zaměstnancem: 

 vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí 2 případy, 

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

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu 1 případ. [14] 

4.2.3 Příčiny smrtelných úrazů v roce 2014 

V roce 2014 bylo celkem 116 smrtelných pracovních úrazů. Těchto 116 úmrtí mělo 

na svědomí 107 událostí, ke kterým bylo zjištěno celkem 147 závad v oblasti BOZP. 

Nejčastější závady BOZP v roce 2014: 

 Chyby na straně organizace (zaměstnavatel, jiná firma):  

o chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění -             

15 případů, 

o nesprávná organizace práce, neinformovanost mezi zaměstnavateli - 

14 případů, 

o nezpracovaný pracovní postup, nevyhledaná všechna rizika -           

10 případů. 

 Chyby na straně zraněného pracovníka: 

o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání 

bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru -      

34 případů, 

o nedostatky osobních předpokladů k řádnému výkonu (chybějící 

tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní 

vlastnosti, okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce -        

13 případů, 
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o nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených 

OOPP - 2 případy. 

 Ohrožení jinými osobami: 

o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání 

bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru -     

17 případů. [14] 

Porušení přepisů týkajících se HČ a ČPHZ v roce 2014:  

Porušení na straně organizace nebo jin firmy:  

 zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě - 1 případ, 

 vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí - 2 případy, 

 vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb. o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů - 1 případ. 

Porušení zaměstnancem: 

 vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí - 2 případy. [14] 
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4.3 Podíl HČ a ČPHZ na smrtelných úrazech v České republice 

Tato podkapitola se zabývá rozdělením a vývojem ukazatelů smrtelný pracovních 

úrazů podle odvětví v letech 2012, 2013 a 2014. 

4.3.1 Podíl HČ a ČPHZ na smrtelných úrazech v ČR v roce 2012 

Podíl HČ a ČPHZ na smrtelné úrazovosti v roce 2012 zobrazuje graf č. 1: podíl 

počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích podniků – zaměstnavatelů. V roce 2012 

došlo celkem k 113 smrtelných pracovních úrazů, přičemž odvětvím těžby a dobývání bylo 

zaviněno 4,4% případů smrtelných úrazů. Porušení předpisů týkajících se HČ a ČPHZ 

v roce 2012, které vedly k těmto smrtelným pracovním úrazů, jsou uvedeny výše, viz 

podkapitola 4.2.1.  

 

Graf č.1: Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2012 [14] 
 

 

„ostatní odvětví“: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu (D.), Informační a komunikační 

činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.), Profesní, vědecké a technické činnosti 

(M), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Vzdělávání (P.), Zdravotní a sociální péče (Q.), 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.) a Činnosti exteritoriálních organizací (U.) 
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4.3.2 Podíl HČ a ČPHZ na smrtelných úrazech v ČR v roce 2013 

Podíl HČ a ČPHZ na smrtelné úrazovosti v roce 2013 zobrazuje graf č. 2: podíl 

počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích podniků – zaměstnavatelů. V roce 2013 

došlo celkem k 110 smrtelných pracovních úrazů, přičemž odvětvím těžby a dobývání bylo 

zaviněno 3,6% případů smrtelných úrazů. Porušení předpisů týkajících se HČ a ČPHZ 

v roce 2013, které vedly k těmto smrtelným pracovním úrazům, jsou uvedeny výše, viz 

podkapitola 4.2.2.  

 

Graf č.2: Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2013 [14] 

 

 „ostatní odvětví“: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu (D.), Informační a komunikační 

činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.),  Profesní, vědecké a technické činnosti 

(M), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Vzdělávání (P.), Zdravotní a sociální péče (Q.), 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.) a Činnosti exteritoriálních organizací (U.). 
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4.3.3 Podíl HČ a ČPHZ na smrtelných úrazech v ČR v roce 2014 

Podíl HČ a ČPHZ na smrtelné úrazovosti v roce 2014 zobrazuje graf č. 3: podíl 

počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích podniků – zaměstnavatelů. V roce 2014 

došlo celkem k 116 smrtelných pracovních úrazů, přičemž odvětvím těžby a dobývání bylo 

zaviněno 7,8% případů smrtelných úrazů. Porušení předpisů týkajících se HČ a ČPHZ 

v roce 2014, které vedly k těmto smrtelným pracovním úrazům, jsou uvedeny výše, viz 

podkapitola 4.2.3.  

 

Graf č.3: Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2014 [14] 

 

 

 „ostatní odvětví“: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu (D.), Informační a komunikační 

činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.),  Profesní, vědecké a technické činnosti 

(M), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Vzdělávání (P.), Zdravotní a sociální péče (Q.), 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.) a Činnosti exteritoriálních organizací (U.). 
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5. PROCES MANAGEMENTU ŘÍZENÍ RIZIK 

Abychom mohli rizika řídit, tak je musíme identifikovat, analyzovat, ocenit a 

pochopit v souvislostech. Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy 

postaveno na kvalitní analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik. Analýza 

rizik je tedy chápana jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a 

dopadu na aktiva, tedy stanovení rizika jejich závažnosti.  

5.1 Obecný postup analýzy a hodnocení rizik 

Analýza rizik zpravidla zahrnuje dvě fáze. První fází analýzy rizik je identifikace 

rizik, která zahrnuje:  

 Identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného objektu a popis aktiv, které 

vlastní. 

 Stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam, ohodnocení 

možného dopadu jejich ztráty, změny nebo poškození pro existenci 

analyzovaného subjektu. 

 Identifikaci nebezpečí a slabin (zranitelnosti) – určené druhu událostí a akcí, 

které mohou ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst, které 

mohou umožnit působení hrozeb. 

 Stanovení závažnosti nebezpečí a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečí a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. 

Po identifikaci rizik následuje druhá fáze analýzy rizik - vyhodnocení 

identifikovaných rizik, kde dále:  

 Posuzujeme dopady naplnění nebezpečí na konkrétní aktiva a na činnost 

organizace. 

 Stanovujeme úroveň rizika. 

 Rozhodujeme, zda jsou rizika vzhledem ke svým úrovním akceptovatelná, či 

nikoliv.  

Výsledky hodnocení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení organizace i 

priority pro zvládání rizik a pro realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu. Je 

možné, že proces hodnocení rizik a stanovení opatření bude třeba opakovat několikrát, aby 

byly pokryty různé části subjektu nebo jednotlivé činnosti. V každém případě je nutné si 

již na počátku stanovit úroveň, na jakou chceme analyzována rizika eliminovat. Snaha o 
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odstranění všech rizik by samostatně vedla k neúměrným nákladům při realizaci 

příslušných opatření a zákonitě by se podepsala i na funkčnosti daného subjektu. Na 

základě toho pak vybíráme konkrétní přístup a metodu analyzování rizik. [2] 

5.1.1 Metody analýzy rizik 

 Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici řada metodik a 

v dnešní době i softwarových nástrojů. Jsou založeny na fyzikálních modelech, které jsou 

jednodušší či složitější, což pochopitelně předurčuje lepší či horší správnost a spolehlivost 

výsledků. Nejfrekventovanější metody pro analýzu rizik:  

1. Kontrolní seznam (Check List) 

 Kontrolní seznam je postup založený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření, Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou zpravidla 

generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které 

souvisejí se systémem a potencionálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. 

Jejich struktura se může měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář, který 

umožňuje zahrnout různou relativní důležitost parametru (váhu) v rámci daného souboru. 

2. Bezpečnostní kontrola (Safety Audit) 

 Bezpečnostní kontrola je postup hledající rizikové situace a navržení opatření na 

zvýšení bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potencionálně možné nehody 

nebo provozního problému, který se může objevit v posuzovaném systému. Formálně je 

používán připravený seznam otázek a matice pro skórování rizik. 

3. Analýza toho, co se stane, když  (What – If Analysis) 

Analýza toho, co se stane když, je postup na hledání možných dopadů vybraných 

provozních situací. V podstatě je to spontánní diskuse a hledání nápadů, ve které skupina 

zkušených lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o 

možných nehodách. Není to vnitřně strukturovaná technika jako některé jiné (například 

HAZOP a FMEA). Namísto toho po analytikovi požaduje, aby přizpůsobil základní 

koncept šetření určitému účelu. 

4. Předběžná analýza ohrožení (Preliminary Hazard Analysis – PHA) 

 Předběžná analýza ohrožení – též kvantifikace zdrojů rizik je postup na 

vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadů a na jejich 

zařazení do kategorií dle předem stanovených kritérií. Koncept PHA ve své podstatě 
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představuje soubor různých technik (Kontrolní seznam, analýza what – if, HAZOP, 

FMEA,FTA), vhodných pro posouzení rizika.  

5. Analýza kvantitativních rizik procesu (Process Quantitative Risk Analysis – 

QRA)  

 Kvantitativní posuzování rizika je systematický a komplexní přístup pro predikci 

odhadu četnosti a dopadů nehod na zařízení nebo provoz systému. Rozšiřuje kvalitativní 

(zpravidla verbální) metody hodnocení rizik o číselné hodnoty. Algoritmus využívá 

kombinaci (propojení) s jinými známými koncepty a směřuje k zavedení kritérií pro 

rozhodovací proces, potřebnou strategií a programy k efektivnímu zvládání (řízení) rizika. 

Vyžaduje náročnou databázi a počítačovou podporu. 

6. Analýza ohrožení a provozuschopnosti (Hazard Operation Process – HAZOP) 

 HAZOP je postup založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich 

plynoucích rizik. Jde o týmovou expertní multioborovou metodu, založenou na řízené 

diskusi týmu formou brainstormingu. Soustřeďují se na posouzení rizika a provozní 

schopnosti systému. Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté 

vodící výrazy. Identifikované neplánované nebo nepřijatelné dopady jsou formulovány 

v závěrečném doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu. 

7. Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis – ETA) 

 Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační 

události přes konstruování události vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. 

Metoda ETA je graficko-statistická metoda. Názorné zobrazení systémového stromu 

událostí představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Znázorňuje 

všechny události, které se v posuzovaném systému mohou vyskytnout. Podle toho jak 

počet událostí narůstá, výsledný graf se postupně rozvětvuje jako větve stromu. 

8. Analýza selhání a jejich dopadů (Failure Mode and Effect Analysis – FMEA) 

 Analýza selhání a jejich dopadů je postup založený na rozboru způsobů selhání a 

jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a 

strukturovaně vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých 

prvků projektového návrhu systému a jeho provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého 

typu, kde se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Využívá se především pro vážná 
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rizika a zdůvodněné případy. Vyžaduje aplikaci počítačové techniky, speciální výpočetní 

program, náročnou a cíleně zaměřenou databázi. 

9. Analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis – FTA) 

 Analýza stromu poruch je postup založený na systematickém zpětném rozboru 

událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Metoda 

FTA je graficko analytická popř. graficko statistická metoda. Názorné zobrazení stromu 

poruch  představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Hlavním cílem 

analýzy metodou stromu poruch je posoudit pravděpodobnost vrcholové události 

s využitím analytických nebo statistických metod. Proces dedukce určuje různé kombinace 

hardwarových a softwarových poruch a lidských chyb, které mohou způsobit výskyt 

specifikované nežádoucí události na vrcholu. 

10. Analýza lidské spolehlivosti (Human Reliability Analysis – HRA) 

 Analýza lidské spolehlivosti je postup na posouzení vlivu lidského činitele na 

výskyt živelných pohrom, nehod, havárií, útoků apod. či některých jejich dopadů. Koncept 

analýzy lidské spolehlivosti HRA směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru 

(Human Factors) a lidské chyby (Human Error). Ve své podstatě přísluší do zastřešující 

kategorie konceptu předběžného posouzení PHA. Zahrnuje přístupy mikroergonomické 

(vztah „člověk – stroj“) a makroergonomické (vztah systému „člověk – technologie“). 

Analýza HRA má těsnou vazbu na aktuálně platné pracovní předpisy především z hlediska 

bezpečnosti práce. Uplatnění metody HRA musí vždy tvořit integrovaný problém 

bezpečnosti provozu a lidského faktoru v mezních situacích různých havarijních scénářů, 

tzn. Paralelně a nezávisle s další metodou rizikové analýzy.  

11. Metoda mlhavé logiky verbálních výroků (Fuzzy Set and Verbal Verdict  

Metod – FL-VV) 

 Metoda mlhavé logiky a verbálních výroků je metoda založena na jazykové 

proměnné. Jde o multikriteriální metodu rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, 

mlhavého typu. Opírá se o teorii mlhavých množin a může být aplikována v různých 

obměnách, jednak samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako stupnice 

v pomocných bodech [PB], namísto standardní verbálně-numerické stupnice v relativních 

jednotkách [RJ], tj. ve spojení s metodou TUKP – Totální ukazatele kvality prostředí 

(možnost uplatnění axiomatické teorie kardinálního užitku). Umožňuje aplikaci 

jednotlivcem i kolektivu. 



Ing. Pavlína Sachová: Analýza rizik při ČPHZ 
 

39 

 

12. Relativní klasifikace (Relative Ranking – RR) 

 Relativní klasifikace je ve skutečnosti spíše analytická strategie než jednoduchá 

dobře definovaná analytická metoda. Tato strategie umožňuje analytikům porovnat 

vlastnosti několika procesů nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají 

natolik nebezpečné charakteristiky, že to analytiky opravňuje k další podrobnější studii. 

Relativní klasifikace může být použita rovněž pro srovnání několika návrhů umístění 

procesu nebo zařízení a zajistit tak informaci o tom, která z alternativ je nejlepší nebo 

méně nebezpečná. Tato porovnání jsou založena na číselných srovnáních, která 

reprezentují relativní úroveň významnosti každého zdroje rizika. 

13. Analýza příčin a dopadů (Causes and Consequences Analysis – CCA) 

 Analýza příčin a dopadů je směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. 

Největší předností CCA je její použití jako komunikačního prostředku: diagram příčin a 

dopadů zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody (nepřijatelnými dopady) a jejich 

základními příčinami. Protože grafická forma, jež kombinuje jak strom poruch, tak strom 

událostí do stejného diagramu, může být hodně detailní, užívá se tato technika obvykle 

nejvíce v případech, kdy logika poruch analyzovaných nehod je poměrně jednoduchá. Jak 

už napovídá název, účelem analýzy příčin a dopadů je odhalit základní příčiny a dopady 

možných nehod. Analýza příčin a dopadů vytváří diagramy s nehodovými sekvencemi a 

kvalitativními popisy možných koncových stavů nehod. 

14. Metoda pravděpodobnostního hodnocení (Probablistic Safety Assessment – 

PSA) 

 Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných částí k celkové zranitelnosti 

celého systému. Tato technologie se používá například k modelování scénářů 

hypotetických jaderných havárií, které vedou k tavení aktivní zóny a k odhadnutí četnosti 

takových havárií. V zemích OECD byly doposud zpracovány stovky studií PSA. Metodika 

PSA se skládá z: pochopení systému jaderného zařízení, a ze shromáždění relevantních dat 

o jeho chování při provozu; identifikace iniciačních událostí a stavů poškození jaderného 

zařízení; modelování systémů a řetězců událostí pomocí metodiky založené na logickém 

stromu; hodnocení vztahů mezi událostmi a lidskými činnostmi; vytvoření databáze 

dokumentující spolehlivost systémů a komponent. [1,5] 
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5.2 Metodický postup analýzy a hodnocení rizik 

Hodnocení rizik je po analýze rizik dalším nezbytným krokem pro zvládání 

jakýchkoliv rizik ve společnosti, zvláště pak těch, která ohrožují zdraví lidí a životní 

prostředí. Účelem provádění hodnocení rizik na pracovišti je vytvořit podklady, které 

umožní zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví jeho 

zaměstnanců a které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je, anebo minimalizovat 

působení neodstranitelných rizik.  

Smyslem celého postupu je získání přehledu o rizicích v celém pracovním subjektu 

(podniku) a to tím, že provedeme hodnocení rizik postupně na jednotlivých pracovištích, 

pracovních místech a prostorech (uvnitř budovy a v areálu podniku). Dosažené hodnoty 

pak charakterizují rozložení rizik v celém pracovním systému (podniku) a umožňují 

vytipovat nejzávažnější rizika, na která by se měl zaměstnavatel soustředit v prvé řadě. 

[3,6] 

5.2.1 Sestavení pracovního týmu 

Sestavit pracovní tým s podporou vedení organizace a s cílem vyhledat, posoudit a 

zhodnotit rizika ve společnosti. Osoby, které mají provést vyhledávání a vyhodnocení rizik 

při práci, musí zaměstnavatel nejprve seznámit s výrobním cyklem a jeho hlavními fázemi. 

Též je nezbytné seznámení s pracovními postupy zaměstnanců.  

Vyhledávat rizika a upozorňovat na ně může ve firmě kdokoliv. U hodnocení rizika 

se však již musí postupovat podle zákona č. 309/2006 Sb., který stanoví v §9 kdo a za 

jakých podmínek může zajišťovat úkoly v prevenci rizik, tedy opatření vyplývající 

z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení, kam 

vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci jednoznačně patří.  

 Ve společnosti s nejvýše 25 zaměstnanci může provést, vyhledávání a 

vyhodnocení rizik při práci, zaměstnavatel v případě, když má potřebné 

znalosti k plnění úkolů v prevenci rizik.  

 Ve společnosti s 26 - 500 zaměstnanci může zajišťovat úkoly v prevenci 

rizik zaměstnavatel, je-li k tomu odborně způsobilý nebo jedna či více 

odborně způsobilý osob.  
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 Ve společnosti s více než 500 zaměstnanci zajišťuje úkoly v prevenci rizik 

vždy jedna či více odborně způsobilých osob k prevenci rizik. [3] 

Zákonné požadavky na odbornou způsobilost 

Z podmínek zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, pro 

zpracovatele vyplývá povinnost být odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou 

a následným vydáním osvědčení. Pro uchazeče o získání osvědčení platí také požadavek na 

minimální vzdělání a odbornou praxi - minimálním vzděláním se rozumí středoškolské 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou a odbornou praxí se rozumí praxe v délce 3 let. 

Délka odborné praxe je snížena na 2 roky pro uchazeče s vyšším odborným vzděláním a na 

1 rok pro absolventy vysokých škol v bakalářském či magisterském programu v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odbornou praxí se rozumí doba činnosti 

vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo 

činnost v oblasti BOZP.  

Jak je již výše uvedeno, tak zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají maximálně 25 osob, 

mohou úkoly v prevenci rizik zajišťovat sami, mají-li k tomu potřebné znalosti. Takovýto 

zaměstnavatelé tedy mohou prevenci rizik provádět dle svého uvážení na základě dokladu 

o potřebných znalostech. Dokladem o potřebných znalostech může být např. záznam o 

školení vedoucích zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [11] 

5.2.2. Kategorizace / klasifikace pracovních činností organizace 

Zpracování seznamu pracovních činností prováděných v organizaci včetně jejich 

charakteristik. Pracovní systém zahrnuje všechna zařízení, prostory, technologie, prostředí, 

zaměstnance a jiné osoby vyskytující se na pracovištích a všechny další vlivy, které je 

možno předpokládat.  

Při kategorizaci / klasifikaci pracovních činností, musíme rozlišit, v jakém vztahu 

jsou hodnocené činnosti vůči hodnotiteli: 

 činnosti vykonávané vlastními zaměstnanci, 

 činnosti vykonávané dodavatelskou firmou pro hodnotitele, 

 činnosti vykonávané jinou společností (dodavatelskou firmou) pracující ve 

stejném pracovním prostoru. 
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Tyto skutečnosti jsou důležité pro způsob, rozsah a formu seznamování 

zaměstnanců s riziky na pracovišti. [6] 

5.2.3 Identifikace nebezpečí a ohrožení 

Identifikace nebezpečí znamená, že se v určitém vybraném systému identifikují ty 

vlastnosti, které mohou být potenciální příčinou vzniku negativního jevu, eventuálně 

škody. Jedná se tedy o identifikování všech zdrojů nebezpečí vztahujících se 

k prováděným činnostem a zvážením, kdo může být poškozen nebo co může být 

poškozeno a jak. Ke každému pracovnímu místu, případně činnosti, přiřadíme nebezpečí 

nebo nebezpečnou situaci, která může nastat. Vychází se přitom, například ze zkušenosti 

hodnotitelů, zaměstnanců, z výsledků šetření pracovních úrazů, nehod, případně z evidence 

drobných poranění a skoronehod.  

Ne všechna nebezpečí nebo nebezpečné vlastnosti vyvolávají ohrožení. Ohrožení je 

chápáno, jako možnost aktivování nebezpečí. Při identifikaci ohrožení se tedy posuzuje, 

zda nebezpečná vlastnost může vyvolat ohrožení a stanovuje se, jak může nebezpečí 

způsobit škodu. Ohrožení závisí na parametrech posuzovaného systému a stupni ochrany, 

jelikož při kombinaci více zdrojů nebezpečí může být ohrožení jiné než při působení 

jednoho zdroje nebezpečí. [3,6]  

Pro identifikování nebezpečí na pracovišti je užitečné kategorizovat nebezpečí do 

několika skupin, například:  

 mechanická 

 elektrická 

 radiační 

 chemická 

 oheň a exploze 

Posuzování nebezpečí pro jednotlivé činnosti vykonávané na pracovišti, je možné 

specifikovat charakter možného nebezpečí pomocí odpovědi, např. na otázku: "Během této 

pracovní činnosti se vyskytuje nebezpečí ..." 

 uklouznutí/pádu na rovině  

 pád z výšky/do hloubky  

 pád nářadí, materiálu z výšky  

 nedostatečná výška prostoru  
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 spojené s manipulací s nářadím nebo materiálem  

 spojené s pásovou výrobou, čištěním, uváděním do provozu, výrobou, 

údržbou, opravami, změnami a demontáží  

 spojené s dopravou vnitropodnikovou i s přepravou  

 požáru a výbuchu  

 násilnostmi vůči personálu  

 spojené s látkami, které mohou být vdechnuty  

 spojené s látkami, které mohou ohrozit zrak  

 spojené s látkami, které mohou uškodit stykem s pokožkou  

 spojené s látkami, které mohou uškodit požitím  

 působení energie (např. elektřina, radiace, hluk, vibrace)  

 ohrožení horních končetin monotónní/opakovanou jednotvárnou činností  

 nevhodných tepelných podmínek (např. přílišné teplo)  

 spojené s osvětlením  

 spojené s kluzkým, nerovným povrchem podlah a komunikací  

 spojené s nevhodnými kryty a zábradlím  

 spojené s činností dodavatelů. 

Uvedený seznam není vyčerpávající a každý zaměstnavatel musí vypracovat svůj 

vlastní seznam nebezpečí, který vychází z konkrétních pracovních podmínek na pracovišti. 

5.2.4 Stanovení a ocenění rizik 

Stanovením rizika rozumíme odhad rizika spojeného s každým identifikovaným 

nebezpečím s uvedením stávajících nebo plánovaných bezpečnostních opatření. Při 

oceňování rizik posuzujeme závažnost možného poškození a také pravděpodobnost, se 

kterou může dojít k poškození. 

Při stanovení a ocenění rizika bereme v úvahu: 

 počet ohrožených osob, 

 pracovní podmínky (standardní nebo zhoršené), 

 druh činnosti (činnost plánované nebo neplánovaná) 

 četnost výkonu činnosti (denně, týdně, měsíčně…), 

 stav a stáří technologie, zařízení, objektu, 

 úroveň kvalifikace zaměstnanců, 
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 zkušenosti a individuální schopnosti zaměstnanců. 

Vycházíme-li z definice rizika, pak riziko vyjadřuje pravděpodobnost vzniku a 

zároveň závažnost následků případné nežádoucí události tzn. že riziko (R) je funkcí dvou 

základních parametrů: pravděpodobnosti ohrožení (P) a možného následku ohrožení (N). 

[3,6] 

5.2.5 Rozhodnutí o přijatelnosti rizika – hodnocení rizika 

Podstata hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme přijmout, a 

pokud ne, jaká opatření musíme realizovat k odstranění rizik nebo alespoň k jejich omezení 

na přijatelnou míru. K rozhodnutí o přijatelnosti docházíme po provedení hodnocení rizik, 

které byly stanoveny v předchozím kroku. 

Hodnocení může být provedeno různými formami, které závisí na získaných 

informacích, možnostech posuzovatelů a účelu hodnocení. 

 Kvalitativní hodnocení – používá se slovní vyjádření k popisu různých 

stupňů pravděpodobnosti a důsledku. Využívá se, zejména k získání všeobecného přehledu 

o rizicích, jedná-li se o jednoduchý provoz, nebo když chybějí číselné údaje, které jsou 

nutné k použití kvantitativního hodnocení. 

  Kvantitativní hodnocení – je založeno na matematickém výpočtu. Používá 

číselné údaje pravděpodobnosti a důsledky nežádoucího stavu. Využívá se při přesném a 

důsledném hodnocení rizika.  

 Kombinované metody – postup, kdy kvalitativně popsané stupnice mají 

přiděleny číselné hodnoty, jejichž kombinací se určí stupeň ohrožení a výsledná hodnota 

rizika. Používá se zejména k hodnocení rizika na pracovišti, které je určeno jako 

východisko pro bezpečnostní opatření v provozu, nejčastěji se jedná o bodovou metodu. 

[8] 

5.2.6 Příprava plánu nápravných opatření k odstranění nebo snížení 

rizika 

Po provedení kategorizace rizik a na základě jejich výsledků je nutné vyhotovit 

plán nápravných opatření, který bude obsahovat posloupnost jednotlivých kroků při 

realizaci nápravných opatření od rizik nejzávažnějších po rizika zanedbatelná. 

Při tvorbě plánu nápravných opatření se zohledňuje:  
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 zda je možné vyloučit nebezpečí přímo u zdroje nebezpečí, 

 zda je možné použít nové a modernější postupy pro zlepšení bezpečnosti 

práce, 

 zda je možné využít kombinace technických a organizačních opatření,  

 zda není nutné provézt přehodnocení používaných OOPP, 

 zda jsou používány kolektivní ochranné prostředky apod. 

Účinná prevence před poškozením zdraví vychází ze znalostí podstaty (charakteru) 

rizik a jejich závažnosti. Nutnou podmínkou účinné prevence je splnění všech požadavků 

stanovených právními předpisy a technickými normami. Stanovení opatření k prevenci 

rizik je výsledkem všech předchozích kroků. Cílem opatření je odstranit rizika u zdroje 

jejich původu nebo omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. [6] 

5.2.7 Posouzení, zda plán nápravných opatření je odpovídající 

Posuzování plánu nápravných opatření odpovídá na otázky, zda bude realizovaný 

plán vést k eliminaci rizika, zda nevzniknou realizací nová rizika, zda bylo vybráno 

nejúčinnější řešení i z pohledu ekonomického a zda budou navržená opatření dodržována 

nebo ignorována v důsledku tlaku na pracovní výkon zaměstnanců.    

Po posouzení a schválení optimálního plánu nápravných opatření s časovým 

harmonogramem realizace, je nutné provádět pravidelnou kontrolu dodržování 

realizovaných opatření. Opětovné zhodnocení rizik s ohledem na přijatá nápravná opatření 

a ověření, zda je riziko přijatelné. To znamená, zda riziko bylo sníženo na nejnižší 

rozumně dosažitelnou mez. 

Hodnocení rizik by se mělo provádět v pravidelných intervalech nebo intervalech 

stanovených pro jednotlivá pracoviště zaměstnavatelem podle prováděných rizikových 

prací a dalších skutečností, které rizikovost a četnost prevence ovlivňují. [6] 
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6. NAVRŽENÉ METODY HODNOCENÍ RIZIKA 

Jednou z hlavních náplní této disertační práce je navrhnout metody pro hodnocení 

rizik a následně pomocí těchto metod rizika u vybrané činnosti prováděné hornickým 

způsobem vyhodnotit. Vybranou činností je činnost zaměřená na podzemní práce 

spočívající v ražení štol a tunelů metra. Rizika, která byla hodnocena různými metodami 

pro posouzení vhodnosti jednotlivých metod, byla získána a konzultována na pracovišti 

prodloužené trasy metra A v Praze.  

Pro hodnocení rizik byly navrženy tyto metody: 

 bodovou kvatitativní metodou, která byla zpracovávana v microsoft office 

excel,  

  hodnocení v softwarovém programu MYCON určenému pro řízení rizik. 

6.1 Bodová kvantitativní metoda  

Bodová metoda spočívá v bodování rizik odhadem a to podle toho, zda může riziko 

nastat. Hodnocení proběhlo podle stupnice pravděpodobnosti a možných následků 

ohrožení a to vzestupně. Hodnocená činnost – podzemní stavby je podle objektů a činností 

vykonávané práce rozdělena do 21 částí, kterým jsou přiřezena nebezpečí nebo nebezpečné 

situace, které můžou nastat a zdroje těchto nebezpečných situací.  

Při hodnocení byla posuzována závažnost možných následků a pravděpodobnost, 

s jakou mohou nastat. A to tak, že se pro každou identifikovanou nebezpečnou situaci 

stanovil nejzávažnější reálně možný následek, pomocí pěti stupňů udávajících závažnost 

možného ohrožení. Při ocenění pravděpodobnosti se pozuzovalo, zda a v jaké míře může 

k ohrožení dojít, opět pomocí pěti stupňů udávajících pravděpodobnost možného ohrožení. 

Pro potřeby vyhodnocení závažnosti rizika jsou hodnoty bodů pravděpodobnosti a 

možných následků ohrožení, následující: 

Pravděpodobnost ohrožení – P: 

1. Nepravděpodobná 

2. Náhodilá 

3. Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 
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Možné následky ohrožení – N: 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Závažnější pracovní úraz vyžadující hospitalizaci 

4. Závažný pracovní úraz s trvalými následky 

5. Smrtelný úraz 

Bodové ohodnocení pravděpodobnosti ohrožení odpovídá pravděpodobnosti, 

s jakou nebezpečí nastane, pokud se neprovedou bezpečností opatření.  Celkové hodnocení 

rizika – H bylo určeno podle velikosti míry rizika dle následující tabulky č. 3. Výsledná 

míra rizika poškození zdraví, které představuje nebezpečná situace, je určena součinem 

pravděpodobnosti a možných následků ohrožení.  

 

Tabulka č.3: Hodnoty míry rizika [18] 

 

 

 

 

 

Podstata tohoto hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme příjmout 

nebo ne. Pokud nemůžeme riziko přijmout, tak rozhodujeme, jaká opatření musíme 

realizovat k odstranění rizik nebo k jejich omezení na přijatelnou míru. Tento postup 

umožňuje získat přehled o závažnosti jednotlivých identifikovaných rizik, což je důležité 

zejména pro určení priorit při přijímání bezpečnostníc opatření v organizaci. Výsledná 

hodnotící tabulka, podle výše popsaného postupu viz tabulka č.4.  

 

 

 

 

 

R - míra rizika = P x N   H - hodnocení   opatření 

1 - 5 akceptovatelná 1 velmi nízká - 

6 - 10 přijatelná 2 nízká nápravné opatření 

11 - 15 nežádoucí 3 střední nápravné opatření 

16 - 20 velmi nežádoucí 4 vysoká bezpečnostní opatření 

21 - 25 nepřijatelná 5 velmi vysoká zastavení činnosti 
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Tabulka č.4: Výsledná hodnotící tabulka vybrané činnost prováděné hornickým způsobem – podzemní stavby [18]
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6.2 Softwarová metoda hodnocení rizik - SOFTWARE MYCON  

V dnešní době velkého rozvoje informačních technologií je k dispozici velké 

množství (několik set až tisíc) softwarových produktů, jejichž výsledkem je hodnocení 

rizik. Softwarové produkty jsou založeny na fyzikálních modelech, které jsou jednodušších 

či složitějších, což znamená lepší či horší správnost a spolehlivost výsledků. [1] Pro 

hodnocení rizik pomocí softwarové metody v této disertační práci, byl zvolen program pro 

řízení rizik MYCON. 

MYCON je intuitivní software pro řízení rizik a řízení projektů respektive 

projektových rizik 

Software MYCON umožňuje:  

 vkládat a vyhodnocovat data získaná v průběhu posuzování rizik, 

 spravovat data z vícero částí oblasti rizik a jejich přehledné zobrazení, 

 stanovovat hodnoty relativně nebo absolutně,  

 průběžně zobrazovat výsledky analýzy rizik s barevným odlišením dle jejich 

významnosti, 

 řadit a zobrazovat výsledky v různých pohledech,  

 vytvořit přehledný seznam rizik, 

 sledovat vývoj rizika v čase,  

 řízení rizik v kontextu jejich vlivu na plnění strategických a operativních 

cílů,  

 zobrazovat a řídit příčiny vzniku rizik,  

 vytvářet a spravovat nápravná opatření včetně možnosti přiřadit zodpovědné 

osoby,  

 sledovat účinnost nápravných opatření,  

 zobrazit, tisknout, ukládat a exportovat přednastavené sestavy pro možnost 

dalšího zpracování dat,  

 systematicky vést zodpovědné pracovníky,  

 vychovat efektivního risk manažera ve společnosti/úřadu,  

 uspořit čas,  

 generovat zprávy, sestavy pro následné rozhodnutí managementu,  

 jednoduše a intuitivně ovládat řízení rizik.  
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6.2.1 Popis práce v softwaru MYCON 

Založení společnosti 

Před tím než se začnou zakládat a řídit rizika, je nutné založit kartu společnosti, pro 

kterou se budou rizika posuzovat. S identifikačními údaji společnosti se vybere typ zájmu, 

který se je potřebo sledovat a typ analýzy rizik. Současně se vytváří seznam osob, které se 

následně přiřazují jako zodpovědné osoby za jednotlivé části, projekty či cíle.  

Částí, pro účely tohoto softwaru, rozumíme nějakou řízenou oblast ve firmě, např. 

divizi, oddělení, pobočku.  

Aktivem, pro účely tohoto softwaru, rozumíme něco, co má pro danou firmu svou 

hodnotu. Aktivem může být zaměstnanec, software, vybavení, licence, budovy, strojní 

zařízení apod. U těchto aktiv bysme měli být schopni určit jejich finanční hodnotu nebo 

vyčíslit finanční význam pro společnost.   

S danou částí nemusí být spojována pouze aktiva. K dané části se mohou vázat cíle, 

pokud chceme sledovat a kontrolovat cíle nebo se mohou vztahovat na různé projekty, 

které jsou pro společnost tak zásadní, že by je chtěla sledovat.  

Pro zvýšení přehlednosti a okamžité informovanosti o tom, které aktiv, cíl nebo 

projekt je ohroženo a jak významně se automaticky po vytvoření jejich rizik zobrazí 

barevný a slovní popis, který označuje aktivum, cíl nebo projekt za běžně, závažně nebo 

kriticky ohrožené.  

 Zelené označení – pro dané aktivum, cíl nebo projekt neznáme žádné 

závažné nebo kritické riziko, 

 žluté označení – pro dané aktivum, cíl nebo projekt existuje alespoň 1 

závažné riziko,  

 červené označení – pro dané aktivum, cíl nebo projekt existuje alespoň 1 

kritické riziko. 

Příčina, pro účely tohoto softwaru, slouží ke sledování příčin vzniku rizika. Každé 

riziko může mít 1 nebo více příčin. Jejich identifikace je pro nalezení nápravných opatření 

nezbytná. 

Opatřením, pro účely tohoto softwaru se rozumí, nápravné opatření ke snížení 

nebo eliminaci příčiny rizika.  
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Nastavení zájmu 

Zájmem, pro účely tohoto softwaru se rozumí oblast, kterou hodláte sledovat. 

Rizika je možno sledovat z pohledu aktiv, cílů nebo projektů.  

Nastavení číselníku 

Všem položkám je při založení automaticky přiděleno identifikační číslo, aby byla 

zřejmá návaznost nápravného opatření přes příčinu, riziku, aktivum – cíl nebo projekt až 

k části nebo firmě. Značení prvních dvou písmen atributu identifikačního čísla se dá 

přenastavit dle potřeby.  

Přednastavené atributy, za které systém automaticky přiřazuje pořadová čísla, jsou:  

 F pro identifikaci firmy,  

 Z pro části,  

 A pro aktiva,  

 C pro cíle,  

 P pro projekty,  

 R pro rizika,  

 I pro příčinu,  

 pro opatření. 

Číselný kód potom tedy může vypadat např. takto: F1Z1C2R3I1O4 

 F1 – firma, která byla vložena jako první 

 Z1 – část, která byla vložena jako první  

 C2 – cíl, který byl k první části Z1 firmy F1 vložen jako druhý v pořadí 

 R3 – třetí vložené riziko ohrožující splnění cíle C2 v části Z1 firmy F1 

 I1 – první příčina třetího rizika R3 ohrožující cíl C2 v části Z1 firmy F1 

 O4 – čtvrté nápravné opatření, které má za cíl eliminovat první příčinu I1 

třetího rizika R3, které ohrožuje druhý cíl C2 části Z1 firmy F1 

Kód položky se zobrazuje jak v Mapě rizik, tak v Kartě rizik. [17] 
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Ukázka pracovní plochy softwaru MYCON  

 

Obrázek č.1: Ukázka pracovní plochy softwaru MYCON – před hodnocením 

 

 

Obrázek č.2: Ukázka pracovní plochy softwaru MYCON – po hodnocení 
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6.2.2 Typy analýzy rizik Softwaru Mycon 

Při práci se softwarem MYCON je možnost rozhodnout se pro realizaci kvalitativní 

nebo kvantitativní analýzy rizik.  

Kvalitativní analýza 

Pro kvalitativní analýzu jsou automaticky v systému přednastaveny hodnoty: 

 hodnota dopadu rizika,  

 hodnota pravděpodobnosti výskytu,  

 významnost rizika.  

 

Tabulka č.5: Hodnoty dopadu rizika [17] 

 

 

 

Tabulka č.6: Hodnoty pravděpodobnosti výskytu [17] 

 

 

 

Tabulka č.7: Hodnoty významnosti rizika [17] 

 

 

 

 



Ing. Pavlína Sachová: Analýza rizik při ČPHZ 
 

68 

 

Pro zvýšení přehlednosti a okamžité informovanosti o tom, které 

aktivum/cíl/projekt je ohroženo a jak významně, se u těchto aktiv/cílů/projektů 

automaticky, po jejich vytvoření a ohodnocení, zobrazí barevný a slovní popis označující 

aktivum/cíl/projekt za běžně, závažně nebo kriticky ohrožené jak je patrno z tabulky č.5:  

 zelené označení – pro dané aktivum/cíl/projekt neznáme žádné závažné 

nebo kritické riziko,  

 žluté označení – pro dané aktivum/cíl/projekt existuje alespoň 1 závažné 

riziko,  

 červené označení – pro dané aktivum/cíl/projekt existuje alespoň 1 kritické 

riziko.  

Kvantitativní analýza 

Pro odhad finanční hodnoty dopadu rizika je potřeba značné množství informací a 

vstupních dat, které pro potřeby této analýzy a disertační práce nebyly k dispozici, a proto 

je zde tato druhá metoda softwaru MYCON popsána pouze teoreticky. 

U kvantitativní analýzy rizik se zapisuje vždy konkrétní finanční hodnota dopadu 

rizika. Hodnota dopadu rizika může být dána náklady na odškodné, léčení, nemocenskou, 

pořizovací hodnotou majetku nebo odhadem ztrát, který by společnost utrpěla. Hodnota 

pravděpodobnosti výskytu a míra zranitelnosti se vyjádřuje procentuálně. 

Pro kvantitativní analýzu je automaticky v systému přednastavena následující 

významnost rizika viz tabulka č. 6.  

Tabulka č.8: Hodnoty významnosti rizika [17] 

 

6.2.3 Výsledné sestavy softwaru MYCON 

Sestavy umožňují zobrazení společnosti spolu s identifikačními údaji a seznamem 

jejich aktiv/cílů/projektů, termínů a vlastníků včetně barevného rozlišení 

aktiv/cílů/projektů v závislosti na existenci či neexistenci běžných, závažných či kritických 

rizik, které mohou mít vliv na jejich výsledek.  
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Výsledné sestavy:  

 Katalog rizik – přehled všech založených rizik ve společnosti seřazených 

dle částí včetně barevného rozlišení na běžná, závažná a kritická.  

Výsledný katalog rizik aplikovaný na podzemní stavby - činnost 

prováděnou hornickým způsobem viz tabulka č. 9. 

 Mapa rizik -  grafické zobrazení všech založených rizik, u kvantitativní 

analýzy, ve společnosti dle významnosti rizika včetně barevného rozlišení 

na běžná, závažná a kritická.  

Výsledná mapa rizik celé hodnocené části – podzemní stavby viz str. 89. 

Pro velké množství dat je mapa rizik celé hodnocené části poněkud 

nepřehledná.  

Ukázková výsledná mapa hodnoceného aktivala viz str. 90 je pro 

přehlednost lepší varianta.  

 Karta rizika – je vytvářená pro každé kritické riziko a slouží ke sledování 

vývoje rizika v čase a sledování kroků k jeho eliminaci.  

Ukázková karta rizika viz str. 87 – 88. [17] 
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Tabulka 9: Souhrná karta rizik ze softwaru MYCON 
Část Aktivum Označení Název Dopad Pravděpodobnost Významnost 

Podzemní 
stavby 

Objekty, 
pracoviště a 
zařízení 

F2Z1A1R1 Vstup neoprávněné osoby  Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A1R2 Znemožnění odchodu osob při 
nebezpečí 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A1R3 Pohřešování osoby Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A1R4 Závadné pracoviště Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A1R5 Nedýchatelné ovzduší Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A1R6 Nedosažitelnost sebezáchranného 
přístroje 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A1R7 Nesprávné použití sebezáchranného 
přístroje 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A1R8 Narušení struktury žebříků  Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A1R9 Požití poškozeného žebříků Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A1R10 Žebřík vyrobený na stavbě Drobný Výjimečně možná Závažné 

Vedení důlních a 
podzemních děl 

F2Z1A2R1 Pád horniny Významný Běžně možná Kritické 

F2Z1A2R2 Poranění při plenění výztuže Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

Větrání F2Z1A3R1 Nedýchatelné ovzduší Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A3R2 Přerušení separatního větrání Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A3R3 Recirkulace větrů při separátním 
větrání 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

Díla větší než 16 
m2 

F2Z1A4R1 Pád a zřícení kusů horniny Drobný Hraničící s jistotou Kritické 

F2Z1A4R2 Vyjetí, zřícení výrubu čelby Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A4R3 Zvýšená prašnost Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A4R4 Prasknutí hydraulické/pneumatické 
hadice 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 
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F2Z1A4R5 Poranění při ručním vrtání Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A4R6 Zlomení pracovního nástroje Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A4R7 Navrtání vodorovné části masivu Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A4R8 Zranění odprýsknutou horninou z 
čelby 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A4R9 Převržení rozpojovacího stroje Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A4R10 Přejetí/najetí na zaměstnance při 
dopravě 

Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A4R11 Pád horniny při nakládání Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A4R12 Přejetí/najetí na zaměstnance při 
nakládání 

Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A4R13 Poranění o ostré konce armovýztuže Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A4R14 Zakopnutí o skladované prvky výztuže Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A4R15 Pád na skladované části prvky výztuže Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A4R16 Pád armovýztuže/ zborcení oblouku Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A4R17 Poranění očí, obličeje Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A4R18 Vdechnutí rozptýlených částic Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A4R19 Manipulace s formou Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A4R20 Pád/zborcení/ujetí bednící formy Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A4R21 Poranění betonovou směsí Významný Hraničící s jistotou Kritické 

Díla menší než 16 
m2 

F2Z1A5R1 Pád/ zřícení kusů horniny Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A5R2 Vyjetí/ zřícení výrubu čelby Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A5R3 Zvýšená prašnost Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A5R4 Prasknutí hydraulické/pneumatické 
hadice 

Kritický Pravděpodobná Kritické 
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F2Z1A5R5 Poranění při ručním vrtání Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A5R6 Zlomení pracovního nástroje Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A5R7 Navrtání vodorovné části masivu Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A5R8 Zranění odprýsknutou horninou z 
čelby 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A5R9 Převržení rozpojovacího stroje Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A5R10 Zavalení/zasypání Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A5R11 Poranění rozpojovacím nářadím Kritický Hraničící s jistotou Kritické 

F2Z1A5R12 Přejetí/najetí na zaměstnance při 
dopravě 

Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A5R13 Přejetí/najetí na zaměstnance při 
nakládání 

Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A5R14 Poranění o ostré konce armovýztuže Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A5R15 Pád armovýztuže/ zborcení oblouku Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A5R16 Poranění očí Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A5R17 Vdechnutí rozptýlených částic Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A5R18 Pád na počvě Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A5R19 Manipulace s formou Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A5R20 Pád/zborcení/ujetí bednící formy Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A5R21 Poranění betonovou směsí Významný Hraničící s jistotou Kritické 

Definitivní ostění I. F2Z1A6R1 Pád/klopýtnutí/poranění nohou, 
rukou, těla 

Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A6R2 Pád z výšky při výstpu/sestupu Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R3 Pád jeřábu po ztrátě stability Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A6R4 Poranění vázacími/závěsnými 
prostředky 

Drobný Běžně možná Závažné 
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F2Z1A6R5 Přiražení/přiskřípnutí břemenem Významný Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R6 Pád břemene při manipulaci a 
dopravě 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R7 Ztráta stability břemene po uložení Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R8 Zasažení zavěšeným břemenem 
jeřábu 

Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A6R9 Pád zavěšeného břemene Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R10 Pád žebříku se zaměstnancem Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R11 Pád při vystupovaní/seztuvání z 
žebříku 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R12 Pád při nadměrném vychýlení osoby 
ze žebříku 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R13 Pád při postavení žebříku na nerovný 
podklad/opěru 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A6R14 Pád při přetížení a nerovnoměrném 
zatížení 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A6R15 Převrácení jinou osobou nebo 
nárazem 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R16 Pád po prasknutí/zlomení příčle 
žebříku 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A6R17 Pád pod místo montáže Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A6R18 Pád z okrajů bednícího vozu Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R19 Pád při práci na konstrukci bednícího 
vozu 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R20 Pád při práci otvorem podlahy Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A6R21 Pád při výstupu/sestup z bednícího 
vozu 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A6R22 Pád při odebírání břemen z jeřábu Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A6R23 Pád předmětů/materiálu z výšky na 
osoby 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R24 Úraz úmyslně shozovaným Kritický Běžně možná Kritické 
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materiálem 

F2Z1A6R25 Náhodilý pád materiálu z výšky 
bednícího vozu 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R26 Sečné/řezné/tržné a bodné rány Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R27 Přimáčknutí/otlaky/zhmožděniny/po
dlitiny 

Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R28 Úraz očí Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R29 Vyklouznutí nářadí z ruky Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A6R30 Zasažení uvolněným nástrojem z 
násady 

Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A6R31 Zasažení kladivem Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R32 Pohmoždění ruky přidržující materiál Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R33 Zranění při práci ve stísněném 
prostředí 

Významný Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R34 Zasažení osob zdržujících se  v 
blízkosti nářadí 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R35 Úraz při průchod el. proudem Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R36 Pád z výšky po zásahu el. proudem Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R37 Zhmoždění/pořezání/vykloubení 
ruky, zlomení prstů 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R38 Zranění vyklouznutím nářadím z ruky Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A6R39 Pořezání ruky Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R40 Namotání volných částí 
oděvů/rukavic vlasů 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R41 Nechtěné uvedení nástroje do chodu Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A6R42 Zranění očí a obličeje Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A6R43 Padající materiál Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A6R44 Zhmoždění/bodné/tržné rány na 
nohou 

Významný Běžně možná Kritické 



Ing. Pavlína Sachová: Analýza rizik při ČPHZ 
 

75 

 

F2Z1A6R45 Pád náředí při práci na žebříku Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R46 Postižení vibracemi Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R47 Cévní poruchy, onemocnění nervů Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R48 Zachycení/ořezání obsluhy pily Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R49 Zasažení obsluhy pily řetězem Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R50 Poranění obsluhy pily ostrými částmi 
řetězu 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R51 Pořezání obsluhy pily při volnoběhu 
motoru 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R52 Choroba z povolání obsluhy pily Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A6R53 Úraz při startování pily Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R54 Hluk Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A6R55 Pořezání obsluhy pily při 
přenosu/převozu 

Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A6R56 Úraz při průchodu el. proudem Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R57 Poškození/destrukce kotoučové pily Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R58 Zasažení obsluhy roztřeným pilovým 
kotoučem/zubem 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R59 Pořezání Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R60 Amputace prstů při styku se zuby 
kotouče 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R61 Zachycení obsluhy klínovým 
řemenem 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A6R62 Vymrštění odřezku ze štěrbiny stolu 
proti obsluze 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 
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F2Z1A6R63 Kontaktu zubů pilového kotouče se 
stolem pily 

Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A6R64 Zasažení 
odřezkem/třískou/uvolněným sukem 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R65 Zpětný vrh materiálu Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A6R66 Zakopnutí a pád osoby Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A6R67 Zasažení el. proudem Kritický Výjimečně možná Kritické 

Definitivní ostění 
II. 

F2Z1A7R1 Sečné/řezné/tržné a bodné rány Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R2 Přimáčknutí/otlaky/zhmožděniny a 
podlitiny 

Významný Pravděpodobná Závažné 

F2Z1A7R3 Úrazy očí odletem úlomku štěpiny Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R4 Vyklouznutí nářadí z ruky Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R5 Zasažení uvolněným nástrojem z 
násady 

Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A7R6 Zasažení kladivem Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R7 Pohmoždění ruky přidržující materiál Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R8 Zranění při práci ve stísněném 
prostoru 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R9 Zasažení osoby v blízkosti nářadí Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A7R10 Úraz při průchodu el. proudu 
organismem 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R11 Pád osoby z výšky při úrazu el. 
proudem 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A7R12 Poranění ruky/vykloubení a zlomení 
prstů 

Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R13 Zranění vyklouznutým nářadím Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R14 Namotání volných částí 
oděvů/rukavic a vlasů 

Kritický Běžně možná Kritické 
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F2Z1A7R15 Pořezání ruky při styku s nástrojem Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R16 Nechtěné uvedení stroje do chodu Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A7R17 Zranění očí a obličeje Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R18 Ohrožení uvolněným padajícím 
materiálem 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R19 Zhmoždění/bodné a tržné rány na 
nohou 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R20 Roztržení rozbrušovacího kotouče Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A7R21 Zasažení obsluhy sesmeknutím 
hadice na armatuře 

Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A7R22 Zranění obsluhy pohybujícím se 
nástrojem 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R23 Zranění očí Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A7R24 Zasažení očí Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R25 Ohrožení dýchacích cest - plícní 
onemocnění 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R26 Postižení tkání - kostí,kloubů, šlach, 
cév a nervů 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A7R27 Poruchy sluchu Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R28 Chybějící/poškozené zábradlí Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R29 Chybející výstup a nástup Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A7R30 Chybějící zařízení proti pádu Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A7R31 Nenastavené/chybějící koncové 
vypínače 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R32 Překročení nosnosti Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R33 Pád obsluhy z výšky Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R34 Pád pohyblivé plošiny Kritický Běžně možná Kritické 
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F2Z1A7R35 Zasažení osob materiálem Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R36 Nezabezpečení prostoru pod 
plošinou 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R37 Neinformovanost zaměstnanců o 
pohybu plošiny 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R38 Rozhoupání plošiny Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A7R39 Nepravidelní funkce mechanismů Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A7R40 Nekvalifikovaná obsluha Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A7R41 Neodborná montáž/opravy Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R42 Chybějící výstražné tabule/zábrany Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R43 Zasažení těla směsí a odraženými 
částečkami 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R44 Zasažení kmitající výstupní  tryskou Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R45 Zasažení osob uvolněnou/roztrženou 
hadicí 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R46 Zvýšená prašnost u sila stříkacího 
stroje 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R47 Ucpání hadic k trysce Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R48 Dráždivé účinky na oči/dýchací 
orgány a kůži 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R49 Neschválený/neevidovaný přístroj Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A7R50 Střelné rány Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R51 Nevymezení/nezabezpečení 
ohroženého prostoru 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R52 Zranění osob po vstupu do 
ohroženého prostoru 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A7R53 Zranění po odražení vstřeleneného Kritický Běžně možná Kritické 
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hřebíku 

F2Z1A7R54 Nezabezpečení nábojek před jinou 
osobou 

Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A7R55 Zranění po neodborné/nedostatečné 
obsluze 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A7R56 Hluk při vstřelování Významný Hraničící s jistotou Kritické 

Definitivní ostění 
III. 

F2Z1A8R1 Připevnění folie na terče Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A8R2 Spojování izolačních pásů stroje 
svařováním 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A8R3 Kontrola a zkoušky hydroizolace Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A8R4 Opravy hydroizolace Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A8R5 Popálení obsluhy Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A8R6 Úraz elektrickým proudem Kritický Běžně možná Kritické 

Definitivní ostění 
IV. 

F2Z1A9R1 Poranění nohou/rukou a těla po 
klopýtnutí 

Významný Pravděpodobná Závažné 

F2Z1A9R2 Poranění nohou/rukou a těla Významný Pravděpodobná Závažné 

F2Z1A9R3 Poranění/pořezání o armovýztuž Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A9R4 Poranění břemenem při dopravě Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A9R5 Přiskřípntí/přimáčknutí/zhmoždění Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A9R6 Ztrátá stability břemene Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A9R7 Zranění při svařování - poškození 
zraku/popálení 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A9R8 Pád osoby při práci a pohybu na 
konstrukci 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A9R9 Pád osoby při výstupu a sestupu na 
konstrukci 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A9R10 Pád předmětů/materiálů z výšky Velmi Pravděpodobná Kritické 
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konstrukce významný 

F2Z1A9R11 Pád úmyslně shozeného materilu 
nebo nářadí 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A9R12 Náhodilý pád materiálu Kritický Běžně možná Kritické 

Definitivní ostění 
V. 

F2Z1A10R1 Zranění očí - čerpadlem betonu Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A10R2 Asymetrické zatížení bednícího vozu Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A10R3 Poranění při odbědňování Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A10R4 Ošetřování pláště bednícího vozu 
chem. látkami 

Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A10R5 Poranění částí těl osob ochranným 
násřikem betonu  

Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A10R6 Požití betonu Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A10R7 Zasažení očí a pokožky Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A10R8 Dráždivé účinky betonu Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

Práce ve výškách F2Z1A11R1 Pád osoby při přesunu na místo 
výkonu práce 

Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A11R2 Pád při pohybu u okrajů Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A11R3 Propadnutí nebezpečnými otvory Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A11R4 Práce a pohyb v blízkosti okrajů Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A11R5 Nezachycení pádu Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A11R6 Náraz na překážku při zachycení pádu Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A11R7 náhlé zachycení pádu Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A11R8 Zachycení pádu ve fyziologicky 
nevhodné poloze 

Kritický Běžně možná Kritické 

Definitivní ostění F2Z1A12R1 působení chem. látekna pokožku/oči Velmi Výjimečně možná Závažné 
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VI. a sliznice významný 

F2Z1A12R2 Dráždivý účinek injektážní směsi Významný Výjimečně možná Závažné 

Polyuretanové 
pryskyřice 

F2Z1A13R1 Vylití z přepravných nádob Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A13R2 Smíchání složek Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A13R3 Vdechnutí složky A Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A13R4 Zasažení očí a sliznice složkou A Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A13R5 Vdechnutí složby B Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A13R6 Zasažení očí/sliznice a pokožky 
složkou B 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

Trhací práce F2Z1A14R1 Ztráta výbušnin Významný Výjimečně možná Běžné 

F2Z1A14R2 Neočekáváná exploze Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A14R3 Navrtání  zbytků výbušnin ve starých 
vývrtech 

Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A14R4 Manipulace s trhavinami Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A14R5 Předčasný výbuch trhaviny Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A14R6 Nekontrolovaný rozlet úlomků při 
odstřelu 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A14R7 Seizmické účinky Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A14R8 Ohrožení roznětu bludnými proudy Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A14R9 Selhávky Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A14R10 Jedovaté povýbuchové zplodiny Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

Doprava v 
podzemí 

F2Z1A15R1 Zranění osoby při pádu Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A15R2 Přejetí osoby Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A15R3 Ujetí vozíku na úklonné cestě Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A15R4 Přejetí osoby - strojní doprava Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A15R5 Pád řidiče z vozidla Velmi Výjimečně možná Závažné 
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významný 

F2Z1A15R6 Srážka dvou vozů Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A15R7 Převržení vozidla Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A15R8 Požár vozidla Kritický Výjimečně možná Závažné 

Hloubení a provoz 
jam 

F2Z1A16R1 Poranění ručním nářadím Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A16R2 Poranění při odtěžování rubaniny Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A16R3 Pád/převržení těžní nádoby Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A16R4 Poranění drapákem při těžbě Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A16R5 Zborcení odkrytého nevyztuženého 
boku jámy 

Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A16R6 Poranění pracovním nástrojem Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A16R7 Zlomení pracovního nástroje Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A16R8 Poranění rozpojenou tlakovou 
hadicí/svorkou 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A16R9 Pád výztuže do jámy z ohlubně/z 
těžního zařízení 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A16R10 Poranění o výztuž při manipulaci a 
ustavování 

Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A16R11 Přiražení zaměstnance při ustavování 
na líci jámy 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A16R12 Poranění očí při nástřiku/poleptání 
pokožky 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A16R13 Poranění při rozpojení tlakových 
hadic s betonem 

Velmi 
významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A16R14 Vdechnutí rozptýlených částic ve 
vznosu 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A16R15 Poranění při manipulaci s Velmi Běžně možná Kritické 
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formou/přiražení k lící významný 

F2Z1A16R16 Poranění vystříknutou betonovou 
směsí 

Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A16R17 Pád do jámy z ohlubně Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A16R18 Pád do jámy ze žebříku Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A16R19 Pád předmětů do jámy Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A16R20 Pád/ujetí stroje do jámy Kritický Výjimečně možná Kritické 

Vertikální doprava F2Z1A17R1 Přetržení lana těžního zařízení Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A17R2 Uvolnění/ujetí dopravovaného 
materiálu 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A17R3 Převržení těžního zařízení do jámy Kritický Téměř nemožná Závažné 

F2Z1A17R4 Ujetí zatížení horniny pod těžní 
zařízení 

Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A17R5 Pád jeřábu Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A17R6 Pád břemene Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A17R7 Přetržení úvazku lana těžního zařízení Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A17R8 Přiražení/rozdrcení osob na dně jámy Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A17R9 Zasažení elektrickým proudem Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A17R10 Přiražení/rozdrcení při otáčení Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A17R11 Přiražení/rozdrcení při pojezdu Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A17R12 Vypadnutí osoby z dopravní nádoby Kritický Téměř nemožná Závažné 

F2Z1A17R13 Pád při nastupování a vystupování z 
nádoby 

Velmi 
významný 

Běžně možná Závažné 

F2Z1A17R14 Ujetí/pád dopravní nádoby Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A17R15 Poranění osob při současné dopravě 
materiálu 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

Hloubení tunelů F2Z1A18R1 Pád do výkopu Kritický Výjimečně možná Kritické 

Práce s otevřeným 
ohněm 

F2Z1A19R1 Popálení svářeče při úniku kyslíku Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R2 Zpětné šlehnutí plamene Velmi Běžně možná Kritické 
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významný 

F2Z1A19R3 Popálení osoby plamenem hořáku/ 
požár 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R4 Únik chemikálie Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R5 Únik kyslíku hořáky Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R6 Ohřev a eploze lahve Významný Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R7 Žhavý rozstřik Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R8 Popálení osob v blízkosti svařování Významný Běžně možná Závažné 

F2Z1A19R9 Požár Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R10 Působení záření Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R11 Nedovolené svařování Významný Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R12 Požár/výbuch Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R13 Požár pod místem svařování Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R14 Vzplanutí nánosu v nádobách a v 
potrubí 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R15 Neznalost zaměstnanců Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R16 Vliv proudové smyčky Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R17 Záření, sálavé teplo Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A19R18 Porucha na svařovacím zařízení Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R19 Otrava zplodinami Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A19R20 Pád/zakopnutí Drobný Pravděpodobná Závažné 

F2Z1A19R21 Rozpojení částí zařízení Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R22 Porucha ventilu lahve Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R23 Požár/výbuch po svařování Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A19R24 Únik nebezpečných plynů Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A19R25 Elektrický zkrat Velmi Výjimečně možná Závažné 
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významný 

Razící štít F2Z1A20R1 pád/ujetí dílů z ložné plochy vozidla Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R2 Kolize se zaměstnancem Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R3 Pád břemene z vysokozdvižného 
vozíku 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R4 Pád břemene ze zdvihacího zařízení Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R5 Poranění očí odletajícími odštěpy 
železa 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R6 Pád zaměstnance z výšky Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R7 Poleptání pokožky/očí nebezpečnými 
látkami 

Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R8 Pád/zakopnutí zaměstnance Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A20R9 Poranění odpadajícími úlomky 
betonu při zarážení 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R10 Ujetí stroje ze startovacích rámů Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R11 Zvýšená prašnost při zarážení Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R12 Poranění v těžní komoře Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A20R13 Průval vod a bahnin z těžební komory Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R14 Pád segmentu na zaměstnance Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R15 Přitlačení končetiny hydraulickým 
válcem k ostění 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R16 Uvolnění nákladu při dopravě Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R17 Kolize s výstrojí díla či zařízením Velmi 
významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R18 Kolize se zaměstnancem nebo 
osbsluhou 

Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R19 Porucha MSV Významný Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R20 Pořár MSV Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R21 Havárie MSV Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R22 Pád/ujetí dílů z ložné plochy vozidla Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R23 Nehoda při průjezdu Velmi Výjimečně možná Závažné 
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významný 

F2Z1A20R24 Pád břemene z vysokozdvižného 
vozíku u MSV 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R25 Pád zavěšeného břemene u MSV Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R26 Přiražení zaměstnance zavěšeným 
břemenem u MSV 

Kritický Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A20R27 Ujetí zdvihované břemene Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R28 Pád segmentu při vykládce Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R29 Poškození potrubních rozvodů Velmi 
významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R30 Poškození tlakových rozvodů Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R31 Poranění tlakovým médiem Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A20R32 Kolize s MSV Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A20R33 Pád z výšky Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R34 Požár Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R35 Zatopení díla Kritický Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A20R36 Únik provozních hmot Kritický Běžně možná Kritické 
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MYCON 

 

Analýza: kvalitativní 

 

Karta rizika 
 

Název:  Zasažení obsluhy sesmeknutím hadice na armatuře 

Bližší popis:  Vyrovnání lící ručním pneumatickým nářadím 

Část:  Podzemní stavby 

Aktivum:  Definitivní ostění II. 

Označení:  F2Z1A7R21 

Vlastník:  Sachová Pavlína 

 

Dopad:  Významný 

Pravděpodobnost:  Běžně možná 

Významnost:  Závažné 

 

Příčiny 

Označení Název Vlastník 

F2Z1A7R21I1 Nevhodné upevnění hadice Sachová Pavlína 

 

Opatření 

Označení Název Vlastník Taktika 
zvládání rizika 

Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

F2Z1A7R21I
1O1 

Potrubí hadice opatřit 
samouzavíratelným ventilem 

Sachová 
Pavlína 

Vyvarování 18.2.2016 4.5.2016 

F2Z1A7R21I
1O2 

Montáž hadicových spojek proti 
sesmeknutí 

Sachová 
Pavlína 

Vyvarování 19.2.2016 4.5.2016 

F2Z1A7R21I
1O3 

Hadice vést aby netvořily ostré 
záhyby 

Sachová 
Pavlína 

Vyvarování 19.2.2016 4.5.2016 

F2Z1A7R21I
1O4 

OOPP - rukavice, pracovní obuv, 
přilba 

Sachová 
Pavlína 

Vyvarování 19.2.2016 4.5.2016 

F2Z1A7R21I
1O5 

OOPP - reflexní pracovní oděv Sachová 
Pavlína 

Vyvarování 20.2.2016 4.5.2016 
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Vývoj rizika v čase 

Datum Hodnota dopadu Pravděpodobnost výskytu 

17.2.2016 4,5 3,44 

18.2.2016 4,5 2,5 

19.2.2016 3,05 2,5 

4.3.2016 3,05 2,2 

 

 

Grafické znázornění vývoje významnosti rizika v čase 
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Mapa rizik celé hodnocené části 

 

Část: Podzemní stavby 
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Mapa rizik určitého aktiva 

Část: pozdzemní stavby                                Aktivum: práce s otevřeným ohněm 
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7. NÁRODNÍ PROGRAM „BEZPEČNÝ PODNIK“ 

Cílem státní politiky v oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je 

v prostředí EU trvale zvyšovat úroveň BOZP, ochrany životního prostředí a ochrany 

pracovního prostředí v podnicích vytvářením podmínek pro zavedení efektivního řízení 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a pomoci tak podnikům plnit ustanovení 

měnící se české legislativy v souvislosti s požadavky směrnic EU. 

Jedním z nástrojů této politiky je vytvoření národního program „Bezpečný podnik“. 

Tento program byl vytvořen v roce 1996 ministrem práce a sociálních věcí a garantem 

programu byl Český úřad bezpečnosti v Praze a je vhodný k uplatnění ve středních a 

velkých podnicích, které mají nad 100 zaměstnanců. Od 1. 7. 2005 je garantem programu 

Státní úřad inspekce práce v Opavě.  

Program bezpečný podnik vychází z požadavků norem a nadnárodních dokumentů, 

kterými jsou zejména:  

 požadavky příručky ILO – OSH 2001,  

 zásady systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001, 

 zásady systému environmentálního řízení podle ČNS EN ISO 14001,  

 požadavky OHSAS 18001. 

Program bezpečný podnik je založen na těchto základních přístupech:  

 zavedení efektivního způsobu řízení BOZP včetně ochrany životního 

prostředí a jeho začlenění do stávajícího systému řízení organizace,  

 minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,  

 minimalizovat ztráty organizace v důsledku snížení nehodovosti (úrazů, 

havárií),  

 dosáhnout stavu, kdy BOZP a ochrana životního prostředí bude v rámci 

provozu organizace zajištěna v souladu s předpisy,  

 dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celé organizace, zapojením všech 

zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím 

dosáhnout i vyšší ochrany jejich zdraví,  

 zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti,  

 zvýšit úroveň kultury práce,  
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 dosáhnout úrovně BOZP a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní 

dosahované v podnicích zemí EU,  

 zvýšit prestiž organizace a tím i její úspěšnost při obchodních jednáních,  

 zvýšit celkovou bezpečnost organizace včetně jejího okolí a tím zlepšit její 

image v očích veřejnosti i obchodních partnerů.  

V rámci řízení bezpečnosti jsou uplatňovány následující principy:  

 vrcholový management stanoví a vyhlásí bezpečností politiku organizace a 

seznámí s ní zaměstnance organizace,  

 na realizaci bezpečnostní politiky se musejí, kromě samotné organizace, 

podílet všichni zaměstnanci,  

 prostředkem k důslednému uplatňování bezpečnostní politiky je 

vyhlašování ročních programů a cílů na úrovni celého podniku a na úrovni 

jednotlivých provozů.  

Realizace programu „Bezpečný podnik“ organizaci umožní: 

 vytvořit v organizaci efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci včetně ochrany životního prostředí, 

 začlenit oblast řízení bezpečnosti práci, ochrany zdraví a ochrany životního 

prostředí do stávajícího systému řízení organizace,  

 minimalizovat rizika poškození zdraví v důsledku snížení nehodovosti,  
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8. ZÁVĚR 

Záměrem mé disertační práce byl popis metodiky analýzy a hodnocení rizik a na 

jeho základě vypracování konkrétní metodiky pro analyzování a hodnocení rizik u 

vybranné činnosti prováděné hornickým způsobem. Za vybranou činnost, z výčtu všech 

činností prováděných hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (podle §3) byla 

zvolena činnost zaměřená na podzemní práce spočívající v  ražení štol a tunelů metra. Jak 

jsem uvedla v úvodní části, v práci jsem řešila jak samotnou metodiku, tak legislativní část, 

která definuje a upravuje samotnou činnost prováděnou hornickým způsobem a tak 

stanovuje zákonnou povinnost hodnocení rizik na pracovištích.  

Samotná práce byla rozčleněna do dvou fází, podle navžených cílů práce. V první 

fázi byla disertační práce zaměřená především na popis legislativní činnosti řešené 

problematiky, který je popsán v kapitole č. 3. S první fází dále úzce souvisí kapitola č. 2 

terminologie řešené problematiky a č. 4 pracovní úrazovost v České republice. V druhé 

fázi se disertační práce zaměřovala na vytvoření metodického postupu analýzy rizik a 

provedení hodnocení rizik u vybrené činnosti prováděné hornickým způsobem. Tyto 

skutečnosti jsou uvedeny v kapitole č. 5 proces managementu řízení rizik a v kapitole č. 6 

zaměřené na konkrétní provedení hodnocení rizik. Lze tedy konstatovat, že jsem splnila 

všechny stanovené cíle této disertační práce  

Smyslem celého postupu analýzy a hodnocení rizik bylo získat přehled o rizicích v 

celém pracovním systému, zaměřeného na vybranou činnost prováděnou hornickým 

způsobem a to tím, že se provede hodnocení rizik postupně na jednotlivých pracovištích, 

pracovních místech a prostorech. Tyto činnosti jsem řešila vzhledem k rozsáhlé 

problematice ČPHZ pouze v oblasti ražení tunelů a štol metra. Tento postup a výstupy 

z disertační práce lze použít v kterémkoliv odvětví ČPHZ. Dosažené hodnoty 

charakterizují rozložení rizik v celém pracovním systému a umožňují vytipovat 

nejzávažnější rizika, na která by se měl zaměstnavatel soustředit v první řadě. Povinnost 

hodnotit rizika je jedním ze základních principů preventivního pojetí politiky BOZP, která 

je prosazována v zemích Evropské unie zejména prostřednictvím rámcové směrnice rady 

Evropské unie 89/391/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

pracovišti. 
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Podle ustanovení zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, který zahrnuje zásady předpisů Evropské unie, mají zaměstnavatelé na každém 

pracovišti obecnou povinnost zaručit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků ve všech 

otázkách týkající se práce. Vyhodnocování rizik umožňuje zaměstnavatelům přijímat 

opatření, která jsou zapotřebí pro ochranu bezpečnosti a zdraví jejich pracovníků na 

pracovišti a bezpečnosti provozu.  

I když smyslem hodnocení rizik je pracovním rizikům předcházet - což musí být 

cílem za všech okolností - v praxi jej nebude vždy možné dosáhnout. Tam, kde není 

odstranění rizik možné, je třeba je snížit, vyhodnotit a mít pod kontrolou zbytkové riziko. 

Na základě tohoto vyhodnocení je organizace povinná přijmout všechny kroky k postupné 

a co nejrychlejší eliminaci neodstranitelných rizik.  
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