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Anotace 

DVOŘÁČEK, I. : Bezpečnost práce při ražbě tunelu. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, 2011. 41 str., 1 příloha 

 
Klíčová slova: raţba tunelu, mimořádná událost, havárie, pracovní úraz, analýza pracovních 

rizik, BOZP 

Cílem bakalářské práce je vyhodnotit stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v průběhu raţby silničních a ţelezničních tunelů. V práci jsou uvedeny zákonné předpisy 

báňské legislativy, které stanovují poţadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci 

a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem. Dále je popsán vzorový 

technologický postup pro raţbu tunelu, který je v současné době pouţíván. Následně jsou 

uvedeny mimořádné události – havárie za posledních 15 let v ČR a ve světě a rovněţ jejich 

příčiny. Z poskytnutých údajů společností zabývajících se výstavbou podzemních dopravních 

staveb je zpracována statistika pracovních úrazů, ke kterým došlo při raţbě tunelů. Analýza 

pracovních rizik je provedena vybranou metodou. V závěru práce jsou navrţena doporučení 

pro zvýšení bezpečnosti práce a sníţení pracovních rizik. 

 

 

Annotation 

DVOŘÁČEK, I.: Occupational safety at tunnels construction, Bachelor Thesis. Ostrava: VSB 

- Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011. 41 pgs., 1 app. 

 

Keywords : excavation of tunnels, incident, accident, work injury, analysis of occupational 

risks, safety and health at work 

The aim of this work is to evaluate safety and health at work during the excavation of 

road and railway tunnels. The work contains statutory regulations of mining legislation, which 

set requirements for safety and protection at work and safety in mining activities. Then the 

work describes the exemplary technological process of excavation tunnels, which is currently 

used. Subsequently, there are presented incidents – accidents and their causes, which were 

in the Czech Republic and in the world in last 15 years. Statistics of accidents that occurred 

during the excavation of tunnels are got from the data provided by companies engaged 

in building of underground constructions. Analysis of occupational risk assessment is worked 

up with selected method. The conclusion part of the work includes recommendations 

to improve safety and reduce occupational risks. 
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1. Úvod 

Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury je na celém světě logickým 

a nevyhnutelným krokem reagujícím na zvyšování ţivotní úrovně a tím přímo úměrný 

především nárůstu počtu automobilů a poţadavku přepravy zboţí. 

Vyuţívání podzemí je u dopravních staveb nutností a mnohdy jedinou moţností. 

Moderní sítě dopravních staveb, ať uţ ţelezniční, silniční nebo dálniční, se bez tunelů 

neobejdou. Tunelové stavby jsou velmi náročné v době přípravy, výstavby a rovněţ 

i provozování; těmto skutečnostem odpovídají i náklady. Pro jejich opodstatněnost je nutný 

rozváţný návrh s vyhodnocením všech moţností a výběr vhodné tunelovací metody 

(technologie), kvalitně zpracovaný projekt a následná perfektní realizace za optimální cenu, 

zajišťující bezpečný a ekonomický provoz. 

Výstavba dopravních tunelů je velice sloţitý proces, při kterém nelze rizika nikdy 

vyloučit. Pracuje se v přírodním prostředí, jehoţ vlastnosti a chování nelze nikdy dopředu 

přesně stanovit. Vţdy se jedná jen o předpoklad, který teprve raţba definitivně upřesní. Jedná 

se zejména o moţná rizika zřícení tunelového portálu, vypadnutí čelby tunelu, propadnutí 

nadloţí, závalu podzemního díla, průvalu vody a zvodnění materiálu, vzniku provozních 

nehod. Míru uvedených rizik můţe zvýšit špatně provedený geotechnický  

a geologický průzkum, nevhodně zvolená technologie, nezvládnutí technologie výstavby, 

podcenění geotechnické kontroly během výstavby, podcenění BOZP. 

Většina podzemních staveb představuje významné inţenýrské dílo, do kterého mohou 

zasahovat vlivy přírodních sil, lidského činitele a vnější sociálně ekonomické vlivy. Jelikoţ 

veškerá opatření v podzemí jsou velmi nákladná, nelze navrhovat realizaci podzemní díla na 

maximální moţný stupeň bezpečnosti. Taková podzemní stavba by nebyla pro investory 

přijatelná, a  proto je důleţité, aby součástí návrhu bylo vyhodnocení rizik.  

Rizika při realizaci však nelze měřit jen penězi. V první řadě jde o bezpečnost 

v podzemí i na povrchu, a proto platí, ţe podzemní dílo musí být navrhováno a prováděno co 

nejbezpečněji, ovšem za ekonomicky přijatelných podmínek, s přihlédnutím k očekávaným 

rizikům. I kdyţ v posledních letech došlo v České republice k několika mimořádným 

událostem na podzemních stavbách, neznamená to, ţe by kvalita českého podzemního 

stavitelství byla na niţší úrovni, neţ kdekoli jinde na světě. K mimořádným událostem 

dochází i v zahraničí.  
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Cílem bakalářské práce je vyhodnotit stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 

raţbě silničních a ţelezničních tunelů a provést analýzu  rizik na případové studii vybrané 

stavby tunelu. 

Výstavba podzemních děl přináší zvýšené riziko ohroţení lidského zdraví. Zásah do 

horninového prostředí je zpravidla vţdy provázen narušením jeho stability či rovnováhy 

a proto raţba tunelů vţdy bylo, je a patrně zůstane i do budoucna rizikovým povoláním. 
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2. Báňská legislativa 

2.1 Základní pojmy 

Tématem předloţené práce je bezpečnost práce při raţbě tunelů. Na úvod proto jsou 

uvedeny základní pojmy a poţadavky báňské legislativy. Raţba tunelu ve smyslu ustanovení 

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

pozdějších předpisů, se povaţuje za činnost prováděnou hornickým způsobem (dále jen 

„ČPHZ“). Prováděcím  předpisem pro tuto činnost je vyhláška č. 55/1996 Sb., o poţadavcích 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při ČPHZ v podzemí.  

Ve smyslu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., ČPHZ můţe vykonávat pouze 

organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění. Toto 

oprávnění ve smyslu vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a ČPHZ, jakoţ 

i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, lze vydat právnické 

nebo fyzické osobě, která prokáţe, ţe je odborně způsobilá sama nebo prostřednictvím k tomu 

odborně způsobilých zaměstnanců. Odborně způsobilý k provádění ČPHZ je závodní 

a k projektování objektů a zařízení báňský projektant. 

K vykonávání ČPHZ v případě raţby tunelů není potřebné povolení ani ţádný souhlas 

státní báňské správy. Státní báňská správa v  tomto případě vykonává ve smyslu ustanovení 

zákona č. 61/1988 Sb. vrchní dozor nad bezpečností provozu a ochranou zdraví při práci, 

bezpečností technických zařízení, poţární ochranou v podzemí, pracovními podmínkami 

v organizacích a při nakládání s výbušninami. Povolení a kolaudace stavby je plně 

v kompetenci stavebního úřadu a státní báňská správa je jen dotčeným orgánem státní správy 

ve stavebním řízení. [1,2] 

2.2 Technologický postup ražby tunelu 

Technologický postup raţby tunelu musí být vypracován v souladu s ustanovením §23 

vyhlášky č. 55/1996 Sb. 

 Dílo v podzemí smí být vedeno a podzemní sanační práce prováděny jen podle 

technologického postupu zajišťujícího bezpečný pracovní postup. Technologický 

postup můţe být zčásti nebo v plném rozsahu nahrazen projektem. 

 Technologický postup určí: 

 směr a úklon raţení a průřez díla v podzemí, 

 velikost záběru, způsob a postup rozpojování hornin a členění čelby, 
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 bezpečnostní opatření nutná z důvodu blízkosti jiných podzemních prostorů, 

inţenýrských sítí a kabelových vedení, 

 předpokládané geologické a hydrogeologické poměry, včetně přítoků vody, 

 druh, způsob a lhůty budování výztuţe, její vzájemnou vzdálenost a nejvýše 

dovolenou vzdálenost od čelby, způsob zakládání volných prostor za výztuţí, 

případně druh prozatímní výztuţe a záměnu prozatímní výztuţe, nejmenší 

přípustnou zásobu hmot pro výztuţ, 

 větrání pracoviště a zneškodňování prachu, 

 způsob odvodňování, 

 zvláštní opatření proti průvalu vod a zvodněných materiálů, ujetí okolních hornin, 

případně jiným nebezpečím, 

 strojní a elektrická zařízení pro raţení, vyztuţování a dopravu, 

 rozsah a organizaci dopravy na pracovišti, 

 postup a návaznost jednotlivých operací, 

 rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti, 

 osobní ochranné pracovní prostředky, 

 další opatření, vyţadují-li je zvláštní podmínky, zejména při očekávání zvýšených 

tlaků, vyjíţdění hornin z čelby a podobně. 

 Přílohu technologického postupu tvoří nákres příčného, případně i podélného průřezu 

díla v podzemí s vyznačením umístění výstroje a dopravního zařízení. [3] 



  

-7- 

3. Používaná technologie ražby tunelu v ČR 

Od roku 1990 do současnosti byla při výstavbě nových podzemních dopravních staveb 

pouţívána téměř výhradně technologie Nová rakouská tunelovací metoda (dále jen 

„NRTM“). Pomocí NRTM byla do současné doby v ČR úspěšně dokončena celá řada 

významných staveb. Přehled postavených tunelů je uveden v následujících tabulkách č.1 

a č.2. V tabulkách č.3 a č.4 jsou uvedeny tunely, které jsou v současné době ve výstavbě. 

 

Tabulka č.1 – Železniční tunely postavené po roce 1990 pomocí NRTM [4] 

Název tunelu Kraj 
Rok uvedení 
do provozu 

Počet 
kolejí 

Délka tunelu [m] 

Vepřek Středočeský 2002 2 390  

Tatenice Pardubický 2004 2 143 

Krasíkovský Pardubický 2004 2 1 101 

Malá Huba Pardubický 2005 2 324 

Hněvkov I Olomoucký 2006 2 180 

Hněvkov II Olomoucký 2006 2 462 

Březno Ústecký 2007 1 1 758 

Vítkovské tunely Hl. m. Praha 2008 2 x 2 1 365/1 316 

 

Tabulka č.2 – Silniční tunely postavené po roce 1990 pomocí NRTM [4,5] 

Název tunelu Kraj 
Rok uvedení 
do provozu 

Počet 
tubusů 

Délka tunelu [m] 

Hřebeč Pardubický 1997 1 355 

Pisárecký Jihomoravský 1997 2 513/500 

Mrázovka Hl. m. Praha 2004 2 1 300 

Valík Plzeňský 2006 2 390/380 

Panenská Ústecký 2006 2 2 168/2 116 

Libouchec Ústecký 2006 2 520/504 

Klimkovice Moravskoslezský 2008 2 1 088/1 077 

Slivenec Hl. m. Praha 2010 2 1 629/1 651 

Komořany Hl. m. Praha 2010 2 1 922/1 937 

 
Tabulka č.3 – Železniční tunely ve výstavbě pomocí NRTM [4,5] 

Název tunelu Kraj 
Rok uvedení 
do provozu 

Počet 
kolejí 

Délka tunelu [m] 

Olbramovický Středočeský 2013 2 480 

Zahradnický Středočeský 2013 2 1044 

Tomický I Středočeský 2013 2 324 

Tomický II Středočeský 2013 2 252 

Jablunkovský Moravskoslezský 2012 2 608 
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Tabulka č.4 – Silniční tunely ve výstavbě pomocí NRTM [4,5] 

Název tunelu Kraj 
Rok uvedení 
do provozu 

Počet 
tubusů 

Délka tunelu [m] 

Tunelový komplex 
Blanka 

Hl. m. Praha 2011 2 6 382 

Dobrovského I Jihomoravský 2012 1 1 237 

Dobrovského II Jihomoravský 2012 1 1 258 

Prackovice Ústecký 2012 2 270/260 

Radejčín Ústecký 2012 2 620/600 

 

3.1 Definice NRTM 

NRTM je tunelovací metoda, která vyuţívá nosných vlastností horninového masivu 

s cílem optimalizovat proces raţení a zabezpečování výrubu. Při výstavbě tunelů pomocí 

NRTM je v průběhu raţby stabilita výrubu zajištěna dočasnou výztuţí (primární ostění) a 

následně stálá výztuţ tunelové trouby (sekundární ostění nebo také definitivní) je budována 

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

prvky primárního ostění jsou stříkaný beton a kotevní systém. Nedílnou součástí NRTM je 

geotechnický monitoring opírající se především o měření deformací tunelového výrubu. 

Průběh výstavby je průběţně sledován, a způsob raţby a zajištění výrubu primárním ostěním 

jsou upravovány podle skutečného chování výrubu a horninového masivu. 

3.2 Technologická třída výrubu 

Raţba a způsob zajištění výrubu jsou popsány technologickými třídami výrubu, které 

na základě stavby hornin, získané při geologickém průzkumu, určuje báňský projektant. 

Délka záběru a typ výztuţe je vymezena technologickou třídou. Charakteristiky jednotlivých 

technologických tříd se uvádí ve vystrojovací tabulce (viz tabulka č.6). 
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Tabulka č.5 – Vzorová vystrojovací tabulka [6] 

     Položka 
  

MJ 
  

Technologická třída NRTM 

2 3 4 5 

Šířka výrubu [m] 12,44 12,44 12,54 12,54 

Výška výrubu [m] 11,65 11,65 11,75 11,75 

Plocha teoretického výrubu kaloty [m
2
] 63,63 63,63 64,64 64,64 

Plocha teoretického výrubu opěří [m
2
] 39,2 39,2 39,56 39,56 

Plocha teoretického výrubu dna [m
2
] 14,3 14,3 14,87 14,87 

Plocha teoretického výrubu celkem [m
2
] 117,13 117,13 119,07 119,07 

Tloušťka primárního ostění [mm] 250 250 300 300 

Délka záběru v kalotě [m] 2,5 – 3,0 1,75 – 2,25 1,25 – 1,5 0,8 – 1,1 

Délka záběru v opěří [m] 5,0 – 6,0 3,5 – 4,5 2,5 – 3,0 2,0 

Délka záběru ve dně [m] 10,0 – 12,0 7,0 – 9,0 5,0 – 6,0 4,0 

Typ výztužného rámu [ - ] BTX D 250-3 BTX D 250-3 BTX D 250-3 BTX D 250-4 

Typ použitých svorníků [ - ] Wibolt 120, 4 m Wibolt 120, 4 m Wibolt 120, 4 m Wibolt 120, 4 m 

Počet svorníků na jeden záběr [ks] 3 5 12 12 

Stabilizační zástřik [ - ] 30 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

Doplňující opatření [ - ] ne ne  22 jehel prům.32    
Mikropilot. 

deštník 

 

3.3 Rozpojování horniny 

 za pouţití trhavin, 

 strojním rozpojováním. 

Trhací práce se aplikují ve skalních horninách, buď pro rozpojení plných profilů, nebo 

pro částečné rozpojení s následným mechanickým rozpojováním. 

3.3.1 Rozpojování za použití trhavin 

Navrtání čela výrubu 

Pro navrtání čela výrubu jsou vyuţívány vrtací vozy s lafetami (rameny s vrtacím 

zařízením) doplněné ramenem nesoucím manipulační plošinu. Čelo výrubu je navrtáváno 

systémem vrtů dle vrtného schématu, který je odvislý dle typu horniny a postupu trhání. 

Trhací práce 

Rozpojování hornin se provádí pomocí průmyslových trhavin, kde do jednotlivých 

vrtů jsou ukládány náloţe a následně iniciovány roznětem, který je časově odstupňován, aby 

byl maximalizován účinek trhací práce při co nejpřesnějším dodrţení profilu tunelu 

a minimálním rozletu rubaniny z místa odstřelu. 
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Odvětrání 

Po provedení odstřelu je nutné pracoviště na čelbě odvětrat pomocí systému umělého 

odvětrávání. Pouţívají se tři systémy separátního větrání: 

 sací, 

 foukací, 

 kombinované. 

Potřebná doba k odvětrání je závislá na pouţitém systému větrání,  výkonu ventilátorů, 

průměru větracího potrubí, průřezu tunelu a vzdálenosti čelby od vyústění větracího potrubí 

na povrch.  

3.3.2 Rozpojování bez použití trhavin 

Pro rozpojování bez pouţití trhavin jsou nejčastěji vyuţívány tunelbagry – vysoce 

výkonné stroje s moţností natáčení ramene po obvodu tunelu vyuţívané pro rozpojování a pro 

profilaci výrubu. 

3.4 Odtěžení – odvoz rubaniny 

Pro nakládku rubaniny jsou vyuţívány výkonné nakladače, většinou kolové, někdy 

pásové. Rubanina je vyváţena kolovými dempry zpravidla  na mezideponii před tunelem. 

Odtud se rubanina dále odváţí na určenou deponii nebo se pouţívá na zásyp určených míst 

dle projektu.  

3.5 Členění výrubu 

Tunely je moţné v případě malých profilů razit na tzv. plný profil – nečleněným 

výrubem, nebo je výrub členěn na jednotlivé části, které jsou raţeny postupně. Členění 

výrubu se provádí z následujících důvodů: 

● geologických a geotechnických (stabilita výrubu, zmenšení plochy čelby, velikost 

  deformací a vliv na nadzemní zástavbu), 

●  z důvodů prováděcích – akční rádius pouţité mechanizace – schopnost strojů 

obsáhnout prostor celé čelby (výška čelby 6 – 7 m, šířka čelby 8 – 12 m). 

Členění výrubu se zpravidla dělí na: 

●  vodorovné – horizontální členění výrubu (členění kalota, jádro, dno), 

●  svislé – vertikální členění výrubu (členění na levý, střední a pravý boční tunel 

kaloty, levé, střední a pravé jádro a levé, střední a pravé dno nebo jejich kombinace ). 
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Příklady členění výrubu jsou uvedeny na následujících obrázcích. Čísla a písmena 

označují pořadí provádění výrubu.   

 

  
 
Obrázek č.1 – Příklady vodorovného členění výrubu [6] 

 

 

   
 

Obrázek č.2 – Příklady svislého členění výrubu [7]   

 

3.6 Vystrojení výrubu 

Stříkaný beton 

Hlavním zajišťovacím prvkem je stříkaný beton s přísadou urychlovače náběhu 

pevností, který je dle potřeby vyztuţován ocelovými sítěmi s různou velikostí ok a průměrem 

drátů. 

Výztužné oblouky 

Pro NTRM se zpravidla pouţívají příhradové oblouky svařované z betonářské oceli, 

které umoţňují dobré proniknutí stříkaného betonu do všech prostor a tím spolupůsobení s 

betonem.  

Kotvy 

K dispozici je řada typů kotev a svorníků, z těch nejběţnějších se jedná o: 

 SN kotvy – kotvy z hřebínkové oceli aktivované ve vrtu cementovou maltou. 

 HUS – hydraulicky upínané svorníky – speciálně tvarovaný průřez ocelové trubky, 

který se pomocí vysokého tlaku vody zvětší, a tím dojde k aktivaci kotvy ve vrtu. 
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 IBO kotvy – vrtná tyč opatřená ztracenou vrtnou korunkou je ze speciální válcované 

oceli s otvorem uprostřed průřezu, umoţňujícím výplach během vrtání a následnou 

injektáţ kotvy. 

Doplňková opatření 

Důleţitou součástí NRTM jsou různá doplňková opatření, která jsou operativně 

aplikována dle zastiţených podmínek: 

 jehlování, 

 mikropilotové deštníky, 

 kotvení a paţení čelby, 

 injektáţe. [7] 
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4. Havárie při ražbě tunelů 

4.1 Mimořádné události – havárie 

Pojem mimořádná událost vyvolává v lidech představu velkého neštěstí a události 

s tragickými následky. Kaţdá taková událost je nositelem mimořádných podmínek pro 

zasaţenou oblast, ale i pro makroekonomiku a společnost.  

Mimořádné události lze na základě jevů rozdělit do tří skupin: 

 přírodní – vznikají působením přírodních sil, které jsou výsledkem změn 

akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. tyto události jsou 

reprezentovány např. seismickou aktivitou, vulkanickou činností, svahovými 

sesuvy, povodněmi. 

 antropogenní – jsou důsledkem civilizačních aktivit. Rozlišují se mimořádné 

události technického původu, dopravní, enviromentální a jiné. 

 kombinované – zahrnují přírodní mimořádné události vyvolané dlouhodobou či 

krátkodobou činností člověka a mimořádné události technického původu 

vystupňované přírodním katastrofickým jevem. [8] 

4.2 Legislativa v souvislosti s likvidací havárie v podzemí 

O závaţných provozních nehodách (haváriích) a nebezpečných stavech pojednává 

hlava čtvrtá vyhlášky č. 55/1996 Sb. Je v ní upřesněno, kdy a jaké provozní nehody je nutné 

obvodnímu báňskému úřadu bezodkladně hlásit. Dále jsou zde informace vztahující se 

k plánu zdolávání závaţné provozní nehody a obsahu havarijního plánu.  

V této vyhlášce je ustanoven způsob a postup zdolávání havárie s tím, ţe vţdy je 

prvořadá záchrana lidských ţivotů . Je zde předepsáno, ţe práce na záchranu osob a zdolávání 

havárie řídí vedoucí likvidace havárie, kterým je vedoucí pracovník (závodní), který můţe 

ustanovit zástupcem jiného zaměstnance, tento však musí splňovat odbornou způsobilost 

vedoucího pracovníka. Zástupce vedoucího likvidace havárie plní povinnosti vedoucího 

likvidace havárie po dobu jeho nepřítomnosti. V době zdolávání havárie nesmí být vedoucí 

likvidace havárie pověřován jinými úkoly, které by mu bránily plnit úkoly vedoucího 

likvidace havárie. Vedoucí likvidace havárie se po obdrţení zprávy o havárii neprodleně ujme 

řízení jejího zdolávání. Po rozboru situace posoudí, případně upraví operativní část 

havarijního plánu, určí způsob zdolávání havárie a vydává, případně zkontroluje vydané 

příkazy k záchraně osob, zejména o jejich odvolání, odchodu nebo vyvedení z ohroţené 
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oblasti, provedení evidence osob, které jsou v podzemí, provedení dalších opatření 

v operativní části havarijního plánu, určených pro vzniklou havárii, vyrozumění, případně 

povolání osob, orgánů, zaměstnavatelů a organizací uvedených v pohotovostní části 

havarijního plánu podle druhu havárie, zákazu vstupu do podzemí, informování jiných 

právnických osob a osob, které by havárie mohla ohrozit a přísunu materiálu a zařízení 

potřebných pro zdolávání havárie. [3] 

4.3 Rozdělení havárií 

Havárie podzemních staveb jsou bezpochyby součástí rizika, kterému se kaţdý 

zhotovitel vystavuje při realizaci projektu. Podle faktorů, které danou havárii způsobily, lze 

vnější projevy a obraz havárie rozdělit do několika skupin: 

 havárie, při kterých došlo k zavalení tunelu a propadu nadloţí aţ na povrch se 

vznikem povrchového kráteru, 

 havárie, které proběhly pouze v podzemí (závaly, porušení čelby, stropu apod.), 

 průvaly podzemní vody, 

 havárie portálů, 

 skalní zřícení, 

 poţár v tunelu. 

4.4 Příčiny havárií 

Ve většině případů havárií podzemních staveb je poměrně obtíţné určit její hlavní 

příčinu. Příčiny havárie totiţ obvykle spočívají v synergickém působení více faktorů. Tyto 

faktory mohou být jak přírodního, technického, technologického, tak i legislativně-smluvního 

charakteru. Mezi hlavní faktory podílející se na příčině havárií patří: 

 sloţité geologické poměry, 

 sloţité hydrogeologické poměry, 

 nedokonale provedený geologický průzkum, 

 nevhodné vedení razicích prací, 

 chybný návrh, 

 konstrukční nedostatky, 

 špatná organizace výstavby a nedostatečná zkušenost účastníků výstavby. 

Na vzniku havárie se mohou podílet i jiné faktory, mezi které patří např. vliv účinku 

seismického zatíţení, vliv extrémních sráţek nebo extrémně zvýšená hladina řeky.  
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Na následujících grafech je vyjádřeno procentuální zastoupení jednotlivých faktorů, 

které jsou nejčastěji příčinami havárií podzemních staveb v ČR a ve světě. Podle těchto grafů 

a také podle všeobecného očekávání lze jednoznačně určit, ţe nejčastěji zastoupenými faktory 

způsobujícími poruchy podzemních staveb jsou sloţité geologické a hydrogeologické poměry. 

Tyto dva faktory jsou totiţ zastoupeny ve výčtu příčin většiny havárií podzemních staveb.  

 

Graf č.1 - Procentuální zastoupení jednotlivých faktorů způsobujících havárie podzemních 

staveb v ČR v posledních 15 letech [10] 

 

Pro sestavení grafu č.2 byla vyuţita analýza příčin havárií ve světě ve stejném 

časovém období, provedená pro celkem 55 havárií, ke kterým došlo od roku 1994. Bohuţel 

není výjimkou, ţe při těchto haváriích dojde i k váţným ujmám na zdraví, případně i ztrátám 

na ţivotech. 
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Graf č.2 - Procentuální zastoupení jednotlivých faktorů způsobujících havárie podzemních 

staveb ve světě v posledních 15 letech [10] 

4.5 Havárie  v ČR  

Většina výše uvedených faktorů se rovněţ podílela na vzniku následujících 

nejvýznamnějších havárií tunelů v ČR v posledních 15 letech. 

1. Havárie silničního tunelu Hřebeč v dubnu 1995, Hřebeč 

2. Havárie ţelezničního tunelu Březno v květnu 2003, Březno u Chomutova 

3. Havárie ţelezničního tunelu v Jablunkově v dubnu 2008, Jablunkov 

4. Havárie silničního tunelu Blanka v květnu 2008, Praha 

5. Havárie silničního tunelu Blanka v říjnu 2008, Praha 

6. Havárie ţelezničního tunelu Jablunkov v listopadu 2009, Jablunkov 

7. Havárie silničního tunelu Blanka v květnu 2010, Praha [9] 

4.6 Havárie ve světě 

1. Havárie silničního tunelu Montemor v červnu 1994, Montemor (Portugalsko) 

2. Havárie tunelu Galgenberg v srpnu 1994, Leoben (Rakousko) 

3. Havárie tunelu Heathrow spojujícího Londýn s letištěm v říjnu 1994, Londýn (Velká  

      Británie) 

4. Havárie dálničního tunelu Hsuehshan v roce 1994, Taipei (Taiwan) 

5. Havárie tunelu Vereina v roce 1994, Klosters (Švýcarsko) 
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6. Havárie ţelezničního tunelu Adler v roce 1994, Basilej (Švýcarsko) 

7. Havárie ţelezničního tunelu Oenzberg v roce 1994, Bolken (Švýcarsko) 

8. Havárie tunelu Toyohama v únoru 1996, Hokkaido (Japonsko) 

9. Havárie silničního tunelu San Pellegrino v roce 1998, Frasnadello (Itálie) 

10. Havárie tunelu Flimserstein v roce 1998, Flims (Švýcarsko) 

11. Havárie tunelu Laerdal v červnu 1999, Sogn and Fjordane (Norsko) 

12. Havárie silničního tunelu Bolu v listopadu 1999, Bolu (Turecko) 

13. Havárie ţelezničního tunelu Strood od prosince 1999 do června 2000, Strood (Velká 

Británie) 

14. Havárie tunelu spojující Washington s letištěm v listopadu 2000, Washington (USA) 

15. Havárie ţelezničního tunelu Egge v roce 2000, Paderborn (Německo) 

16. Havárie dálničního tunelu Horelica v březnu 2001, Čadca (Slovensko) 

17. Havárie tunelu Haivan v roce 2001, Lang Co (Vietnam) 

18. Havárie tunelu Chienberg v únoru 2002, Sissach (Švýcarsko) 

19. Havárie tunelu Gotthard v dubnu 2002, Faido (Švýcarsko) 

20. Havárie ţelezničního tunelu Hokou v prosinci 2002, Taoyuan (Thaiwan) 

21.  Havárie tunelu Lotschberg v roce 2002, St. German (Švýcarsko) 

22. Havárie ţelezničního tunelu Lainzer v roce 2002, Vídeň (Rakousko) 

23. Havárie silničního tunelu Chüebalm v lednu 2003, Iseltwald (Švýcarsko) 

24. Havárie ţelezničního tunelu v Londýně v únoru 2003, Londýn (Velká Británie) 

25. Havárie ţelezničního tunelu Guadarrama v červnu 2003, Segovia (Španělsko) 

26. Havárie ţelezničního tunelu Liyama v září 2003, Hokoriku (Japonsko) 

27. Havárie tunelu v Lübecku v roce 2003, Lübeck (Německo) 

28. Havárie tunelu v Singapuru v dubnu 2004, Singapur (Singapur) 

29. Havárie silničního tunelu Lane Cove v listopadu 2004, Sydney (Austrálie) 

30. Havárie tunelu v Barceloně v lednu 2004, Barcelona (Španělsko) 

31. Havárie tunelu Tesco červnu 2005, Gerrards Cross (Velká Británie) 

32. Havárie silničního tunelu na dálnici Tianjin – Shantou v říjnu 2005, Meizhou (Čína) 

33. Havárie tunelu Kaohsiung v prosinci 2005, Kaohsiung (Thaiwan) 

34. Havárie tunelu Wienerwald v roce 2005, Vídeň (Rakousko) 

35. Havárie silničního Olympijského tunelu v březnu 2007, Beijing (Čína) 

36. Havárie tunelu Strazevica v listopadu 2007, Bělehrad (Srbsko) 

37. Havárie silničního tunelu v Cologne v březnu 2009, Cologne (Německo) [10] 
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5. Statistika pracovních úrazů při ražbě tunelů 

5.1 Definice pracovního úrazu 

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

zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších 

vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.  

5.2 Legislativa vztahující se k pracovním úrazům 

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního úrazu ukládá § 105 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 494/2001 Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Dle § 105 zákoníku práce je zaměstnavatel 

povinen:  

 objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance, pokud to 

zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace 

nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez váţných 

důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku 

pracovního úrazu,  

 vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i kdyţ jimi nebyla způsobena 

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 

3 kalendářní dny,  

 vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichţ 

následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 

3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance,  

 předat postiţenému zaměstnanci vyhotovení záznamu o pracovním úrazu, 

v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,  

 ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,  

 přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. [11,12] 

5.3 Vývoj úrazovosti v letech 2002 - 2010 

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny počty pracovních úrazů od roku 2002 

do roku 2010, ke kterým došlo při raţbě silničních a ţelezničních tunelů. Údaje poskytly 

útvary BOZP dvou společností, které se významnou měrou podílejí na výstavbě dopravních 

tunelů. 
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V tabulce č.6 ve sloupci A jsou uvedeny pracovní úrazy, jejichţ následkem došlo ke 

zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 3 dny, a ve sloupci B pracovní úrazy 

smrtelné. Graf č.1 znázorňuje vývoj úrazovosti z tabulky č.6. 

V příloze č.1 je uveden doslovný přepis konkrétního záznamu o úrazu. Z důvodu 

ochrany firemních a osobních údajů nejsou vyplněny informace o zaměstnavateli 

a zaměstnanci.  

Tabulka č.6 – Vývoj úrazovosti při ražbě silničních a železničních tunelů [13] 

Rok A B Celkem 

2002 31 0 31 

2003 26 1 27 

2004 39 0 39 

2005 34 0 34 

2006 13 0 13 

2007 20 0 20 

2008 20 0 20 

2009 18 0 18 

2010 22 0 22 
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Pracovní úrazy smrtelné.

 
Graf č.3 – Vývoj úrazovosti při ražbě silničních a železničních tunelů [13] 
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5.4 Rozdělení pracovních úrazů podle zdrojů a příčin 

V tabulkách č.7 a č.9 jsou počty pracovních úrazů zatříděny z hlediska zdrojů a jejich 

příčin ve smyslu přílohy části D nařízení vlády č. 494/2001 Sb., o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu. V tabulkách č.8 a č.10 je výše uvedené zatřídění 

vyjádřeno procentuálním rozdělením podle jednotlivých let. V tabulkách je také souhrnný 

výpočet ukazující průměrný podíl jednotlivých zdrojů a příčin pracovních úrazů za celé   

sledované období. Tyto výsledky jsou zobrazeny v grafech č.4 a č.5. 

Tabulka č.7 – Přehled pracovních úrazů podle zdrojů [13] 

Rok 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Zdroj úrazu Počet 

Dopravní prostředek - - - - - - - - - 

Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 2 4 5 1 1 2 2 3 1 

Materiál, břemena, předmět (pád, přiražení, 
náraz, zavalení, odlétnutí) 

13 11 14 13 6 8 9 7 10 

Pád na rovině, z výšky, do hloubky, 
propadnutí do hloubky 

9 9 10 12 4 5 8 5 8 

Nástroj, přístroj, nářadí 2 1 2 2 - 1 1 1 1 

Průmyslové škodliviny, chemické látky, 
biologické činitele 

1 - 4 1 - 1 - - - 

Horké látky a předměty, oheň a výbušniny 1 - - 1 1 - - - - 

Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní - - - - - - - - - 

Lidé, zvířata nebo přírodní živly - - - - - - -  - - 

Jiný blíže nespecifikovaný zdroj 3 2 4 4 1 3 - 2 2 

C e l k e m 31 27 39 34 13 20 20 18 22 

 
Tabulka č.8 – Procentuální rozdělení zdrojů pracovních úrazů [13] 

Rok 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ø ∑ 

Příčina úrazu % 

I Dopravní prostředek - - - - - - - - - - 

II 
Kontakt se strojním zařízením nebo 
jeho částí 

6,5 14,8 12,8 2,9 7,7 10,0 10,0 16,7 4,5 9,4 

III 
Materiál, břemena, předmět (pád, 
přiražení, náraz, zavalení, odlétnutí) 

41,9 40,7 35,9 38,2 46,2 40,0 45,0 38,9 45,5 40,6 

IV 
Pád na rovině, z výšky, do hloubky, 
propadnutí do hloubky 

29,0 33,3 25,6 35,3 30,8 25,0 40,0 27,8 36,4 31,3 

V Nástroj, přístroj, nářadí 6,5 3,7 5,1 5,9 - 5,0 5,0 5,6 4,5 4,9 

VI 
Průmyslové škodliviny, chemické 
látky, biologické činitele 

3,2 - 10,3 2,9 - 5,0 - - - 3,1 

VII 
Horké látky a předměty, oheň a 
výbušniny 

3,2 - - 2,9 7,7 - - - - 1,3 

VIII 
Stroje hnací, pomocné, obráběcí, 
pracovní 

- - - - - - - - - - 

IX Lidé, zvířata nebo přírodní živly - - - - - - -  - - - 

X Jiný blíže nespecifikovaný zdroj 9,7 7,4 10,3 11,8 7,7 15,0 - 11,1 9,1 9,4 
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Graf č.4 – Procentuální rozdělení zdrojů pracovních úrazů za období 2002-2010 [13] 

Největší podíl tvoří ve zdrojích pracovních úrazů „III - Materiál, břemena, předměty“ 

– 40,6 % z celkového počtu úrazů za období 2002-2010, následuje „IV - Pád na rovině, 

z výšky, do hloubky, propadnutí“ – 31,3 %, a dále „II - Kontakt se strojním zařízením nebo 

jeho částí“ – 9,4 %. Uvedené kategorie jsou nejčastějšími zdroji pracovních úrazů. 

 

Tabulka č.9 – Přehled pracovních úrazů podle příčin [13] 

Rok 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Příčina úrazu Počet 

Pro poruchu nebo vadný stav některého ze 
zdrojů úrazu 

- - 2 1 - - - - - 

Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 2 2 5 3  2 2 4 5 

Pro závady na pracovišti - - - - - - - - - 

Pro nedostatečné osobní zajištění 
zaměstnance včetně OOPP 

1 1 1 2 - 1 - - - 

Pro porušení pracovní kázně postiženým 1 - 3 1 - - - 1 - 

Pro nepředvídatelné riziko práce nebo 
selhání lidského činitele 

20 19 20 21 12 15 17 13 11 

Pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod 7 5 8 6 1 2 1 - 6 

C e l k e m 31 27 39 34 13 20 20 18 22 
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Tabulka č.10 – Procentuální rozdělení příčin pracovních úrazů [13] 

Rok 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ø ∑ 

Příčina úrazu % 

I 
Pro poruchu nebo vadný stav 
některého ze zdrojů úrazu 

- - 5,1 2,9 - - - - - 1,3 

II 
Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

6,5 7,4 12,8 8,8  10,0 10,0 22,2 22,7 11,2 

III Pro závady na pracovišti - - - - - - - - - - 

IV 
Pro nedostatečné osobní zajištění 
zaměstnance včetně OOPP 

3,2 3,7 2,6 5,9 - 5,0 - - - 2,7 

V 
Pro porušení pracovní kázně 
postiženým 

3,2 - 7,7 2,9 - - - 5,6 - 2,7 

VI 
Pro nepředvídatelné riziko práce 
nebo selhání lidského činitele 

64,5 70,4 51,3 61,8 92,3 75,0 85,0 72,2 50,0 66,1 

VII 
Pro jiný, blíže nespecifikovaný 
důvod 

22,6 18,5 20,5 17,6 7,7 10,0 5,0 - 27,3 16,1 
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Graf č.5 – Procentuální rozdělení příčin pracovních úrazů za období 2002 - 2010 [13] 

Nejčastější příčinou pracovních úrazů jsou „VI - Nepředvídatelné riziko práce nebo 

selhání lidského činitele“ – 66,1 % z celkového počtu úrazů za období 2002-2010, následuje 

„VII – Jiný, blíţe nespecifikovaný důvod“ – 16,1 %, a dále „II – Špatně nebo nedostatečně 

odhadnuté riziko“ – 11,2 %.  
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6. Analýza pracovních rizik 

6.1 Analýza rizik obecně 

Bezpečnost můţeme definovat jako vlastnost vyjadřující schopnost objektu být ve 

stavu, kdy riziko ohroţení ţivota a zdraví osob je omezeno na přijatelnou úroveň, neboť 

absolutní bezpečnost čehokoliv neexistuje. Nebezpečí je situace nebo stav, kdy existuje určitá 

předvídatelná moţnost nezamýšleného poškození osob. Pojem riziko se pouţívá na 

kvalitativní nebo kvantitativní ohodnocení této moţnosti a můţeme jej vyjádřit jako 

pravděpodobnost neţádoucí události vynásobena jejím důsledkem. 

Velmi důleţitý je proces managementu rizik jako systematický rozhodovací proces, 

který bere v úvahu spoustu faktorů při identifikování, analyzování, posuzování, hodnocení, 

regulování a monitorování potenciálních rizik. Proces managementu rizik je tvořený třemi 

základními kroky: 

1. Analýza rizika 

2. Hodnocení rizika 

3. Řízení rizika 

Analýza rizik se provádí na kvantitativní nebo kvalitativní bázi nebo kombinací obou. 

Kvantitativní analýza umoţňuje určit pravděpodobnost a důsledky definovaných událostí 

v měřitelných jednotkách, jakými jsou například usmrcení či zranění. Kvalitativní analýza 

vychází z expertních znalostí a umoţňuje identifikovat a popsat nebezpečí. 

Při hodnocení rizika jsou pro jednotlivé scénáře definovaná bezpečnostní kritéria a je 

určeno, zda je takovýto stupeň rizika ještě přijatelný. 

Řízení rizika se týká situace, kdy jiţ není moţné riziko akceptovat a je nutné 

navrhovat dodatečná bezpečnostní opatření. 

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

 Expertní hodnocení (Expert Judgment) 

 Kontrolní seznam (Check List) 

 Bezpečnostní kontrola (Safety Audit) 

 Analýza typu co-kdyţ (What-If Analysis) 

 Předběţná analýza nebezpečí (Prelimináři Hazard Analysis, PHA) 

 Analýza statistických dat (Statistical Data Analysis) 

 Analýza nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and Operability, HAZOP) 
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 Analýza příčin a následků poruch (Failure Modes and Effects Analysis, 

FMEA) 

 Metoda univerzální matice rizikové analýzy UMRA (Univerzal Matrix of Risk 

Analysis) 

 Analýza lidské spolehlivosti (Human Reliability Analysis, HRA) 

 Analýza scénářů (Scenario Analysis) 

 Analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis, FTA) 

 Analýza stromu události (Event Tree Analysis, ETA) 

 Analýza příčin a důsledku (Cause-Consequence Analysis) [14] 

6.2 Vybraná metoda pro hodnocení pracovních rizik 

Pro analýzu pracovních rizik bude v této práci pouţita bodová metoda. Jedná se 

o jednu z nejpouţívanějších metod, která určí stupeň velikosti rizika podle stupně 

pravděpodobnosti a závaţnosti následku. Podle definice riziko vyjadřuje pravděpodobnost vzniku 

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

základních parametrů: 

pravděpodobnosti (P) a následku (N) 

Vyjádřeno matematicky  R = P x N 

Hodnocení bude provedeno polokvantitativní metodou - postup, kdy kvalitativně 

popsané stupnice mají přiděleny číselné hodnoty, jejichţ kombinací se určí stupeň ohroţení 

a výsledná hodnota rizika. 

6.3 Popis metody 

Pravděpodobnost výskytu rizika:  

Odhad pravděpodobnosti, se kterou můţe uvaţované nebezpečí nebo poškození zdraví 

nastat, se stanoví dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5. 

Pro posouzení a vyhodnocení rizik je pouţito následující dělení: 
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Tabulka č.11 – Pravděpodobnost vzniku rizika 

P - Pravděpodobnost vzniku rizika Počet bodů 

velmi nízká - vznik události je takřka nemožný 1 

nízká - málo pravděpodobný výskyt události – velmi zřídkavé ohrožení 2 

střední - nepravděpodobný, ale možný výskyt (událost vznikne jen ojediněle při výkonu 

činnosti/během života zařízení, zřídkavé ohrožení) 
3 

vysoká - událost vzniká při výkonu činnosti/během života zařízení několikrát  4 

velmi vysoká - velmi častý výskyt události (opakovaný výskyt událostí, nepřetržité 

ohrožení) 
5 

 

Závažnost následků rizika: 

Charakteristika následků jednotlivých nebezpečí a závaţnosti jejich dopadů. 

Tabulka č.12 - Závažnost následků rizika 

N - Závažnost následků rizika Počet bodů 

a)  poranění zanedbatelné, lehké - nevyžadující ošetření mimo pracoviště 1 

b)  poranění lehké - vyžadující ošetření mimo pracoviště, případně kratší 
pracovní neschopnost bez následků 

2 

c)  poranění těžké - delší pracovní neschopnost bez trvalých následků 3 

d)  poranění těžké, s trvalými následky 4 

e)  poranění kritické - invalidita, smrt jako důsledek poranění 5 

 

Matice rizik - výsledná míra rizika  

Výsledná míra rizika je stanovena jako součin pravděpodobnosti vzniku rizika a závaţnosti 

moţných následků:   R = P x N 

Tabulka č.13 – Matice rizik 

Pravděpodobnost vzniku 
rizika 

Závažnost následků 

a =1 b =2 c =3 d =4 e =5 

velmi nízká   1 2 3 4 5 

nízká 2 4 6 8 10 

střední 3 6 9 12 15 

vysoká 4 8 12 16 20 

velmi vysoká  5 10 15 20 25 
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Hodnocení rizika - H 

Míra rizika se podle počtu dosaţených bodů zařadí do jedné z následujících čtyř skupin:  

I. skupina (1 - 4 body) - riziko akceptovatelné (bez zvláštních opatření/nevýznamné  riziko)  

Nejedná se o 100 % bezpečnost. Na riziko je třeba upozornit a uvést organizační, resp.  

výchovná opatření. 

II. skupina (5 - 9 bodů) - přijatelné riziko 

Je zpravidla nutno přijmout opatření ve stanoveném termínu dle stanoveného plánu, tak aby 

riziko bylo sniţováno nebo alespoň „pod kontrolou“. 

III. skupina (10 - 16 bodů) - nežádoucí riziko 

Vyţaduje urychlené provedení bezpečnostních opatření. Činnost je moţná jen za učinění 

a dodrţování příslušných bezpečnostních opatření. 

IV. skupina (20 - 25 bodů) - nepřijatelné riziko 

Činnost nesmí být započata nebo v ní pokračováno do té doby, neţ riziko bude redukováno. 

6.4 Hodnocení rizika 

Hodnocení rizik jsou uvedeny v následujících tabulkách a jsou rozdělena do sedmi 

základních kapitol: 

1. Typicky hornické zdroje rizika 

2. Pracovní operace 

3. Strojní zařízení 

4. Elektrická zařízení 

5. Chemické škodliviny 

6. Pracovní prostředí 

7. Psycho-sociální zdroje rizika 

Pro posouzení jednotlivých rizik byla pouţita jednoduchá bodová polokvantitativní 

metoda „PNH“ zmíněná jiţ výše a výsledky jsou zaznamenány do níţe uvedených tabulek 

s návrhem na bezpečnostní opatření a vybavením zaměstnanců OOPP. [15] 
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Tabulka č.14 – Hodnocení rizika: 1. Typicky hornické zdroje rizika 

1. Typicky hornické zdroje rizika :   Uvolněná hornina 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 

nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Veškeré činnosti při 
ražbě na čelbě 
tunelu  

Ztráta stability 
tunelového portálu, 
zřícení portálu 

Zasažení pádem horniny a 
výstrojí 2 4 2 

Dodržení TP, geologický monitoring, na základě 
kterého budou přijímána technologická a 
bezpečnostní opatření 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Zřícení stropu tunelu na 
čelbě, nadměrný 
nadvýlom 

 

Zasažení pádem horniny 

2 4 2 

Dodržení TP, geologický monitoring, na základě 
kterého budou přijímána technologická a 
bezpečnostní opatření 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Zřícení stropu tunelu na 
čelbě, propadnutí stropu 
tunelu až na povrch 

Zasažení pádem horniny, 
zavalení 3 5 3 

Dodržení TP, geologický monitoring, na základě 
kterého budou přijímána doplňující technologická a 
bezpečnostní opatření 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Vypadnutí čelby tunelu Zasažení pádem horniny, 
zavalení 3 4 3 

Dodržení TP, geologický monitoring, na základě 
kterého budou přijímána doplňující technologická a 
bezpečnostní opatření 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Náhlý průval vody, 
bahna, tekutého písku 
do tunelu 

Zavalení 

1 5 2 

Dodržení TP, geologický monitoring, , na základě 
kterého budou přijímána doplňující technologická a 
bezpečnostní opatření, hydrogeologická opatření, 
zajišťovací předvrty 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 28 - 

Tabulka č.15 – Hodnocení rizika: 1. Typicky hornické zdroje rizika 

1. Typicky hornické zdroje rizika :   Ovzduší 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 

nebezpečí 

Vyhodnocení  

rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Veškeré činnosti při 
ražbě tunelu 

Výskyt nedýchatelného 
ovzduší při vzniku 
požáru, povýbuchových 
zplodin 

Udušení, otrava 

3 5 3 

Větrání  musí být nepřetržité v souladu s projektem, 
po dobu přítomnosti osob v podzemí, zákaz vstupu 
do podzemí bez sebezáchranného přístroje, 
protipožární opatření 

Sebezáchranný přístroj 

Nedosažitelnost 
sebezáchranného 
přístroje při výskytu 
nedýchatelného ovzduší 

Udušení, otrava 

3 5 3 

Povinnost mít sebezáchranný přístroj na dosah v 
místech předpokladu nedýchatelného ovzduší 

Sebezáchranný přístroj 

Nesprávné použití 
sebezáchranného 
přístroje při výskytu 
nedýchatelného ovzduší 

Udušení, otrava 

3 5 3 

K přidělení sebezáchranného přístroje zaměstnanci 
je nezbytné procvičení a seznámení s jeho 
používáním 1x za dva roky 

Sebezáchranný přístroj 

Přerušení umělého 
větrání 

Otrava 

3 3 2 

Závodní určí potřebný časový předstih spuštění 
větrání před vstupem osob do podzemí a opatření k 
zajištění bezpečnosti práce a provozu při přerušení 
umělého větrání při jeho poruše 

Sebezáchranný přístroj 

Emise dieselových 
motorů 

Poškozování zdraví, trvalé 
poškození zdraví 

3 2 2 

Vybavit stroje vhodnými filtry, použit stroje se 
sníženou produkci emisí, nenechávat zbytečně 
nastartované stroje, zajistit dostatečné větrání 
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Tabulka č.16 – Hodnocení rizika: 2. Pracovní operace 

2. Pracovní operace 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 
nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Vrtání vývrtů pro 
trhací práce   

Vypadnutí kusů horniny Zasažení pádem horniny 

3 3 2 

Důkladný průzkum nezajištěného výrubu, stanovení 
postupu při dočišťování a obtrhání čelby, stabilizační 
nástřik, vytyčení ohroženého prostoru 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Zřícení výrubu čelby Zasažení pádem horniny, 
zavalení 3 3 2 

Dodržení TP, délky záběru, stabilizační nástřik (popř. 
s armaturou) , geologický monitoring, vytyčení 
ohroženého prostoru 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Zvýšená prašnost Vdechování prachu – nemoci 
z povolání 3 3 2 

Dodržení TP, funkčnost výplachu při vrtání Respirátor 

Navrtání vodonosné části 
masivu 

Zasažení pádem horniny, 
zavalení 2 4 2 

Dodržení TP, geologický monitoring, hydrogeologická 
opatření, zajišťovací předvrty 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Trhací práce - 
přenášení výbušnin 

Neočekávaná exploze Zasažení účinky výbuchu 

1 5 2 

Postupovat dle TP, manipulovat s výbušninami smí 
pouze střelmistr a jeho pomocník 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle, popř. 
obličejový štít 

Trhací práce - 
příprava trhacích 
prací 

Navrtání zbytků výbušnin 
ve starých vývrtech 

Zasažení účinky výbuchu, 
zasažení odlétající horninou 

1 5 2 

Zakázat převrtávat zbytky vývrtů po trhací práci. Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle, popř. 
obličejový štít, 
sebezáchranný přístroj 

Manipulace s trhavinami Zasažení účinky výbuchu 

1 5 2 

Dbát příkazů střelmistra, postupovat podle projektu 
a TP, Dodržovat pravidla osobní hygieny. 
S trhavinami manipulují jen určení zaměstnanci – 
pomocníci střelmistra. 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle, popř. 
obličejový štít, 
sebezáchranný přístroj 

Předčasný výbuch 
trhavin 

Zasažení účinky výbuchu 

1 5 2 

Postupovat dle TP, používat určené druhy 
rozněcovadel s odolností vůči cizím el. energiím, 
Používat schválené pomůcky. Nevystavovat trhaviny 
ohni, nárazům a tření. 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle, popř. 
obličejový štít, 
sebezáchranný přístroj 
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Tabulka č.17 – Hodnocení rizika: 2. Pracovní operace 

2. Pracovní operace 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 
nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Trhací práce Nekontrolovaný náhlý 
rozlet úlomků při odstřelu 

Zasažení odlétající horninou 

1 5 2 

Vytyčit a dodržovat bezpečnostní okruh, hlídky musí 
při narušení bezpečnostního okruhu přerušit 
signálem provádění trhacích prací, dodržení čekací 
doby po odstřelu 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle, popř. 
obličejový štít 

Nebezpečí ohrožení 
roznětu bludnými  
proudy 

Zasažení odlétající horninou 

1 5 2 

Postupovat dle TP, používat určené druhy 
rozněcovadel s patřičnou odolností vůči cizím el. 
energiím. Používat schválené pomůcky k přípravě 
trhacích prací. 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle, popř. 
obličejový štít, 
sebezáchranný přístroj 

Selhávky, jedovaté 
povýbuchové zplodiny 

Zasažení účinky výbuchu, 
zasažení odlétající horninou, 
zasažení výbuchovými plyny 1 5 2 

Při selhávce zůstává uzavřen bezpečnostní okruh a 
další postup dle projektu a TP. Dodržení čekací doby 
a zjištění kvality ovzduší – měří střelmistr. 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle, popř. 
obličejový štít, 
sebezáchranný přístroj 

Seizmické účinky Zasažení pádem horniny, 
zavalení 

1 5 2 

Postupovat dle projektu trhacích prací - dodržování 
vrtného schématu, velikostí dílčích a popř. celkových 
náloží, dodržování systému časování. 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle, popř. 
obličejový štít, 
sebezáchranný přístroj 

Strojní rozpojování 
horniny 

Odprýsknutí horniny z 
čelby 

Zasažení odlétající horninou 

3 4 3 

Dodržení TP při rozpojování, stanovení bezpečné 
vzdálenosti pro zaměstnance 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Převržení rozpojovacího 
stroje 

Zachycení, přiražení 

2 3 2 

Používání stroje v souladu s technickými podmínkami 
výrobce, proškolená obsluha stroje s platným 
oprávněním, stanovení bezpečné vzdálenosti pro 
zaměstnance 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 
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Tabulka č.18 – Hodnocení rizika: 2. Pracovní operace 

2. Pracovní operace 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 

nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Odtěžení rozpojené 
horniny z čelby 

Doprava  Zachycení, přiražení, přejetí 

3 4 3 

Dopravní řád, vyloučení chůze na dopravních 
cestách, vyčlenit cesty pro dopravu a chůzi, v 
případě nutnosti práce za stálého dozoru, dle 
rozměru díla, necouvat od portálu, otáčet vozidlo až 
na čelbě 

Reflexní pracovní oděv 

Nakládání horniny  Zasažení horninou, 
zachycení, přiražení, přejetí 2 4 2 

Stanovení bezpečné vzdálenosti od místa nakládky Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Instalace armovací 
výztuže 

Ostré konce armovací 
výztuže 

Tržné rány 
3 3 2 

OOPP, obezřetná manipulace s prvky armovací 
výztuže 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Skladované prvky 
výztuže 

Zakopnutí, pád 

2 3 2 

Bezpečné skladování prvků výztuže, bezpečná cesta 
pro chůzi, pořádek na pracovišti 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Zborcení oblouku BTX Zasažení padající armovací 
výztuží 2 3 2 

Obezřetná manipulace, řádné zajištění stability BTX 
oblouku 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Strojní stříkání 
betonu 

Odlétávající částice 
stříkaného betonu 

Poranění očí, obličeje 
4 3 3 

Dodržení TP, bezpečná vzdálenost, OOPP Ochranné brýle, popř. 
obličejový štít 

Létající částice 
stříkaného betonu 

Vdechnutí rozptýlených 
částic 4 2 2 

Bezpečná vzdálenost, OOPP, dodržení projektované 
kapacity větrání 

Respirátor 

Plenění výztuže Padající výztuž a hornina Zasažení výztuží, horninou 
2 5 3 

Zaměstnanci se smí zdržovat jen v zajištěném 
prostoru s volnou ústupovou cestou 

Reflexní pracovní oděv, 
pracovní obuv, přilba 

Kotvení Vrtání vývrtů, 
manipulace s kotvou 
z plošiny 

Zvýšená prašnost, pád z 
výšky 2 4 2 

Dodržení TP, funkčnost výplachu při vrtání, 
obezřetná manipulace 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Chůze na pracoviště Doprava, vybavení díla, 
padající hornina 

Zachycení, přiražení, přejetí 
dopravním nebo strojním 
zařízením, zachycení o 
výstroj a vybavení díla, 
zasažení padající horninou 

3 4 3 

Používání řádných cest a doby pro chůzi, řádný stav 
výztuže stropu díla, výstroje a vybavení důlního díla 

 

Reflexní pracovní oděv, 
pracovní obuv, přilba 
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Tabulka č.19 – Hodnocení rizika: 3. Strojní zařízení 

3. Strojní zařízení 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 
nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Vrtací vůz Prasknutí hydraulické - 
pneumatické hadice, 
převrácení stroje, přejetí 
zaměstnance, vytržení 
přívodu elektrické 
energie 

Zasažení očí a obličeje 
olejem, zachycení, přiražení 
a přejetí, zasažení 
nebezpečným dotykovým 
napětím, popálení 

2 5 3 

Používání stroje v souladu s technickými podmínkami 
výrobce, proškolená obsluha stroje s platným 
oprávněním, stanovení bezpečné vzdálenosti pro 
zaměstnance. Pravidelná kontrola hadic, svorek a 
objímek, objímku nenahrazovat drátem, poškozené 
hadice nepoužívat.  Dopravní řád, vyčlenění cesty 
pro dopravu a chůzi 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle 

Lžícový nakladač Převrácení stroje, přejetí 
zaměstnance 

Zachycení, přiražení a přejetí 

2 5 3 

Používání stroje v souladu s technickými podmínkami 
výrobce, proškolená obsluha stroje s platným 
oprávněním, stanovení bezpečné vzdálenosti pro 
zaměstnance. Dopravní řád, vyčlenění cesty pro 
dopravu a chůzi 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Stroj na stříkání 
betonu 

Prasknutí vzduchové a 
hydraulické hadice, 
převrácení stroje, 
zachycení, přejetí 
zaměstnance 

 

Zasažení očí a obličeje 
olejem a stříkaným 
betonem, zachycení, 
přiražení a přejetí 2 5 3 

Používání stroje v souladu s technickými podmínkami 
výrobce, proškolená obsluha stroje s platným 
oprávněním, stanovení bezpečné vzdálenosti pro 
zaměstnance. Pravidelná kontrola hadic, svorek a 
objímek, objímku nenahrazovat drátem, poškozené 
hadice nepoužívat.  Dopravní řád, vyčlenění cesty 
pro dopravu a chůzi 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, 
ochranné brýle nebo 
ochranný štít 

Pásové rypadlo Převrácení stroje, přejetí 
zaměstnance 

Zachycení, přiražení a přejetí 

2 5 3 

Používání stroje v souladu s technickými podmínkami 
výrobce, proškolená obsluha stroje s platným 
oprávněním, stanovení bezpečné vzdálenosti pro 
zaměstnance. Dopravní řád, vyčlenění cesty pro 
dopravu a chůzi 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Dampr Převrácení stroje, 
zachycení, přejetí 
zaměstnanců 

Zachycení, přiražení a přejetí 

2 5 3 

Používání stroje v souladu s technickými podmínkami 
výrobce, proškolená obsluha stroje s platným 
oprávněním, stanovení bezpečné vzdálenosti pro 
zaměstnance. Dopravní řád, vyčlenění cesty pro 
dopravu a chůzi 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

Plošina Převrácení stroje, 
zachycení, přejetí 
zaměstnanců, pád z 
plošiny 

Zachycení, přiražení a 
přejetí, pád z výšky 

2 5 3 

Používání stroje v souladu s technickými podmínkami 
výrobce, proškolená obsluha stroje s platným 
oprávněním, stanovení bezpečné vzdálenosti pro 
zaměstnance.  Dopravní řád, vyčlenění cesty pro 
dopravu a chůzi 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 
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Tabulka č.20 – Hodnocení rizika: 4. Elektrická zařízení 

4. Elektrická zařízení 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 
nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Elektro-rozvodna Vznik nebezpečného 
dotykového napětí 

Zasažení obloukem, požár, 
popálení 

 

 
2 5 3 

Protipožární opatření, při opravě a údržbě vyloučení 
přívodu energie, použití ochranných relé hlídačů a 
jištění vedení, kontrola funkčnosti a úplnosti, 
výstražné tabulky, ohraničení bezpečnostní páskou, 
zákaz manipulace a obsluhy s výjimkou vyškolených 
zaměstnanců elktroúdržby 

Rukavice, reflexní pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba 

 
Tabulka č.21 – Hodnocení rizika: 5. Chemické škodliviny 

5. Chemické škodliviny  

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 
nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Aplikace stříkaného 
betonu, manipulace 
s nádobou 
urychlovače 

Urychlovač do stříkaných 
betonů 

 

Podráždění dýchacích cest, 
trávicí potíže, podráždění 
kůže, podráždění očí. 3 2 2 

Správné celkové větrání, důsledná hygiena, vybavení 
OOPP, mycí prostředky, prostředek na vypláchnutí 
očí 

 

Nepropustné rukavice 
odolné proti chemikáliím, 
pracovní oděv, pracovní 
obuv, přilba, ochranné brýle, 
respirátor 
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Tabulka č.22 – Hodnocení rizika: 6. Pracovní prostředí 

6. Pracovní prostředí 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 
nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika Bezpečnostní opatření OOPP 

P N H 

Veškeré činnosti při 
ražbě tunelu 

Prach 

 

Poškozování zdraví, snížená 

viditelnost, trvalé poškození 
zdraví 

3 3 2 

Likvidace prachu, pravidelné lékařské prohlídky, 
evidence prašné expozice, pravidelné lékařské 
prohlídky, NPE 

Respirátor 

Hluk Poškozování zdraví, omezení 
slyšitelnosti provozu, trvalé 
poškození zdraví 

3 3 2 

OOPP, hygienické přestávky, technická opatření ke 
snížení hladiny hluku, vymezení provozu zařízení na 
nezbytně nutnou dobu 

OOPP na ochranu sluchu 

Vibrace Poškozování zdraví, trvalé 
poškození zdraví 

2 2 1 

OOPP, hygienické přestávky, technická opatření ke 
snížení hladiny vibrací, provoz nástrojů omezit na 
nezbytně nutnou dobu, pravidelné lékařské prohlídky 

 

Antivibrační rukavice 

Zátěž teplem, zátěž 
chladem 

 

Poškozování zdraví, zvýšená 
únava, trvalé poškození 
zdraví 

2 2 1 

Pitný režim, hygienické přestávky, vybavení 
vhodným pracovním oděvem, pravidelné lékařské 
prohlídky 

Zateplený pracovní oděv, 
termoprádlo 

Zraková zátěž 

 

Poškozování zdraví, snížená 
viditelnost 

 
2 2 1 

Ověřování funkčnosti a spolehlivosti důlních lamp, 
zamezení oslňování, stálé osvětlení míst se 
zvýšeným nebezpečím, pravidelné lékařské prohlídky 

Důlní svítilna 

  
Tabulka č.23 – Hodnocení rizika: 7. Psycho-sociální zdroje rizika 

7. Psycho-sociální zdroje rizika 

Druh činností Zdroj rizika 
Identifikace 
nebezpečí 

Vyhodnocení  
rizika  

 Bezpečnostní opatření 
OOPP 

P N H 

Veškeré činnosti při 
ražbě tunelu 

Psychická zátěž Poškození zdraví, psychická 
únava, nepozornost, 
předpoklad nehody, úrazu 

 

2 2 1 

U nepřetržitého provozu vhodná rotace směn, 
organizace práce, mezilidské vztahy – mentální 
hygiena, reálné požadavky na výkon, psychotesty u 
vybraných profesí 
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6.5 Vyhodnocení rizik a doporučení pro jejich snížení 

Z tabulek vyplývá, ţe nejzávaţnějšími riziky je výskyt nedýchatelného ovzduší  

a zasaţení pádem horniny při vypadnutí čelby nebo zřícení stropu tunelu. 

Ke vzniku nedýchatelného ovzduší můţe dojít při poţáru, přerušení separátního 

větrání, po trhací práci a nebo při jejich kombinaci. Velikost tohoto neţádoucího rizika je 

dána délkou útěkových cest, pouţitým separátním větráním a délkou lutnového tahu, 

mnoţstvím trhavin a rovněţ dodrţováním pracovní kázně, technologického postupu  

a bezpečnosti práce. Nejzávaţnější je zjevně poţár se vznikem nedýchatelného ovzduší  

a kouřů, které ztěţují orientaci pro útěk do čerstvých větrů. V případě vzniku povýbuchových 

zplodin můţe dojít k otravě a v horším případě i k udušení a toto riziko přímoúměrně 

ovlivňuje účinnost větrání a délka lutnového tahu. Z těchto důvodů je nutné dodrţovat zásadu 

vyústit lutnový tah na povrchu tak, aby pouţité větry nemohly být znovu vedeny do 

neproraţeného podzemního díla. Rovněţ je nezbytné stanovit dobu spuštění separátního 

větrání před vstupem na pracoviště a musí být v provozu po celou dobu obsazení pracoviště. 

Velmi důleţité je kontrolovat a udrţovat výkon a spolehlivost ventilátoru a průchodnost  

a těsnost lutnového tahu. Součástí sniţování tohoto neţádoucího rizika je důsledné 

proškolování všech zaměstnanců, neustálá kontrola dodrţování zásad bezpečnosti práce, 

technologického postupu a havarijního plánu a pouţívání předepsaných osobních ochranných 

pracovních pomůcek. 

Dalším závaţným neţádoucím rizikem je moţnost vzniku mimořádné události – 

havárie. Velikost rizika určují především geologické a hydrogeologické poměry. Následky 

havárie mohou vyústit aţ ke smrtelným úrazům. Výše rizika je velmi významně ovlivněna 

důsledným a kvalitním geotechnickým a geologickým průzkumem před zahájením výstavby, 

na jehoţ základě můţe být zpracována projektová dokumentace. Při vlastní raţbě je důleţité 

provádět kvalitní geotechnický a geologický monitoring. I v tomto případě je součástí 

sniţování tohoto neţádoucího rizika důsledné proškolování všech zaměstnanců, neustálá 

kontrola dodrţování zásad bezpečnosti práce, technologického postupu a havarijního plánu  

a pouţívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek..  

Z hodnocení dále vyplývá, ţe k závaţným rizikům patří i strojní zařízení a práce  

s nimi. Pro raţbu tunelu se pouţívají těţké a velké kolové a pásové dopravní stroje, ze kterých 

má obsluha sníţený výhled. Proto je velmi důleţité dostatečné osvětlení v celém úseku 

vyraţeného tunelu, dodrţování bezpečnostních předpisů, vybavení osobní svítilnou 

a reflexním oděvem všech osob vstupujících do vyraţeného tunelu. Pro sníţení rizika je 
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nezbytné v technologickém postupu a provozním řádu určit počet a druhy strojů pro kaţdou 

činnost včetně počtu pracovníků. Určit manipulační prostory pro jednotlivé operace, kde je 

zákaz vstupu osob. Chůze osob smí probíhat jen v době pro chůzi určené. V době dopravy 

veškerou chůzi osob zakázat. Opět i v tomto případě je součástí sniţování tohoto neţádoucího 

rizika důsledné proškolováním všech zaměstnanců, neustálá kontrola dodrţování zásad 

bezpečnosti práce, technologického postupu a dopravního řádu a pouţívání předepsaných 

osobních ochranných pracovních pomůcek.  
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

při raţbě silničních a ţelezničních tunelů a provedení analýzy pracovních rizik vybranou 

metodou. 

Na úvod byl uveden legislativní rámec vztahující se k problematice podzemního 

stavitelství. 

Pro analýzu pracovních rizik a k lepšímu pochopení problematiky bezpečnosti práce 

při raţbě tunelu je další kapitola věnována technologickému postupu Nové rakouské 

tunelovací metody, která je v současnosti výhradně pouţívána v českém podzemním 

stavitelství.  

Velkým rizikem z hlediska moţných negativních následků pro zaměstnance pracující 

v podzemí je vznik mimořádné události - havárie, která můţe vést aţ ke smrtelným úrazům. 

Z tohoto důvodu je jedna kapitola věnována výhradně této problematice. 

Ze statistiky pracovních úrazů vyplývá, ţe bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců 

při práci v podzemí je vzhledem k náročnosti a zvýšenému riziku na vysoké úrovni. V letech 

2002 – 2010 došlo v jednom případě ke smrtelnému úrazu. Dnešní legislativa nerozlišuje 

závaţnost pracovních úrazů. Do jedné kategorie pracovních úrazů jsou zařazeny pracovní 

úrazy, při kterých zaměstnanec utrpěl ztrátu končetiny, ale i pracovní úrazy, kdy pracovník je 

ponechán v hospitalizačním zařízení na pozorování a doba hospitalizace přesáhne tři dny. 

Rovněţ stávající rozdělení zdrojů a příčin pracovních úrazů není zcela optimální, neboť 

některé pracovní úrazy se velice obtíţně zařazují. 

Analýzou pracovních rizik bylo zjištěno, ţe největší riziko pro zaměstnance a osoby 

pohybující se v tunelu je výskyt nedýchatelného ovzduší a zasaţení pádem horniny. Práci 

v podzemí lze hodnotit jako velmi rizikový proces, kdy dochází k boji s přírodou, která je a 

bude nevyzpytatelná. Samozřejmě nelze opomenout roli lidského faktoru a jeho selhání. 
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SN   Typ svorníku – betonová výztuţ 

HUS   Hydraulický upínaný svorník 

IBO   Celozávitová kotevní tyč samozávrtná 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TP   Technologický postup 

OOPP   Osobní ochranné pracovní prostředky 

PHA   Předběţná analýza nebezpečí (Preliminari Hazard Analysis) 

HAZOP  Analýza nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and Operability) 

FMEA   Analýza příčin a následků poruch (Failure Modes and Effects Analysis) 

UMRA Metoda univerzální matice rizikové analýzy (Univerzal Matrix of Risk 

Analysis) 
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ETA   Analýza stromu události (Event Tree Analysis) 
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Příloha č.1 

Z Á Z N A M  O  Ú R A Z U  
 

Evidenční číslo záznamu:   

 

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo: 
 
1. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

2. Předmět podnikání (OKEČ):   

3. Místo, kde k úrazu došlo:  

VTT - Panenská 

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm  
postiženého? 

    ANO             NE 

5. Činnost, při které k úrazu došlo:   
 

     Síťování výrubu 

 

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je postižený v pracovněprávním vztahu  
(liší-li se od údajů uvedených nahoře): 

 
1. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

2. Předmět podnikání (OKEČ): 

 

 

C. Údaje o postiženém: Zdravotní pojišťovna:  

 

1. Jméno a příjmení:  Pohlaví:  muž,   žena 

2. Datum narození:  3. Státní příslušnost:   

4. Adresa trvalého pobytu: 

 

5. Adresa pro doručování: 

 

6. Druh  práce: Tunelář 

7. Délka trvání pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele: roků:    9 měsíců:    6 

8. Postižený je:   
   zaměstnanec v pracovním poměru 

   zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

9. Měl postižený kvalifikaci pro výkon práce, při které došlo k úrazu?   ANO             NE 



  

  

 

D. Údaje o úrazu: Evidenční číslo záznamu: 
 

1. Datum a hodina úrazu: 

14.1.2004   21:00 

2. Začátek směny: 

18:00 

3. Počet zraněných osob celkem: 

1 
4. Druh zranění a zraněná část 
těla: 

Zlomenina 
Levá ruka, hřbet ruky a prsteník 

5. Druh úrazu:   smrtelný   ostatní 

6. Co bylo zdrojem úrazu?  (je možné označit více zdrojů) 

 dopravní prostředek 

 kontakt se strojním zařízením  nebo jeho 

částí 

 materiál, břemena, předměty (pád, 

přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení) 

 pád na rovině, z výšky, do hloubky, 

propadnutí 

 nástroj, přístroj, nářadí 

 průmyslové škodliviny, chemické látky, 

biologické činitele 

 horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

 stroje hnací, pomocné obráběcí, pracovní 

 lidé, zvířata nebo přírodní živly 

 jiný blíže nespecifikovaný zdroj 

7. Proč k úrazu došlo (příčiny)? (je možné označit více příčin) 

 pro poruchu nebo vadný stav některého ze 

zdrojů úrazu 

 pro špatné, nebo nedostatečně odhadnuté 

riziko 

 pro závady na pracovišti 

 pro porušení pracovní kázně postiženým 

 pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance 

včetně osobních ochranných pracovních 
prostředků 

  pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání 

lidského činitele 

 pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod 

8. Vyčerpávající popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu: (v případě potřeby připojte další list) 

Při síťování výrubu se uvolnil ze stropu kámen a přirazil postiženému ruku 
k zábradlí a způsobil mu zlomeninu kosti na hřbetu a prsteníku levé ruky. 

9. Uveďte jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým: (v případě potřeby připojte další 
list) 

Předpis ani norma nebyla porušena. 

 

Datum a podpis postiženého: 
(podle možnosti)   
 

Datum, jména, příjmení a podpisy svědků úrazu, popřípadě zástupce odborového orgánu nebo 
zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

   

   

   

 
Datum, jméno, příjmení, funkce a podpis zaměstnavatele: 

   


