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Příloha 1   Zpráva z kontroly příčin a okolností pracovního úrazu – stavba dálničního 

mostu Modletice 

 

Celkový počet 

zraněných osob: 

3, z toho smrtelně: 1, s hospitalizací delší než 5 dnů: 2 

Druh zranění: elektrický šok + popáleniny 

Zraněná část těla: zástava dechu a krevního oběhu, popáleniny více částí těla  

 

Místo, kde k 

úrazu došlo: 

stavba mostu silničního okruhu 

Jaký úkon 

prováděl zraněný 

v okamžiku 

vzniku úrazu: 

ukládání betonové směsi do nosné konstrukce mostu v ochranném 

pásmu vrchního elektrického vedení 22kV 

 

Příčina/y/ 

pracovního 

úrazu: 

 

stanovená zaměstnavatelem: jiný, blíže nespecifikovaný důvod 

stanovená OIP: nesprávná organizace práce, nesprávné, nebezpečné 

jednání druhé osoby 

Konkrétní výčet ustanovení porušených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, případně předpisů navazujících, v souvislosti s šetřeným úrazem 

Jinou osobou 

nebo subjektem: 

 

Strojník Jan, zaměstnanec SSS, přestože byl svým zaměstnavatelem 

k prováděné činnosti řádně proškolen, na uvedené stavbě při obsluze 

mobilního čerpadla nedodržel předepsanou bezpečnou vzdálenost 

ramena tohoto čerpadla od vodiče nadzemního elektrického vedení 22 

kV. Tím jako zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z ustanovení § 

106 odst. 4 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zhotovitel stavby, KKK, nezajistil dne 22.8.2009 provedení potřebných 

ochranných opatření pro práce v ochranném pásmu vrchního 

elektrického vedení 22 kV. Zhotovitel stavby tím nesplnil obecnou 

povinnost vyplývající z ustanovení § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, s použitím §101 odst. 5 tohoto 

zákona, § 3 odst. 2 písm. l) a p) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, s použitím § 12 písm. d) tohoto zákona a blíže 

určenou § 2 odst. 1 a částí I. čl. 5 Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 
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Příloha 2   Záznam z místa šetření skoronehody – stavba rychlostní komunikace 

Chomutov 

 

Evidenční číslo Zaměstnavatel: KKK 

Divize: ABC 

IČO 

Projektový manažer Stavbyvedoucí Řidič v době nehody 

 

Koordinátor 

 

Holerit Stavba MÚK 

Zdroj. 

Pracovní prostředek 

Příčina 

Selhání lidského činitele 

Datum a hodina incidentu 

03.06.2011      12:15 hod 

Druh zranění 

žádné 

Popis skoronehody: Dne 03.06.2011 kolem 12.15 hod řidič nákladního auta Scania 

s návěsem. Řidič, přivezl materiál z kamenolomu do prostoru SO106.2 objekt subdodavatele 

XXX, který mu byl řádně předán v době, kdy nebyl přítomen dozor (regulovčík) a při 

sklápění se asi dotkl jednoho kabelu VN 22 kV., nebo došlo k přeskoku. Nelze přesně uvést. 

Na veliké štěstí řidič zůstal v kabině a tak došlo jen k poškození uvedeného vozidla. 

Místa ochranných pásem VN jsou řádně vyznačena z obou stran. 

V době skoronehody nebyl žádný svědek. Proto nelze uvést přesnější informace. 

Opatření: 

-seznámení zaměstnanců se skoronehodou  

-při navážení materiálu i přes polední pauzu bude vždy přítomen proškolený zaměstnanec 

zhotovitele stavebního objektu. 

- bude v písemné formě na lomy Měrunice a Všechlapy a ostatní pískovny a lomy, odkud se 

naváží materiál do těles poskytnut podrobný dopravně provozní řád včetně kontaktů na určené 

osoby, které budou koordinovat "veškerou" dopravu směřující na stavbu. 

- tyto kontakty budou vylepeny i na cedule u všech vjezdů na stavbu. 

- všichni řidiči i strojníci budou opětovně proškoleni na práce v blízkosti VN jak 22, tak i 110 

kV, do deníků bezpečnosti nebo do registru rizik a opatření.(bude provedena kontrola 

zástupcem BOZP hlavního dodavatele stavby a koordinátorkou výstavby) 

- byl vypracován manuál základních povinností při práci v blízkosti VN, který budou mít ve 

vozidle a pracovních strojích osádky. Tyto budou předány při opětovném výše popsaném 

proškolení. 

Šetření:  Dne 03.06.2011 kolem 12.15 hod přivezl řidič materiál na výše popsané místo 

stavby, které bylo řádně vyznačeno z obou stran cedulemi VN. Tento vyklopil a popojel 

směrem vpřed. I když ihned začal sklápět a couvat došlo pravděpodobně k el. výboji 

(přeskoku) z el. vedení, který poškodil celkem 4 ks. pneumatik a blatník na pravé zadní části 

vozidla. Řidič neměl bez asistence regulovčíka provádět žádnou činnost. Po šetření a odtažení 

vozidla byl řidič vykázán ze stavby. Vozidla autodoprava RRR skončili ke dni 03.06.2011 

veškeré navážení materiálu na stavbu. Informace od řidiče nelze získat neb nekomunikuje. 

Šetření provedl stavbyvedoucí, policie ČR a technik BOZP.  

Porušeni předpisů – v šetření policie ČR 



1 

 

Příloha 3   Zpráva z kontroly příčin a okolností pracovního úrazu – stavba pozemní 

komunikace 

 

Celkový počet 

zraněných osob: 

1, s hospitalizací delší než 5 dnů 

Druh zranění: úraz elektrickým proudem 

Zraněná část těla: končetiny, trup, hlava  

Místo, kde k 

úrazu došlo: 

komunikace II/418 mezi kruhovým objezdem a obcí xxx 

Jaký úkon 

prováděl zraněný 

v okamžiku 

vzniku úrazu: 

vykládku materiálu drceného kameniva na komunikaci II/418 

Popis místa 

úrazu: 

Místo vzniku pracovního úrazu se nachází v katastrálním území obce 

xxx v místech, kde je prováděna rekonstrukce vozovky č. II/418, asi 100 

m od budovaného kruhového objezdu ve směru jízdy na xxx. Kolmo 

přes komunikaci vede nadzemní vedení linky vysokého napětí 22 kV 

(vodiče vedou nad komunikací mezi podpěrnými body č. 5 a 6 ve výšce 

asi 7 m). Část komunikace používá dodavatel stavebních prací 

(…VVV…) pro dočasné uložení stavebního materiálu. Na místě (asi 10 

m od skládky vysypaného materiálu) se v době vzniku úrazu nacházel 

odstavený nákladní automobil VOLVO FH12 42 T s velkoobjemovým 

návěsem SCHWARZMÜLLER, na jehož korbě byly patrny stopy otěru 

korby o vodiče vysokého napětí a na pneumatikách nákladního 

automobilu i návěsu byly stopy opálení pravděpodobným průchodem 

elektrického proudu vysokého napětí, stejně tak na vozovce ve 

vzdálenosti asi 3 m od skládky vysypaného materiálu na komunikaci. 

Jeden vodič nadzemního vedení VN byl přetržen. Jeden jeho konec 

ležel u pravé strany návěsu na kraji komunikace a druhý konec se 

nacházel na levé straně od vozovky v porostu. Výška podpěrných bodů 

(stožárů) linky vysokého napětí u místa přetržení vodičů je 10,5 m, 

výškový rozdíl mezi patou podpěrného bodu a úrovní vozovky je asi 1,5 

m. Korba velkoobjemového návěsu má při maximálním zdvihu výšku 

815 cm. V době ohledání místa vzniku úrazu nebyla souprava 

nákladního automobilu s návěsem na místě, kde došlo k události, 

z důvodu přístupu lékařské pomoci k postiženému. 

Další důležitá 

zjištění: 

 před vznikem úrazu se postižený ohlásil u řidiče traktorbagru, 

 pokyn k vysypání materiálu postiženému nikdo nedal, 

 postižený začal skládat náklad, aniž by vyčkal, až přijde 

pracovník stavby, který by zajistil místo vykládky, 

 při vysypávání je nutno s automobilem popojíždět, aby došlo 
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k vysypání nákladu, 

 nákladní automobil VOLVO FH12 42 T byl uznán způsobilým 

pro provoz na poslední technické prohlídce ze dne 28.04.2009, 

 velkoobjemový návěs  SCHWARZMÜLLER R.Z. byl uznán 

způsobilým pro provoz na poslední technické prohlídce ze dne 

28.04.2009, 

 výška vodičů vedení VN je předepsána v ČSN 33 3301 min. 6 m 

(nad komunikací), 

 před opravou vedení po poruše bylo provedeno měření výšky 

vodičů nad zemí (za přítomnosti PČR) a naměřená hodnota byla 

nejméně 7 m, 

 zdravotně způsobilým pro výkon pracovního zařazení řidič byl 

postižený uznán při preventivní lékařské prohlídce dne 

16.02.2009, 

 poslední pravidelné školení BOZP postižený absolvoval dne 

02.08.2009, 

 postižený byl seznámen s pokyny k obsluze sklápěcích vozidel 

návěsů a přívěsů a vlastní řidičský průkaz příslušného rozsahu a 

profesní průkaz s platností do roku 2013, 

 postižený nebyl před vznikem úrazu nadlimitně zatěžován 

přesčasovou prací, stanovená délka odpočinku mezi směnami 

byla dodržena, 

 postižený byl vybaven osobními ochrannými pracovními 

prostředky, které mu byly přiděleny na základě hodnocení rizik. 

 

Příčina/y/ 

pracovního 

úrazu: 

 

stanovená zaměstnavatelem: špatně, nebo nedostatečně odhadnuté 

riziko 

stanovená OIP: používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce 

včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém 

prostoru 

Zdroj úrazu: 

 

stanovená zaměstnavatelem: dopravní prostředek, kontakt se strojním 

zařízením nebo jeho částí 

stanovená OIP: elektřina vysokého napětí 

Konkrétní výčet ustanovení porušených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, případně předpisů navazujících, v souvislosti s šetřeným úrazem 

Zaměstnavatelem 

(PPP) 

 

Na jednom pracovišti – stavbě opravy komunikace II/418 u obce xxx 

plnili úkoly zaměstnanci dvou zaměstnavatelů (PPP a VVV) a tito 

zaměstnavatelé se vzájemně neinformovali o rizicích a přijatých 

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

a pracoviště. Tímto zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost stanovenou v 

§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
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pozdějších předpisů.  

 

Postiženým 

 

Při popojíždění nákladního automobilu se zvednutým velkoobjemovým 

návěsem se tento dostal do ochranného pásma vedení linky VN a 

zachytil zvednutou korbou velkoobjemového návěsu vodič vedení VN. 

Tím došlo k průchodu el. proudu do soupravy tahače s návěsem, požáru 

stroje (pneumatik zadní nápravy návěsu) a následně při vystoupení 

postiženého k jeho zasažení el. proudem.  

Při své práci nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

s nimiž byl řádně seznámen –  pokyny k obsluze sklápěcích vozidel 

návěsů a přívěsů.  

Nebyla tak naplněna povinnost zaměstnance dodržovat právní a ostatní 

předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami 

bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. Tímto 

stavem postižený nesplnil svoji povinnost stanovenou § 106 odst. 4 

písm. c)  zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Jinou osobou 

nebo subjektem 

(VVV) 

 

Na jednom pracovišti – stavbě opravy komunikace II/418 u obce xxx 

plnili úkoly zaměstnanci dvou zaměstnavatelů (PPP a VVV) a tito 

zaměstnavatelé se vzájemně neinformovali o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu 

práce. Tímto kontrolovaná osoba nesplnila svoji povinnost stanovenou v 

§ 101 odst. 3 zákona č.  262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu dle § 105 odst. 

5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů: 

technická: nebyla přijata 

organizační: písemná informovanost o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 

jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, 

výchovná: nebyla přijata 
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Příloha 4   Zpráva z kontroly příčin a okolností pracovních úrazů – stavba mostu 

Královské Poříčí 

 

Celkový počet 

zraněných 

osob: 

1, s hospitalizací delší než 5 dní: 1 

Druh zranění: elektrický šok         

Zraněná část 

těla: 

více částí těla        

Místo, kde k 

úrazu došlo: 

stavba mostu 

Jaký úkon 

prováděl 

zraněný v 

okamžiku 

vzniku úrazu: 

přidržování  zavěšeného  břemene   (čerpadla  hydraulického  napínacího  

zařízení pro  předpínání  výztuží)  na háku  autojeřábu. 

 

Příčina/y/ 

pracovního 

úrazu 

 

stanovená zaměstnavatelem: porušení pracovní kázně postiženým, 

nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele  

stanovená OIP: používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce 

včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém 

prostoru. Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

Zdroj úrazu 

 

stanovená zaměstnavatelem: dopravní prostředek 

stanovená OIP: elektřina 

Konkrétní výčet ustanovení porušených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, případně předpisů navazujících, v souvislosti s šetřeným úrazem 

Zaměstnavatelem 

(PPP) 

 

§ 3 odst. 2 písm. q) zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů  a  § 3 odst. 1 písm. a)  nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v návaznosti na § 3 odst. 3 

zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění  dalších  podmínek  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

protože kontrolovaný subjekt nesplnil svoji povinnost vytvářet bezpečné 

a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k 

předcházení rizikům, když pro manipulace s břemeny, které jsou 

prováděny pojížděním autojeřábu se zavěšeným břemenem, nemá v 

„Systému bezpečné  práce“ (dále jen SBP) ze dne 22.1.2009 navrženy 

činnosti tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem 
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předvídatelným rizikům, jak požaduje standard ČSN ISO 12 480-1 čl. 

4.1 písm. a), § 3 odst. 2 písm. p) zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, protože kontrolovaný subjekt nesplnil svoji 

povinnost dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 

při provádění manipulací pojížděním autojeřábu se zavěšeným 

břemenem, když připustil, aby postižený jako vazač, prováděl během 

přepravy čerpadla hydraulického napínacího zařízení pro předpínání 

výztuží přidržování břemene zvednutého do výše cca 1,5 metru rukou  a 

aby se zdržoval pod zavěšeným břemenem, nebo v jeho nebezpečné 

blízkosti. Zaměstnavatel tak nezajistil naplnění požadavku standardu a 

ustanovení Národní přílohy NA čl. NA.2.14 ČSN ISO 12 480-1 a čl. 17 

strana 11 odrážky páté SBP ze dne 22.1.2009,  

§ 101 odst. 3 a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve 

znění pozdějších předpisů, protože kontrolovaný subjekt nesplnil svoji 

povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům při práci dvou a více 

zaměstnavatelů na jednom pracovišti, když se nedohodl na tom, kdo ze 

zaměstnavatelů zajistí pro stavbu mostu, při provádění manipulací 

pojížděním autojeřábu se zavěšeným břemenem, na jemu předaném 

staveništi (pracovišti), kde se pohyboval také zaměstnanec a autojeřáb 

podnikající fyzické osoby Paroháč – autoslužby, aby činnosti a práce 

jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby byli současně 

chráněni i ostatní zaměstnanci jiných zaměstnavatelů. Kontrolovaný 

subjekt nedoložil doklad o dohodě mezi zúčastněnými zaměstnavateli, 

kteří vykonávají práce na jednom pracovišti o dohodě, který ze 

zaměstnavatelů bude vykonávat koordinaci prováděných opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a § 3 odst. 2 písm. g) zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, protože kontrolovaný subjekt nepřijal opatření 

k odstranění rizik a zajištění standardní úrovně bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci tím, že připustil provádění vazačských prací a 

přepravy čerpadla hydraulického napínacího zařízení pro předpínání 

výztuží zaměstnancem s nedostatečnými informacemi pro výkon práce 

vazače, čímž nedodržel standard ustanovení kvalifikace vazače, jak 

požaduje standard č.l. 5.4.2 písm. a), písm. f)  a písm. k) ČSN ISO 

12 480-1, když „Záznam o školení pracovníků (vazačů) v oblasti 

Zdvihacích zařízení ze dne 9.12.2009“ a „Záznam o provedeném školení 

na pracovišti ze dne 1.6.2010“  neobsahují ve svých osnovách seznámení 
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vazačů s SBP ze dne 22.1.2009.  

Postiženým 

 

Během kontroly provedené  v rámci šetření  příčin a okolností vzniku 

pracovního úrazu postiženého, zaměstnance společnosti PPP, bylo 

zjištěno, že jmenovaný použil zakázané manipulace podle ustanovení  

Národní přílohy NA čl. NA.2.14 ČSN ISO 12 480-1 a čl. 17 strana 11 

odrážky páté SBP ze dne 22.1.2009, když prováděl během přepravy 

čerpadla hydraulického napínacího zařízení pro předpínání výztuží  

přidržování břemene zvednutého do výše cca 1,5 metru rukou  a 

zdržoval se pod zavěšeným břemenem v jeho nebezpečné blízkosti, čímž 

toto ustanovení porušil. 

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu dle § 105 odst. 

5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů: 

technická: žádná technická opatření nebyla společností JHP spol. s r.o. přijata. 

organizační: postižený se po návratu do zaměstnání před dalším výkonem práce 

podrobí mimořádné zdravotní prohlídce u lékaře závodní preventivní 

péče. 

výchovná: provést mimořádné školení na pracovišti, v rámci školení výslovně 

zmínit tento úraz, vysvětlit zaměstnancům porušení předpisů BOZP a 

dodržování ochranného pásma vysokého napětí. 
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Příloha 5   Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic 
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Příloha 6   Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení 
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Příloha 7   Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení 
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Příloha 8   Návod k obsluze betonového čerpadla SCHWING Stetter 
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