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Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

1. Úvod 
 

Tento metodický pokyn poskytuje jednoduchý a účelný postup pro hodnoceni rizika na 
pracovišti a jeho řízení.  
 
V první části příručky jsou shrnuty základní principy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a místo, které v systému řízení zaujímá hodnocení rizika. V dalších částech jsou popsány 
postupy hodnoceni rizika a jeho řízení a konkrétní metodiky, pomoci nichž může byt riziko 
hodnoceno na pracovištích provozujících hornickou činnost, nebo činnost prováděnou 
hornickým způsobem.  
 
Je nutné si uvědomit, že principy hodnocení rizika jsou shodné pro všechny oblasti průmyslu a 
přičemž specifika jednotlivých oborů jsou předmětem zvýšené pozornosti hodnotitelů.   

 
Metodický pokyn slouží pro pochopení postupu, který je třeba dodržet při realizaci hodnocení a 
řízení rizika v souladu se Zákoníkem práce (zákon č.155/2000 Sb.) a souvisejícími právními 
normami.  
 
Povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců je zajistit, aby pracovníci nebyli vystavováni 
nebezpečí. Riziko musí být řízeno v takovém rozsahu, který zajistí bezpečné pracovní prostředí 
a pracovní postupy. 
 
Existuje několik různých scénářů, podle kterých je možné řízení rizika uskutečnit. Řízení rizika 
může obsahovat takové činnosti, jako jsou: 
 

komplexní zhodnocení, kdy je každá činnost, která je na pracovišti vykonávána, 
fragmentována a analyzována, 

 

 

 
 

provedení analýzy bezpečnosti práce vždy tam, kde jsou vykonávány vysoce 
rizikové práce, 
plánované pravidelné inspekce a audity, 
řízení všech změn, jako je zavádění nového zařízení nebo implementace požadavků 
zákonů. 

 
Hodnocení a řízení rizik se musí týkat rizik, která vyplývají z určitého pracovního prostředí a 
pracovních činností a musí být pro tato rizika dostačující. 

 
 

2. Systém řízení BOZP a místo pro hodnocení rizika 
 

2.1. Klíčové prvky řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
K úspěšnému řízení BOZP patří počáteční přezkoumání systému řízení BOZP a pět klíčových 
prvků:  
 

počáteční přezkoumání systému řízení BOZP  

 
 
 
 
 

 
politika 
plánování a organizování 
implementace a provádění  
měření výkonu 
audit a přezkoumávání 

 
Způsob a rozsah, jakým budou jednotlivé prvky aplikovány, závisí na takových faktorech, jako 
je velikost organizace, její struktura řízení, povaha jejích činností a s tím spojená rizika.  
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Počáteční přezkoumání systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 

 
Organizace by měla provést počáteční přezkoumání svých opatření v oblasti řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Toto přezkoumání by mělo porovnat existující praxi v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví s 

 
požadavky legislativy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví,  

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

opatřeními stanovenými v „Prohlášení o bezpečnosti“ organizace, 
pokyny a příkazy, týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví 
v organizaci, 
existujícími autorizovanými a publikovanými příručkami o bezpečnosti 
a ochraně zdraví, 
nejlepší zkušeností získanou v organizaci. 

 
Organizace by pro dosažení souladu s dobrou praxí a legislativou, týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví měla minimálně: 

 
připravit a implementovat požadavky „Prohlášení o bezpečnosti“, 
zajistit vývoj hodnocení rizik, 
efektivně konzultovat bezpečnost a ochranu zdraví, 
zajistit výběr zástupců zaměstnanců pro BOZP (odbory) a podporovat 
jejich úlohu. 

 
Počáteční přezkoumání systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví organizace by mělo 
obsahovat výše uvedené body. Pro přezkoumání je možné použít následující kontrolní 
seznam 

 
Je „Prohlášení o bezpečnosti“ tak srozumitelné a stručné, že si jej 
mohou přečíst a porozumět mu všichni, kteří mohou být vystaveni 
riziku? 
Je celková politika bezpečnosti a ochrany zdraví a vnitřní struktura 
organizace pro její implementaci adekvátní – to znamená, je 
odpovědnost vyjmenovaných osob jasně stanovená? 
Je „Prohlášení“ založeno na systematické identifikaci nebezpečí a na 
hodnocení rizika na pracovišti? 
Jsou hodnocení rizika zajišťována na základě pravidelnosti a na 
skutečnosti, že zdroje rizika se mění a způsobují potřebu udržování 
systému řízení v adekvátním stavu? 
Jsou identifikována a implementována nezbytná kontrolní měření 
výkonu bezpečnosti požadovaná pro bezpečné pracoviště? 
Jsou dostupné pro všechny pracovníky písemně zpracované bezpečné 
postupy pro ty operace, které to vyžadují? 
Umožňují výrobní postupy monitorování implementace systému 
bezpečnosti a kontrolní hodnocení výkonu – to znamená, zda jsou 
zajištěny audity bezpečnosti? 
Je zajištěno školení bezpečnosti a ochrany zdraví a poskytuje toto 
školení pracovníkům adekvátní informace o rizicích, kterým mohou být 
vystaveni? 
Jsou dopady školení a úroveň pochopení informací vyhodnoceny? 
Jsou zavedeny konzultace o bezpečnosti a procedury pro zástupce 
pracovníků a jsou tyto postupy efektivní – to znamená, je v oblasti 
problematiky bezpečnosti na pracovišti dobrá spolupráce mezi 
zaměstnavatelem, řídícími pracovníky a zaměstnanci?  
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Jsou schůzky komise bezpečnosti konstruktivní s ohledem na zprávy 
z těchto schůzek a jsou doporučená opatření implementována?  

 

 Jsou zástupci pracovníků (odbory) zapojeni do každé etapy procesu 
konzultace bezpečnosti? 

 
 

 

 
Audit a 

přezkoumávání

Počáteční 
přezkoumání 

Plánování a 
organizování

 

Implementace 
a provádění 

 

 
Měření  
výkonu 

Stanovení 
politiky BOZP

 

zlepšování 
politiky 

zlepšování 
organizace 

zpětná vazba pro 
zdokonalování 

výkonnosti 
 

pro  
plánování, 

měření 
a 

přezkoumá- 
vání  

rozvíjení 
technik 

 

 
2.2. Politika  
Organizace by měla připravit program politiky bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků jako 
součást tzv. „Prohlášení o bezpečnosti“. Efektivní politika bezpečnosti a ochrany zdraví musí 
jasně stanovit směr, kterým se má organizace vydat. To se dotkne všech aspektů podnikatelské 
činnosti jako součást stanoveného závazku neustálého zlepšování. Způsobilost lidí a pracovní 
prostředí budou zajištěny tak, aby byly naplněny záměry a obsah právních předpisů. Nákladově 
efektivní přístupy k zachování a rozvoji lidských a fyzických zdrojů zredukují finanční ztráty. 
V širším kontextu budou naplněny zájmy zaměstnanců, zaměstnavatelů i širší veřejnosti.  
 
 
2.3. Plánování a organizování 
Organizace by měla připravit plán pro naplnění své politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví tak, jak je to uvedeno v jejím v „Prohlášení o bezpečnosti“. Pro naplnění politiky by 
měla být přijata efektivní struktura řízení a opatření. Pro všechny vedoucí pracovníky a 
zaměstnance by měly být stanoveny v oblasti bezpečnosti cíle a úkoly. 
 

5 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

2.4. Implementace a provádění 
Pro zajištění politiky, cílů a úkolů v oblasti BOZP by organizace měla připravit nezbytná 
opatření a podpůrné mechanismy pro efektivní implementaci. Všichni zaměstnanci by měli být 
motivováni a mělo by jim být umožněno bezpečně pracovat a dlouhodobě si chránit zdraví 
namísto pouhého předcházení nehodám. 
Opatření by měla: 

 
podporovat efektivní účast a součinnost zaměstnanců,  

 podporovat efektivní komunikaci a způsobilosti, což umožní všem 
zaměstnancům a jejich zástupcům (odborům) provádět odpovědnou a 
informovanou činnost při zajišťování BOZP. 

 
Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měla být plánována a systematicky pojata 
prostřednictvím efektivního systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Cílem je 
minimalizace rizika. Pro určení priorit a stanovení cílů v oblasti eliminace nebezpečí a snížení 
rizik musí být použity metody hodnocení rizika. Pokud je to možné, riziko by mělo být 
eliminováno prostřednictvím vhodného výběru a návrhu provozů, zařízení a výrobních 
postupů. Pokud není možné rizika eliminovat, měla by být minimalizována pomocí fyzicky 
prováděných kontrol a bezpečných systémů práce. Posledním možný způsob představuje 
použití osobních ochranných prostředků. 

 
Pro podporu pozitivní kultury bezpečnosti a ochrany zdraví by měly být identifikovány 
specifické činnosti. Mělo by být sdíleno obecné pochopení vize, hodnot a mínění organizace. 
Viditelná a aktivní účast vyšších vedoucích pracovníků podporuje kulturu bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 

 
2.5. Měření výkonu 
Organizace by měla provádět měření výkonu, monitorovat a hodnotit zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Provádění měření výkonu musí probíhat na základě dohodnutých standardů, 
aby bylo možné odhalit, kdy a kde je potřebné zlepšení. Vlastní aktivní monitorování odhaluje, 
jak efektivně funguje systém bezpečnosti a ochrany zdraví. Vlastní monitorování se zabývá jak 
hardware (budovy, provozy a suroviny), tak software (lidé, výrobní postupy a systémy, včetně 
chování a výkonu jednotlivců). Jestliže řízení selže, musí reaktivní monitorování zjistit, proč 
selhalo a to prostřednictvím zkoumání nehod, onemocnění nebo incidentů, které mohly být 
příčinou škody nebo ztráty. Monitorovány by měly být rovněž dlouhodobé úkoly.  
 
Cíle aktivního a reaktivního monitorování jsou: 

 
stanovit bezprostřední příčiny nevyhovujících opatření  

 identifikovat všechny zásadní příčiny a důsledky pro návrh a působení 
systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
 

2.6. Audit a přezkoumávání 
Organizace by měla průběžně přezkoumávat a zdokonalovat svůj systém řízení bezpečnosti a 
ochrany zdraví tak, aby bylo zajištěno nepřetržité zdokonalování BOZP. Organizace může 
vycházet ze souvisejících zkušeností a aplikovat nápravná opatření. 
Mělo by probíhat systematické přezkoumávání zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví založené 
na informacích, získaných monitorováním a prováděním nezávislých auditů celého systému 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Za neustálé zlepšování by měla být stanovena 
odpovědnost, umocněná rozvojem politiky, systémů a prostředků řízení rizik. Zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví by mělo být hodnoceno prostřednictvím 
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interního hodnocení klíčových indikátorů   
 externího porovnání s tímto zajištěním v podnikatelsky konkurenčních 

firmách a s nejlepšími zkušenostmi v rámci organizace. 
 
V souladu s dobrou praxí i legislativní povinností v zemích EU by měla organizace vyhodnotit, 
jak naplňuje politiku stanovenou v „Prohlášení o bezpečnosti“ a toto vyhodnocení publikovat 
ve svých Ročních zprávách. 

 
 

3. Zákonná povinnost hodnotit riziko 
 

Povinnost hodnotit riziko je jedním ze základních principů preventivního pojetí politiky BOZP, 
která je prosazována v zemích Evropské unie zejména prostřednictvím transpozice a 
implementace Směrnice Rady Evropské unie 89/391/EHS (Rámcová směrnice) a jejích 
individuálních směrnic. Stejné principy jsou obsaženy v Úmluvě č.176 o bezpečnosti a zdraví 
v dolech Mezinárodní organizace práce.  
  
Zákoník práce (ve znění zákona č.155/2000 Sb.) stanovuje univerzální zodpovědnost za 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnavateli, jehož činnost musí vést k předcházení nebo 
omezování rizika, kterým jsou vystaveni zaměstnanci a všechny osoby, které se s jeho 
vědomím zdržují na jeho pracovištích. Stanovuje základní preventivní principy a v 
jednotlivých paragrafech ukládá zaměstnavateli ty povinnosti, které vyplývají z Rámcové 
směrnice a jejích individuálních směrnic. Hodnocení rizika se musí aplikovat ve všech 
oblastech a na všech úrovních v podniku.  

  
Zákoník práce mj. uvádí : 

§ 132a 

   
(1) Zaměstnavatel je povinen  vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné  a   zdraví  

neohrožující  pracovní   prostředí  vhodnou organizací  bezpečnosti a  ochrany 
zdraví  při práci  a přijímáním opatření k prevenci rizik. 

 (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. 

 (3) Zaměstnavatel  je  povinen  vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny  a zdroje a 
přijímat  opatření k jejich odstranění.  K tomu  je  povinen   pravidelně  
kontrolovat  úroveň  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci,  zejména  stav  
technické  prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních  podmínek, a dodržet 
metody a způsob zjištění a hodnocení  rizikových faktorů podle zvláštního právního 
předpisu. 

 (4) Nelze-li rizika  odstranit, je  zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců bylo minimalizováno. 

 (5) Při  přijímání a provádění  technických, technologických, 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, 
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d) nahrazování  fyzicky  namáhavých  prací  a  prací  ve ztížených 
pracovních  podmínkách  novými   technologickými  a  pracovními 
postupy, 

e) nahrazování  nebezpečných  technologií,  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  faktorů 
překračujících nejvyšší přípustné  hodnoty a dalších škodlivých 
faktorů na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, 

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  v rozsahu stanoveném  zvláštním  právním předpisem, 

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

 
 

Podle těchto ustanovení je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 
a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a přijímáním opatření k prevenci rizika. 
 
Prevencí rizika 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 jejich působení. 
 
Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření 
k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. 
 
Tato ustanovení sledují naplnění zásad nové politiky států Evropské unie v oblasti bezpečnosti 
a ochrany  zdraví při práci, podle kterých nestačí pouze vydat a dodržovat bezpečnostní 
předpisy, ale je nutné, aby se každý zaměstnavatel přesvědčil, zda pracovní činností není 
ohrožená bezpečnost, zdraví a životy lidí, aby aktivně podle svých podmínek na pracovišti 
vyhledával a eliminoval to, co může způsobit úraz, nebo poškození zdraví zaměstnanců. 

 
Tyto zásady jsou shrnuty v Rámcové směrnici Rady Evropské unie č. 89/391/EHS o opatřeních 
na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Ukládá, se, že zaměstnavatel 
musí být schopný identifikovat a zhodnotit rizika při práci ohrožující bezpečnosti a zdraví, 
určit a provést potřebná ochranná opatření. Při plánování prevence rizika se musí zohlednit 
vlivy techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivů životního 
prostředí na pracoviště. 

 
Přijetí principu hodnocení rizika znamená zavedení systematického řešení bezpečnosti a 
ochrany zdraví, které zajišťuje optimalizaci pracovního procesu, nižší nehodovost a nemocnost, 
zvýšení kvality a produktivity práce. Takový přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví je 
běžně ve světě zpracován do konkrétních metodik, pomocí kterých je možno riziko 
systematicky posuzovat. 
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4. Obecný postup hodnocení a řízení rizika  
 
 

4.1. Základy hodnocení rizika - definice 
K objasnění základního přístupu k hodnocení rizika, je nutno stanovit a definovat některé 
pojmy, které se budou při této činnosti používat. Mezi základní pojmy, používaných při 
hodnocení rizika patří: 
 
 

Akceptovatelné riziko Pravděpodobnost vzniku negativního jevu je 
relativně nízká (1x za 100 tis. až 10 mil. jevů) a 
taktéž velikost důsledku je nízká. 

Bezpečnost (bezpečí)    Prostředí bez neakceptovatelného rizika. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Veškeré podmínky a faktory, ovlivňující pohodu a 

zdraví zaměstnanců, přechodných pracovníků, 
zaměstnanců kontraktorů, hostů a dalších osob na 
pracovišti. 

Hodnocení rizika  Souhrnný proces posouzení velikosti rizika a 
rozhodnutí zda riziko je či není akceptovatelné. 

Identifikace nebezpečí  Proces zjišťování, zda nebezpečí existuje a 
definování jeho charakteristik. 

Nebezpečí  Možnost stroje, strojního systému, technologie, 
systému práce, materiálu, suroviny atd., způsobit 
za určitých okolností škodu na zdraví člověka 
nebo na majetku. 

Ohrožení  Provoz zařízení, výkon činností, u kterých se 
vyskytuje nebezpečí.   

Řízení rizika Přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo 
snížení velikosti rizika na akceptovatelnou úroveň 
včetně zpětné vazby na účinnost opatření. 

Riziko  Kombinace pravděpodobnosti a důsledků, že 
určitá nebezpečná událost vznikne. Riziko souvisí 
s vykonáváním činností a má svoji velikost. 
Vyjadřuje „míru ohrožení“. 

Zůstatkové riziko  Obvykle 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. 
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4.2. Diagram postupu                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

                    Riziko  
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                                                      Riziko není akceptovatelné 
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Hodnocení 

rizika 
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4.3. Výběr posuzovaného systému a struktura hodnocení 
Před hodnocením je nutno vybrat a jednoznačně určit systém nebo část systému, který se bude 
posuzovat. Určení může být provedeno podle různých hledisek, např. podle polohy, podle toku 
materiálu, podle funkce pracovišť atd.. 
 
Posuzovaným systémem může být stroj, zařízení, technologie, pracovní prostor, pracovní 
činnost. Výběr je možný provést soupisem všech provozních prostorů, strojů a zařízení, 
pracovních činností a materiálů. Každá položka pak bude samostatným posuzovaným 
systémem. Je možno vybrat celky, kde je možné předpokládat vznik škody a celky, kde úroveň 
rizika je zjevně akceptovatelná. Toto záleží na schopnostech a zkušenostech posuzovatelů. 
 
Strukturovat hodnocení je nutno tak, aby byla vzata v úvahu všechny zdroje rizika, např. 
nesmějí se přehlédnout vedlejší činnosti, jako je úklid a čistění nebo pomocná pracoviště jako 
odpadové hospodářství atd. 
 
Přístupů k hodnocení může být mnoho, záleží na podmínkách hodnoceného pracoviště, např.: 

 posouzení samotného pracoviště a jeho vybavení včetně strojů, přístupových 
cest, pracovního prostředí atd. 
 identifikace všech úkolů, prováděných mimo pracoviště 
 posouzení pracovních postupů 
 posouzení vnějších faktorů (např. povětrnostní podmínky) 
 posouzení zátěže pracovníků z pohledu fyzikálních i psychosociálních faktorů 
 posouzení organizace práce 

 
Výběr přístupu k hodnocení bude záviset zejména na: 

 charakteru pracoviště (např. pracoviště stabilní, přechodné apod.) 
 typu řízení výroby 
 charakteru prováděných činností 
 technické náročnosti a složitosti výrobního procesu 

 
V některých případech může být přístup stejný pro celý podnik, v jiných případech se může 
lišit na různých pracovištích. 

 
 

4.4. Shromáždění informací 
K úspěšnému zhodnocení a následujícímu řízení rizika je nutno předem shromáždit všechny 
potřebné informace, zejména: 

 zákonné požadavky 
 prováděcí předpisy 
 publikované požadavky a standardy, např. národní technické normy, 

mezinárodní standardy, vnitropodnikové standardy, návody výrobců atd. 
 pracovní postupy 
 časové snímky pracovní zátěže zaměstnanců 
 informace o nehodách, haváriích a skoro nehodách 
 informace o neabsenčních úrazech 
 informace o pracovních úrazech (registrovaných) 
 informace o používaných technických zařízeních a pracovních nástrojích 

 
Zdrojem informací může být: 

 technická dokumentace pracoviště a zařízení 
 výrobní program 
 analýza pracovní činnosti 
 konzultace a spolupráce s pracovníky nebo jejich zástupci (odbory) 
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 záznamové listy a národy výrobců nebo dodavatelů 
 archivní údaje a zkušenosti odborných pracovníků BOZP nebo odborů 
 databázové systémy a publikace BOZP 
 podklady a informace z národních institucí, zabývajících se BOZP 
 analýza úrazovosti (včetně záznamů o nebezpečných událostech, např. 

skoroúrazech) 
 hygienické a epidemiologické studie  
 písemné pokyny a pracovní postupy 
 záznamy o přijatých opatřeních 
 údaje z výsledků zdravotních kontrol 
 příslušná vědecká a technická literatura 
 národní, evropské a mezinárodní standardy 

 
 
4.5. Identifikace nebezpečí 
Tento postup znamená, že v určeném a vybraném systému se identifikují ty jeho vlastnosti a 
charakteristiky, které mohou být potenciální příčinou vzniku negativního jevu, eventuálně 
škody. 
 
Identifikace nebezpečí u všech aspektů práce 
Přístup prostřednictvím konzultací s pracovníky nebo jejich zástupci (odbory) s cílem získat 
poznatky o jejich subjektivní zkušenosti - vnímání nebezpečí a jeho nepříznivých vlivů a 
systematické šetření všech aspektů práce, jako jsou: 

 dění na pracovišti nebo během pracovní činnosti (momentální praxe se může 
lišit od správného pracovního postupu), např. uvádění do provozu, odstavování 
z provozu, běžné činnosti, údržba, čistění apod. 
 ohled na nerutinní a přerušované činnosti, např. nakládka a vykládka materiálu, 

zkušební provoz, změny výrobních cyklů apod. 
 ohled na neplánované, ale předvídatelné situace, např. přerušení chodu výroby 

apod. 
 zjišťování těch aspektů práce, které mohou být potenciální příčinou vzniku 

škody 
 posouzení, jak pracovníci reagují na nebezpečí během práce, čímž ovlivňují 

velikost rizika 
 
Identifikace všeho, co může být vystaveno nebezpečí 
a) Pracovníci a ostatní lidé, kteří mohou být vystaveni nebezpečí 

 pracovníci ve výrobě i v obslužných profesích 
 pracovníci pomocných a servisních činností  
 pracovníci cizích firem 
 samostatně podnikající fyzické osoby 
 studenti, učni, zaškolovaní pracovníci 
 techničtí pracovníci a management 
 hosté  
 pohotovostní služby 

 
b) Pracovníci, kteří mohou být vystaveni zvýšenému nebezpečí 

 pracovníci se sníženou pracovní schopností 
 mladiství a starší pracovníci 
 těhotné ženy a kojící matky 
 pracovníci bez nebo s malými zkušenostmi (např. sezónní a přechodní) 
 pracovníci údržby 
 pracovníci se zdravotním ohrožením 
 pracovníci, užívající léky, které zvyšují nebezpečí úrazu 
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4.6. Identifikace ohrožení 
Ne každé nebezpečí  nebo nebezpečná vlastnost musí vyvolat ohrožení. Ohrožení můžeme 
chápat jako možnost aktivování nebezpečí. Je to aktivní vlastnost určitého objektu. Při 
identifikaci ohrožení se posuzuje, zda nebezpečná vlastnost objektu může vyvolat ohrožení 
člověka nebo majetku. 

Jde vlastně o stanovení toho, jak může identifikované nebezpečí způsobit škodu. Ohrožení 
závisí na parametrech posuzovaného systému a stupni ochrany. Při kombinaci více nebezpečí 
může být ohrožení jiné než při působení každého nebezpečí zvlášť. Například při nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem může zároveň hrozit pád zraněného z výšky, apod. 

 
4.7. Posouzení stávajících opatření 
Tento krok je vhodné zařadit před hodnocení rizika, protože pokud se zjistí, že posuzovaný 
systém respektuje všechny závazné předpisy, normy, návody výrobců a jiné standardy, pak 
většinou není nutné v následných krocích riziko vyhodnocovat.   
 
Pokud systém nesplňuje příslušné předpisy, je nutno přijmout opatření, která jsou k naplnění 
těchto předpisů a standardů potřebná a vrátit se na začátek posuzování, protože tato opatření 
mohou změnit parametry posuzovaného systému. 
 
Pokud opatření odpovídají, je možno postoupit k dalšímu kroku. Posouzení opatření může být 
u mnohých organizacích problematickým krokem, protože příliš mnoho podniků požadavky 
předpisů a standardů nenaplňuje a to je pak překážkou postupu k dalšímu kroku hodnocení. 

 
 

4.8. Hodnocení rizika 
 

4.8.1.  Organizace hodnocení rizika 
Zaměstnavatelé se musí pečlivě připravit na povinnost provádět hodnocení rizika a přijímat 
nezbytná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců (§ 132a Zákoníku 
práce). Doporučuje se toto zajišťovat prostřednictvím plánu pro hodnocení a řízení rizika.  

 
Tento plán by měl zahrnovat: 

 zavedení, organizaci a koordinaci řízení rizika 
 stanovení osob, zodpovědných za provádění hodnocení rizika 
 konzultace se zástupci zaměstnanců (odbory) k hodnotícím procedurám 
 poskytování nezbytných informací, školení a podpory hodnotitelům 
 zajištění potřebné koordinace mezi hodnotiteli 
 angažování řídících zaměstnanců do spolupráce při hodnocení 
 zajištění spolupráce všech zaměstnanců 
 stanovení, jak bude prováděno přezkoumávání a revidování  hodnocení rizika 
 zajištění, že preventivní a ochranná opatření budou brát v úvahu výsledky 

hodnocení 
 sledování preventivních opatření, zda je zajištěna jejich účinnost a udržování 
 informování pracovníků nebo jejich zástupců (odborů) o výsledcích hodnocení a o 

přijatých opatřeních 
 

 
4.8.2. Výběr osob k provádění hodnocení rizika 
Zaměstnavateli přísluší rozhodnutí o tom, kdo bude provádět hodnocení rizika. Zde 
samozřejmě záleží především na velikosti podniku, charakteru jeho výroby, složitosti 
technologie, povaze rizika apod.. V zásadě osobami, provádějícími hodnocení rizika, mohou 
být: 
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 sami zaměstnavatelé (pokud mají potřebnou odbornou způsobilost) 
 zaměstnanci, určení zaměstnavatelem 
 specializované externí služby 

 
 
4.8.3. Způsobilost osob k provádění hodnocení rizika 
Každý, kdo provádí hodnocení rizika, musí mít potřebnou odbornou způsobilost. Může se stát, 
že osoba určená k hodnocení rizika není kompetentní pro celý rozsah hodnocení, které je nutno 
provádět. Na příklad kvalifikovaný inženýr elektrotechnik nemá dostatečný výcvik a znalosti 
k hodnocení rizika u speciálních dobývacích metod. Je nezbytné, aby zaměstnavatelé znali 
schopnosti a možnosti hodnotitelů a v případě potřeby do procesu hodnocení zařadili další 
odborníky. V praxi je často potřebné, aby hodnocení rizika bylo prováděno týmem, který má 
specialisty různého zaměření. 
   
Způsobilost osob, provádějících hodnocení rizika, může být posuzována podle následujících 
kritérií: 
 
a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

Znalost principů hodnocení rizika 
 musí se jednat o osobu, která má nejen teoretické vědomosti v hodnocení 

rizika, ale i dostatečné praktické zkušenosti 

 
Schopnost využít svoje znalosti na pracovišti při hodnocení. Toto může  vyžadovat: 

 schopnost identifikovat všechny problémy bezpečnosti a ochrany zdraví  
 zhodnocení a stanovení prioritních problémů k řešení 
 schopnost doporučit možnosti, které jsou dostupné k eliminaci nebo snížení 

velikosti rizika, posouzení jejich výhod 
 posuzování přínosů opatření 
 nabízení a podávání odborných rad a praktických postupů 

 
Schopnost posoudit situace, kdy nemůže být riziko kvalifikovaně zhodnoceno bez další 
pomoci a navrhnout další postup. To znamená doplnit hodnotitelský tým o další specialisty. 

 
Znalosti uplatňování metod logické analýzy, modelování a hodnocení, zejména pro 
posuzování málo se vyskytujících událostí 

 
 
4.8.4. Vlastní hodnocení 
Vycházíme-li z definice rizika, pak riziko vyjadřuje pravděpodobnost vzniku a zároveň 
závažnost následku případné nežádoucí události. To znamená, že riziko (R) je funkcí dvou 
základních parametrů: 
 
 pravděpodobnosti (P) a důsledku (D) 
 
Vyjádřeno matematicky    R  =  P  x  D 
 
 
Hodnocení může být provedeno různými formami, které závisí na získaných informacích, 
možnostech posuzovatelů a taktéž na účelu hodnocení, druhu ohrožení a dalších. 
 

Kvalitativní hodnocení – používá se slovní vyjádření k popisu různých stupňů 
pravděpodobnosti a důsledků. Používá se zejména k získání všeobecného přehledu 
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o rizicích tehdy, jedná-li se o jednoduchý provoz nebo když chybějí číselné údaje, 
které by bylo možno použít ke kvantitativnímu hodnocení. 

 
b) 

c)

Polokvantitativní hodnocení – 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 (například bodová 
metoda) 

 
    Kvantitativní hodnocení – používá číselné údaje pravděpodobnosti (1 událost na 

100 tis. cyklů, úraz na milion odpracovaných hodin apod.) a důsledky nežádoucího 
stavu ( např. hodnota škody v penězích, stupeň poškození zdraví, společenské 
škody, ekologické škody apod.). Toto se používá při přesném a důsledném 
hodnocení rizika, zejména při konstruování nebezpečných strojů, při používání 
nebezpečných látek apod.. 

 
Pro běžnou praxi se používá běžně tzv. bodová metoda, která určí stupeň velikosti rizika podle 
stupně pravděpodobnosti a velikosti důsledku. K tomu je nutno tyto dva parametry určit: 
 
4.8.5. Pravděpodobnost vzniku nežádoucí události 
Posuzovatelé musí určit (kvalifikovaně odhadnout), jaká je pravděpodobnost, že nehoda 
vznikne. Může být vyjádřená poměrnými hodnotami (častá, příležitostná, zřídkavá apod.) nebo 
číslem, že nehoda vznikne jedenkrát za určitý počet jevů (cyklů, výrobků) nebo časových 
jednotek. V praxi se používá i pojem četnost výskytu. Mezi pojmy četnost a pravděpodobnost 
není rozdíl v obsahu, pouze ve formě vyjádření. 

 
Pravděpodobnost se vyjadřuje všeobecněji např. v procentech. 
 
Četnost vyjadřuje intenzitu výstupu jevu, která byla určena analýzou vyhodnocených nebo 
předpokládaných negativních jevů. Četnost je možno vyjádřit celým číslem, na příklad 10-5 
znamená, že negativní jev se vyskytne jednou za 100 000 jevů. 
 
Při odhadování pravděpodobnosti je třeba vycházet: 

 z údajů úrazovosti z minulosti nebo úrazovosti v podobných provozech nebo
 na podobných zařízeních 
 ze statistických údajů spolehlivosti  
 z kvalifikovaných odhadů odborníků 

 
Při tomto odhadu je třeba brát v úvahu různé faktory, které pravděpodobnost nehody mohou 
ovlivnit. 
 
 Měřitelné faktory: 

 čas expozice nebezpečí 
 parametry systému ( např. rychlost stroje) 
 rychlost vzniku události 

 
 Neměřitelné faktory: 

 lidský faktor (kvalifikace, stres, selhání člověka apod.) 
 úroveň údržbářských činností 
 úroveň kontrolních, revizních a zkušebních činností 
 spolehlivost bezpečnostních opatření 
 rozpoznatelnost existence nebezpečí 
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Stanovení pravděpodobnosti podle vlivů jednotlivých faktorů je obsahem odborných diskusí 
posuzovatelů. Ti při tom mohou zvážit, zda není nutno brát v úvahu i další faktory podle druhu 
činnosti či používané technologie. 
 
Bodová metoda může používat několik stupňů pravděpodobnosti (často se jich používá pět), 
následně je uveden příklad charakteristik těchto stupňů v pětistupňové škále: 
 
 

 
Stupeň 
 

 
Důsledek 

 
Popis důsledku 

1 Zanedbatelný 
 
Drobné poranění, zanedbatelná porucha systému 
 

2 Málo významný 
 
Lehký úraz, drobné poškození systému 
 

3 Významný 
 
Závažnější úraz 
Závažné poškození systému,finanční  ztráty 

4 Kritický 
 
Těžký úraz, nemoc z povolání, rozsáhlé poškození systému, ztráty 
ve výrobě, velké finanční ztráty 

5 Katastrofický 
 
Smrtelný úraz, úplné zničení systému, nenahraditelné ztráty 
 

 
 

      4.8.6. Určení hodnoty rizika 
Kombinace závažnosti a důsledku negativního jevu určuje hodnotu rizika. Podle bodové 
metody je možno sestavit matici, která je bodovým vyjádřením rizika: 
 
 
 
                   Důsledek 
 
Pravděpodobnost 

 
Zanedbatelný 
 
1 

Málo 
významný 
 
2 

 
Významný 
 
3 

 
Kritický 
 
4 

 
Katastrofický 
 
5 

 
1     Velmi nízká 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2     Nízká 
 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
3     Střední 
 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
15 

 
4     Vysoká 
 

 
4 

 
8 

 
12 

 
16 

 
20 

 
5     Velmi vysoká 
 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 

16 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

Následně je třeba zjištěné hodnoty rizika zařadit do několika skupin podle jejich přijatelnosti, 
např.:  
 

 
Hodnota rizika 
 

 
Posouzení přijatelnosti 

 
Kritéria bezpečnosti 

 
1 - 4 

 
Riziko přijatelné 
 

 
Systém je bezpečný 

 
5 - 8 

 
Riziko mírné 

 
Systém je bezpečný podmíněně, 
např. vyškolení obsluhy, 
kontroly apod. 

 
9 - 12 

 
Riziko nežádoucí 

 
Systém je nebezpečný – nutno 
uplatnit ochranné opatření 
 

 
15 - 25 
 

 
Riziko nepřijatelné 

 
Okamžité opatření, příp. 
odstavení systému 
 

 
Uvedený postup je pouze příkladem. V různých metodikách se používají různé stupnice, 
základní princip však zůstává stejný, nebo podobný. 
 
V některých metodikách se požívá rozšířená definice rizika, např.: 
 
R   =   P   x   D   x   E   x   O , 
 
kde je: 

 
P   …………….  pravděpodobnost 
D   ……………. důsledek 
Ex …………….. expozice, doba vystavení člověka ohrožení 
 
Celý problém se v některých případech rozšiřuje o další faktory, které výsledné riziko mohou 
ovlivňovat. Tyto je možno rozdělit na: 
 
Faktory měřitelné, např.: 

 doba expozice 
 rychlost vzniku události 
 počet osob vystavených ohrožení 
 hodnota ztrát 
 parametry systému (např. hmotnost) 
 rychlost pohybu 
 výška 
 a další 

 
Faktory neměřitelné, např.: 

 rozeznatelnost existence nebezpečí 
 rozeznatelnost vzniku úrazu 
 kvalifikace obsluhy 
 lidský faktor (možnost jeho selhání) 
 úroveň údržby 
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 preventivní opatření 
 a další 

 
Dá se říci, že čím více faktorů se pro hodnocení  vezme v úvahu, tím je hodnocení přesnější. 
Na  druhé straně je ovšem náročnější jak na úroveň hodnotitelů a jejich znalosti, tak i na 
získávání informací a čas potřebný pro hodnocení. To všechno pak ovlivňuje cenu hodnocení. 
Je třeba zvolit určitý kompromis, a proto většina metodik používá pro běžné hodnocení metody 
spíše jednodušší, kde je důležitá zejména identifikace nebezpečí a velká přesnost posouzení 
velikosti rizika není nutná. U velmi závažných rizik se pak používají metody náročnější a 
komplikovanější, ovšem s větší přesností. 

 
 

5. Metody sběru informací 
 

Při výběru vhodné metody je nutno přihlížet především k možnostem metody: 
 jaká je rozlišovací přesnost, tzn. schopnost metody rozlišit potřebné detaily na 

zvolené  úrovni rozlišení  
 jaká je možnost vyjádření, tj. schopnost sdělit informace vhodnou formou 
 jaký je rozsah použití 
 jaká je objektivita výsledku 

 
 a k náročnosti metody: 

 jaké jsou časové nároky 
 jaké jsou personální nároky, tj. počet osob nutných pro aplikaci metody 
 jaká jsou kvalifikační nároky, tj. předpokládaná odbornost posuzovatelů 
 jaké jsou technické nároky 

 
5.1. Metody průzkumové 
Rozbor statistiky úrazů slouží k posouzení nebezpečnosti strojů, zařízení, technologie, 
pracovních operací atd. Využívá se statistických přehledů úrazů, nehod, havárií, ke kterým 
došlo. Provádí se rozbor dosavadních událostí, ze kterého lze získat řadu informací od 
zhodnocení průběhu události až po identifikaci místa, činnosti a profese zaměstnance. Často je 
vhodné analyzovat hlášení o poruchách, kontrolách a opravách zařízení. 
Dá se tímto způsobem vypočítat např. koeficient nebezpečnosti 

 
K = U : S , kde 
 
U .......... je počet úrazů (nehod, havárií, poruch atd.) za jednotku času 
S ........... je počet strojů (zařízení) tohoto typu 
 

nebo 
 
K = U : (S x P) , kde 
 
U ........... je počet úrazů (nehod, havárií, poruch atd.) za jednotku času 
S ............ je počet strojů (zařízení) 
P ............ je průměrný počet provozních hodin stroje 
 
Při výpočtu je třeba vycházet z důkladné analýzy, tzn. zjistit, proč k úrazu či nehodě došlo. 
Jinak by mohly údaje skutečnost zkreslovat. Tato metoda je výhodná tím, že dává konkrétní 
hodnoty. Nevýhodou je to, že ji lze uspokojivě použít pouze pro analýzy ve velkých podnicích 
(nebo skupinách podniků), protože tam je dostatečný počet statistických údajů. Nedá se použít 
v malých a středních podnicích. 
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Získání a zpracování údajů je značně náročné na čas. Běžná doba ke sledování je minimálně 
rok, ale lepší je víceleté období. Nároky na počet osob jsou vysoké. Nároky na kvalifikaci jsou 
nízké. 
 
5.2. Metoda kritických událostí 
Jedná se o metodu sběru údajů o jednání člověka v určité situaci. Všímá si nesprávného 
způsobu práce a nedostatečného zajištění pracovních podmínek. Vzorek skupiny osob musí být 
reprezentativní. Posuzovatelé vyzvou řadu osob k tomu, aby si uvědomily a popsaly nežádoucí 
prvky v chování na pracovišti. Bude se jednat jak o vlastní práci, tak i o práci jiných osob. 
Účelem je popsat co nejvíce "kritických událostí" bez ohledu na to, zda měly za následek úraz 
či nikoliv.  
Události se registrují a třídí do kategorií možných ohrožení a podle nich jsou stanoveny oblasti 
významných nebezpečí, která jsou založena na lidském nebo technickém faktoru pracovního 
systému. 
Údaje, které shromažďuje tato metoda, nemusí mít stejnou rozlišovací úroveň. Některé mohou 
být podrobné, některé pouze rámcové. Údaje jsou popisovány slovně. 
Rozsah použití je omezen velikostí a složitostí posuzovaného objektu. Úspěšně se dá použít v 
malých a středních podnicích, ve velkých k posouzení části podniku (např. provozu, dílny 
apod.). 
Získané poznatky jsou značně subjektivní. Sběr údajů není náročný na čas ani na počet osob. 
Jsou malé nároky na kvalifikaci posuzovatelů. 
 
5.3. Metoda řízeného rozhovoru 
Metoda vyžaduje přímý dialog mezi tazatelem a dotazovaným. Zabývá se každou událostí jako 
samostatným systémem (nikoliv statisticky). To se týká všech událostí, které způsobily nebo 
mohly způsobit úraz nebo jinou škodu (tato metoda je rovněž nazývána "Vzpomínky na 
událost"). 
Cílem metody je, aby si zaměstnanec vzpomněl na všechny události, které viděl nebo o nich 
slyšel od jiných a  které mohly mít (nebo měly) za následek úraz nebo jinou škodu. 
Metoda identifikuje skupinu zdrojů nebezpečí, které zatím nemusí způsobovat škody. 
Aby bylo docíleno efektu této metody, je nutno: 

 vytvořit příznivou atmosféru pro řízený rozhovor 
 vysvětlit dotazovanému účel a význam metody 
 přesvědčit jej o důvěrnosti rozhovoru 
 vést jej k tomu, aby si vzpomněl, kolikrát viděl předmětnou událost 
 v případě nejasných odpovědí klást doplňující otázky 
 navodit diskusi o možných způsobech nápravy 

 
Metoda se výhodně používá na menších pracovištích. Získané údaje jsou značně subjektivní. 
Nároky na čas a počet posuzovatelů nejsou příliš vysoké. Posuzovatel musí umět jednat s lidmi 
a získat jejich důvěru. 
 
5.4. Metody pozorovací 
U tzv. odběru vzorku chování  jsou principem metody krátká pozorování pracovišť. Její 
podstatou je zaznamenání momentálních projevů nežádoucích jevů v chování pracovníků. 
Pozorování se provádí v pravidelných intervalech. Pozorovatelé procházejí postupně úsek a do 
připravených formulářů zaznamenávají závady. 
 
U odběru vzorku bezpečnosti práce prochází provozovatel pracoviště v nahodilých intervalech 
a existenci nežádoucích jevů zaznamenává do formuláře. Tato metoda se rovněž nazývá 
"momentové pozorování" nebo "frekvenční analýza". Je založena na principu  kontroly kvality 
posouzením náhodného vzorku z určitého souboru. Stupeň přesnosti závisí na počtu náhodně 
vybraných vzorků. 
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Pro obě metody platí, že základem je kódovaný seznam nebezpečných pracovních postupů, k 
nimž na pracovišti dochází. Pozorovatel prochází pracovištěm a zaznamenává bezpečné a 
nebezpečné pracovní postupy. Počet potřebných pozorování je založen na předběžném 
přehledu a požadovaném stupni přesnosti. Počet potřebných pozorování se vypočítá. 

Rozlišovací přesnost není velká, závisí do značné míry na tom, jak je podrobný používaný 
formulář. Získané výsledky jsou poměrně objektivní. Nároky na čas vyplývají z požadovaného 
stupně přesnosti. 
 
5.5. Metody statistické 
Existuje celá řada statistických metod. Tyto metody nelze použít pro popis jednotlivého nebo 
malého počtu případů. Statistické charakteristiky mají povahu středních hodnot. 
Všechny metody dávají údaj, který vyjadřuje počet nehod nebo zranění vztažený na určitou 
skupinu osob průběhu určité doby. 
 
5.6. Metody bodové 
Často se používají pro hodnocení nebezpečnosti strojů, dají se však použít i pro hodnocení 
jiných zařízení a pracovišť. Bodové metody nejsou zcela objektivní, vše závisí na hodnotiteli, 
jeho znalostech a praxi 
Existuje mnoho dalších metod pro sběr údajů a informací nutných posouzení pravděpodobnosti 
vzniku škody a velikosti následků a taktéž i k identifikaci nebezpečí a ohrožení zaměstnance. 
Záleží na hodnotiteli, kterou metodu (nebo metody) použije. Je nutno zvažovat i časové a 
finanční nároky. Dá-li se předpokládat vysoká úroveň rizika, pak je nutno zvolit metody co 
nejpřesnější, byť časově, personálně i časově náročnější.  
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5.7. Variantní pojetí sběru informací 
Variantní metody sběru informací - vstupů pro hodnocení rizika -  představuje následující 
tabulka. 
 

 
„Vstupy“ hodnocení rizika 
 
I. 
Analýza 
výrobního 
cyklu 

II. 
 
Identifikace 
rizika 

III. 
 
Objektivní 
indikátory 

IV. 
 
Subjektivní 
indikátory 

V. 
 
Systematické 
hodnocení 

 
Analyzovaná data : 
 
Složení pracovní síly. 
 
Vstupy a výstupy 
výroby. 
 
Organizace práce : 
„software“– (rozdělení 
práce, přímé vztahy, 
spolupráce, 
komunikace, apod.) 
„hardware“- (zařízení, 
uspořádání pracoviště, 
apod.) 

 
Analyzovaná data : 
 
Zdroje rizika: 
 
Hornické operace 
Ostatní operace 
Strojní zařízení 
Elektrická zařízení 
Chemické škodliviny 
Pracovní prostředí 
Psychosociální 

 
Analyzovaná data : 
 
Na pracovišti : 
Údaje o pracovních 
úrazech, nemocích 
z povolání, 
nemocenských. 
 
Ve společnosti : 
Celkové údaje, 
indikující stav 
v odvětvích, 
zaměstnáních, nebo 
týkající se specifických 
rizik. 

 
Analyzovaná data : 
 
Údaje z individuálních 
stížností (popř. 
prostřednictvím 
odborů, pracovních 
lékařů, dozoru, apod.). 
 
Údaje z dotazníků, 
průzkumů, rozhovorů, 
apod. 
 
Údaje vyplývající 
z požadavků, sporů a 
organizovaných akcí. 

 
Analyzovaná data : 
 
Bezpečnostní politika 
podniku. 
 
Organizace BOZP na 
pracovišti (zodpovědní 
technici, preventivní 
služby,apod.).  
 
Podmínky pro účast 
zaměstnanců (Výbory 
pro BOZP apod.). 

 
Klíčové nástroje : 
 
Celková komplexní 
metody rekonstrukce 
výrobního cyklu 
formou blokových 
schémat 
představujících vstupy 
a výstupy, doplněná 
detailními dotazníky ke 
specifickým aspektům. 

 
Klíčové nástroje : 
 
Kontrolní seznamy, 
zkoumající různé 
kategorie rizika, popř. 
hodnocení přijatých 
preventivních opatření.
 

 
Klíčové nástroje : 
 
Statistiky dostupné 
v podniku a 
společnosti. 
 
Technická a odborná 
literatura. 

 
Klíčové nástroje : 
 
Přehledy, dotazníky, 
 
Informace na základě 
zjištěných požadavků 

 
Klíčové nástroje : 
 
Systémy auditu 
(speciálně založené na 
certifikaci kvality) 

 
Problémy a obtíže : 
 
vyžaduje relativně 
detailní analýzy 
pracovních činnost, 
 
vyžaduje dostatek 
času, předchozí školení 
a spolupráci mezi 
různými odbory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problémy a obtíže : 
 
často dává prioritu 
„známým rizikům“, 
 
nezahrnuje vždy 
vzájemné působená 
rizik (v přesném 
smyslu) a jiné 
podmínky (např. 
Riziko úrazu není vždy 
stejné pro všechny 
kategorie zaměstnanců 
(krátce zapracovaní, 
zahraniční, apod.), 
 
pojem „riziko“ někdy 
neodpovídá 
vyčerpávajícím 
způsobem situacím, ve 
kterých nejsou 
důsledky pro zdraví 
jasně stanoveny.  

 
Problémy a obtíže : 
 
podnik může uznávat 
jen ty indikátory, které 
znamenají okamžité a 
viditelné finanční 
náklady, 
 
indikátory uznané 
společností záleží 
velmi mnoho na 
schopnosti pracovní 
síly mít vliv na 
výzkum a rozhýbat 
politiku veřejného 
zdraví. 

 
Problémy a obtíže : 
 
viditelnost problému 
není přímo spojena 
s jeho důležitostí (např. 
nedostatečné 
informace mohou mít 
za důsledek ohrožení 
karcinogeny, protože 
výrobky nezpůsobují 
bezprostředně 
onemocnění a proces 
trvá dlouhou dobu), 
 
kolektivní požadavky 
mohou být „schovány“ 
uvnitř zaměstnanců, 
nedostatek důvěry, 
apod. 

 
Problémy a obtíže : 
 
organizace bezpečnosti 
neanalyzuje problém 
„jak jsou nastaveny 
priority?“, 
 
nebezpečí přístupu 
získání formálních 
certifikátů kvality které 
popíší procedury bez 
ověření si výsledků. 
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6. Dvě doporučené metodiky hodnocení rizika  
 
6.1. Metodika č.1 – kvantitativní  
 
V nejjednodušším případě lze při "matematickém" stanovení míry rizika vycházet ze vztahu: 

 
Stupeň rizika (R)  = pravděpodobnosti (P) a důsledku (D) 
 
 
přičemž jednotlivé faktory jsou vyjádřeny stupnicí od 1 do 10 (tabulky 1 a 2). Výsledná míra 
rizika je pak číslo v rozsahu od 1 do 100, na jehož základě se určí "termín", do kdy je nutno 
podniknout příslušná preventivní opatření (tabulka 3). 

 

Tabulka 1 -  Důsledek (D)  - Závažnost následků rizika 

 
důsledek 

(D) 
 

 
Definice 

10 Úmrtí osoby nebo osob 

9 Trvalá plná invalidita, mimořádně závažné trvalé poškození zdraví 

8 Závažné  trvalé poškození zdraví, částečná invalidita 

7 Méně závažné trvalé poškození zdraví 

6 Pracovní neschopnost přesahující 3 týdny s možností trvalých následků 

5 Pracovní neschopnost přesahující 3 týdny bez trvalých následků 

4 Pracovní neschopnost od 3 dnů do 3 týdnů bez trvalých následků 

3 Pracovní neschopnost nepřesahující 3 dny bez trvalých následků 

2 Drobné zranění bez pracovní neschopnosti a bez následků 

1 Neočekává se zranění osob, obtěžující podmínky 

 

Tabulka 2 -  Pravděpodobnost (P) (frekvence vzniku nebezpečných situací) 

 
Pravděpodobnost (P) 

 

 
Definice 

10 Nebezpečná situace je permanentní 

9 Nebezpečná situace vzniká jednou za minutu 

8 Nebezpečná situace vzniká jednou za 30 minut 

7 Nebezpečná situace vzniká jednou za hodinu 

6 Nebezpečná situace vzniká jednou za směnu 

5 Nebezpečná situace vzniká jednou za den 

4 Nebezpečná situace vzniká jednou za týden 

3 Nebezpečná situace vzniká jednou za měsíc 

2 Nebezpečná situace vzniká jednou za rok 

1 Nebezpečná situace vzniká jednou za 5 let 
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Tabulka 3 -  Naléhavost realizace preventivních opatření 

 Stupeň rizika 
 
Naléhavost realizace preventivních opatření 
 

Barevný kód 

70-100 
 
Extrémní 
 

Okamžitá opatření  

25-69 
 
Vysoké 
 

Opatření provést během 24 hodin  

10-24 
 
Nízké 
 

Opatření provést do týdne  

Pod 10 Zanedbatelné 
 
Není třeba realizovat žádná zvláštní opatření, 
kontrola  

 

 
Na základě takto postavených kritérií lze použít jednoduchou „matici rizika“: 

 

 
Četnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Závažnost 

 
5 let 

 
rok 

 
měsíc 

 
týden 

 
den 

 
směna

 
hodina 

 
30 

min. 

 
minuta

 
Stále 

 
1 

Neočekává se zranění 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2 

drobné zranění bez PN 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 
3 

PN menší než 3 dny 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

 
4 

PN 3 dny až tři týdny 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

 
5 

PN > 3 týdny, bez 
následků 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 
6 

PN > 3 týdny, možné 
následky 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

 
7 

méně závažné trvalé 
následky 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

 
8 

závažné následky, část. 
invalidita 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

 
9 

plná invalidita 
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

 
10 

úmrtí jedné či více osob
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Okamžitá opatření 

Opatření provést během 24 hodin 

Opatření provést do týdne 

Není třeba realizovat žádná zvláštní opatření,  pravidelně kontrolovat 

 
 
 
6.2. Metodika č.2 - kvalitativní  

 
Metodika vychází ze čtyř kritérií hodnocení, jimiž jsou: 

 
a) pravděpodobnost výskytu rizikové situace (PV – tabulka 1) 
b) četnost (frekvence) vystavení zdroji rizika (FE – tabulka  2) 
c) stupeň možného poškození zdraví (PZ – tabulka 3) 
d) počet ohrožených osob (PO – tabulka 4) 

 
Takto určené koeficienty se vynásobí podle vztahu 
 
MR = PV x FE x PZ x PO 
 

Výsledkem je „slovní“ (kvalitativní) hodnocení míry rizika (R) a určení naléhavosti    
preventivních opatření, sestavené do tabulky 5.   

 
 

Tabulka 1 -  Hodnoty čísla PV 

 
PV 

 
Pravděpodobnost výskytu rizikové situace PV 
 

 
0 Nemožnost Nemůže nikdy nastat 

 
0,1 Téměř vyloučeno Může nastat jen za extrémních okolností 

 
0,5 Vysoce nepravděpodobné Ale přesto představitelné 

 
1 Nepravděpodobné Ale teoreticky může nastat 

 
2 Možné Ale neobvyklé 

 
5 Vyrovnaná šance Mohlo by se stát 

 
8 Docela dobře možné Nepřekvapující 

 
10 Pravděpodobné Nutno očekávat 

 
15 Jisté Nepochybně nastane 
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Tabulka 2 -  Hodnoty čísla FE  

 
FE 

 
Četnost (frekvence) vystavení zdroji rizika FE 

 
 

0,1 Zřídka 

 
0,2 Jednou ročně 

 
1,0 Jednou měsíčně 

 
1,5 Jednou týdně 

 
2,5 Jednou denně 

 
4,0 Každou hodinu 

 
5,0 Neustále 

 

Tabulka 3 -  Hodnoty čísla PZ  

 
PZ 

 
Stupeň možného poškození zdraví PZ 

 
 

0,1 Odřenina/modřina 

 
0,5 Tržná rána/velmi lehké onemocnění 

 
1,0 Zlomenina menší kosti/lehké (krátkodobé) onemocnění 

 
2,0 Zlomenina větší kosti/lehké trvalé následky 

 
4,0 Ztráta jedné končetiny nebo oka/vážné onemocnění (nikoli trvalé) 

 
8,0 Ztráta dvou končetin (očí)/závažné onemocnění s trvalými následky 

 
15,0 Smrtelný úraz/smrtelné onemocnění 

 

Tabulka 4 -  Hodnoty čísla PO 

 
PO 

 

 
Počet ohrožených osob PO 

 
1 1 – 2 osoby 

 
2 3 – 7 osob 

 
4 8 – 15 osob 

 
8 16 – 50 osob 

 
12 Více než 50 osob 
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Tabulka 5 -  Celková míra rizika 

 
MR 

 
Riziko  

Naléhavost realizace preventivních opatření 

0 – 1 
 Zanedbatelné Nevyžaduje opatření 

2 – 5 
 Velmi nízké Opatření do 3 měsíců 

6 – 10 
 Nízké Opatření do měsíce 

11 – 50 
 Znepokojující Opatření do týdne 

51 – 100 
 Vysoké Opatření během dne 

101 – 500 
 Velmi vysoké Opatření během směny 

501 – 1000 
 Extrémní Okamžitá opatření 

1000 a více 
 Absolutně nepřijatelné Zákaz činnosti 

 
Pro ilustraci uveďme konkrétní případ hodnocení rizika pracovní operace řezání na pásové 
pile. Pracovník dlouhodobě řeže prkna na pásové pile, která není opatřena ochranným 
krytem, a přidržuje řezaný materiál rukou. 

Určení jednotlivých koeficientů: 
 
Pravděpodobnost výskytu nebezpečné situace: Nikoho samozřejmě nepřekvapí, dojde-li ke 
kontaktu ruky pracovníka s oběžným listem pily –  PV = 8. 
 

Četnost vystavení zdroji rizika: Obsluha pracuje s pilu po celou směnu – pracovník je tedy 
vystaven nebezpečí neustále – FE = 5. 

Stupeň poškození zdraví: hrozí ztráta jedné končetiny (amputace ruky) – PZ = 4. 

Počet ohrožených osob: jedna (samotný pracovník) –  PO = 1. 

MR = PV * FE * PZ * PO = 160 (velmi vysoká míra rizika) 

Hodnocení rizik samozřejmě není samoúčelným procesem, na jeho konci musí vždy stát 
zvýšení bezpečnosti. Pokusme se proto snížit hodnoty jednotlivých koeficientů tak, aby 
míra rizika vyšla přijatelněji. V uvedeném případě je zřejmé, že nelze snížit počet 
ohrožených osob (a tím riziko eliminovat). To by totiž znamenalo plnou automatizaci 
celého pracovního úkonu, tedy značnou investici o pochybné návratnosti. Podobně nelze 
snížit četnost vystavení nebezpečí – pracovník by měl zbytečné prostoje. Zbývá tedy 
zaměřit se snížení pravděpodobnosti výskytu rizikové situace a  snížení zdravotních 
následků.  Konkrétním preventivním opatřením v daném případě bude jednak instalace 
krytu pilového listu  (omezí na minimum velikost nebezpečné zóny) a vodítek řezaného 
obrobku (udrží obrobek v požadované poloze a zabrání jeho uklouznutí), jednak používání 
přítlačných přípravků při řezání (ruce a tělo pracovníka se nedostanou do blízkosti 
nebezpečné zóny). Tím se zamezí riziku přímého kontaktu pracovníka s řezným nástrojem 
(bude se pohybovat mimo nebezpečnou zónu).  Riziková situace je tedy vysoce 
nepravděpodobná (PV = 0,5) a pracovníkovi hrozí nejvýše drobná tržná rána (PZ = 0,5). Po 
vynásobení vychází MR = 1,25, tedy velmi nízká míra rizika. 
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7. Podpůrné prostředky pro hodnocení rizika v praxi 
 
7.1. Metoda rekonstrukce produkčního toku 
Doporučený postup, který je možno při hodnocení rizika použít, je založen na celkovém popisu 
výrobního procesu. To umožňuje pochopit nejen přímo viditelné zdroje nebezpečí, ale rovněž 
skrytým důvodům, proč se problémy vyskytuji (organizace práce, pracovní postupy a metody, 
apod.). Pochopení základních principů pracovního procesu přináší jasnější porozumění faktorů, 
které vytvářejí nebezpečí a umožňuje snadněji navrhovat cesty pro eliminaci rizika, nebo jeho 
omezování u zdroje. Rekonstruování pracovního procesu je cesta k získání informací, 
potřebných pro stanovení počáteční představy o rizicích v různých fázích práce a činností.  

 
Tuto metodiku je možno použít v různých fázích pracovního procesu, nebo rozepsáním práce 
v souladu s jeho jednotlivými operacemi. Všeobecně řečeno, výrobní proces může být rozložen 
do fází, což usnadňuje analýzy operací.  
 
Jakmile je zpracován soupis výrobních cyklů nebo různých operací, je možno je zkoumat a 
třídit. Fáze cyklu mohou být za použití technických blokových schémat rozloženy a hlavní 
operace každé z nich mohou být popsány. Operace mohou být popsány přímo. Jakmile jsou k 
dispozici dostatečné informace k popisu různých fázi, nebo operací pracovního procesu, je 
možno stanovit nejdůležitější zdroje rizika v každé fázi výroby, nebo operace. 

  
Zapojeni zaměstnanců bezprostředně pracujících v různých fázích výrobního procesu do jeho 
rekonstrukce i stanovení počátečních představ o zdrojích rizika je nezbytným prvkem celého 
procesu. Zaměstnanci budou často lépe informováni o tom, jak proces skutečně probíhá, než 
technická dokumentace podniku. 
 

 
7.2. Sestavování vzorových seznamů zdrojů rizika 
Vzorové seznamy slouží jako pomůcka hodnotitelům při vlastním hodnocení. Podle povahy a 
druhů prováděných činností, používaných technologií, metod a postupů práce je možné předem 
připravit seznamy, jež zahrnují jednotlivé činnosti, určují možné zdroje nebezpečí, způsob 
jejich identifikace, možné následky, navrhují opatření, identifikují ohroženou skupinu 
pracovníků a náplň instruktáže k pokrytí zbytkového rizika. Obsahují rovněž relevantní 
legislativu, která se zabývá příslušnými zdroji nebezpečí. Vzorové seznamy mohou být 
rozděleny do subkapitol podle skupin zdrojů nebezpečí. 
 

V příloze č.2 jsou uvedeny vzorové seznamy pro dobývání, ražbu dlouhých důlních děl, 
vybavování a výkliz porubů a ražeb, pro plenění dlouhých důlních děl a pro zmáhání 
horizontálních a úklonných děl,  

 

 
Podobné seznamy mohou být sestaveny pro všechny činnosti a používané technologie, metody 
a postupy práce pro jakoukoliv organizaci vždy v závislosti na konkrétních podmínkách na 
pracovišti. Vzorové seznamy nemohou pokrýt všechny zdroje rizika, které se vyskytují na 
konkrétním pracovišti. Je nutné si proto uvědomit, že uvedené vzorové seznamy jsou jen 
orientační a slouží jako návod pro konkrétní seznamy sestavované zaměstnavatelem pro 
každou činnost.  

 
7.3. Sestavování checklistů 
Checklisty (kontrolní seznamy) pro hodnocení rizika in situ (na pracovišti) jsou konkrétní 
pomůckou pro hodnotící pracovníky na každém pracovišti. Při vlastním hodnocení je možno 
využít informací zpracovaných organizací ve vzorových seznamech zdrojů rizika. Checklisty 
obsahují výpočet rizika jako funkce pravděpodobnosti a důsledku. Zde je možno využít jedné 
z metod uvedených v příručce. Účelem checklistů je identifikovat všechny zdroje nebezpečí, 
jež se vyskytují na pracovišti, navrhnout vhodná opatření, která riziko eliminují, nebo sníží na 
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akceptovatelnou mez a stanovit náplň instruktáže k seznámení pracovníků se zbytkovým 
rizikem a možnými způsoby ochrany. Rovněž checklisty mohou být rozděleny do subkapitol 
podle zdrojů rizika.  

 
V příloze č.3 je uveden návrh checklistu a jako vzorový příklad jeho zpracování 
checklist pro přípravné dílo.  

 

 

 

 

 

 
7.4. Numerické označení profesí k  jednoduché identifikaci ohrožené skupiny 

pracovníků 
Pro zjednodušení a přehlednost vzorových seznamů je účelné sestavit numerické označení 
všech profesí v organizaci. Klíč, který zvolí zaměstnavatel pro numerické označení by měl 
vhodně reagovat na skutečné rozložení profesí, přičemž příbuzné profese by mohl umisťovat 
do společných skupin.  

 
V příloze č.4 je uvedeno vzorové numerické označení profesí hlubinného černouhelného 
dolu.  

 
7.5. Sestavování seznamů s ohledem na výběr OOP 
Checklisty, které zahrnují ohroženou skupinu pracovníků podle profesí, mohou rovněž sloužit jako 
podklad pro sestavení seznamu pro poskytování osobních ochranných pomůcek.  
 

V příloze č.5 je uveden vzorový seznam pro poskytování OOPP na základě zhodnocení 
rizika. 

 
7.6. Přezkoumávání a audit 
Auditem se rozumí kontrola, revize, prověrka, prověřování, monitorování. Bezpečnostní audit 
je zvláštní formou kontroly. Obvykle je prováděn nezávislou odbornou organizací a výsledky 
slouží jako objektivní ukazatel funkce bezpečnostního managementu. Důležitým vodítkem pro 
provádění kontroly či auditu jsou tzv. kontrolní otázky umožňující systematicky posoudit 
úroveň provádění jednotlivých činností a požadavků. Jde o systematickou a nezávislou 
prohlídku řízení bezpečnosti v podniku s cílem ověřit, jak je vyhověno platným normám a 
předpisům. Je to prověření celkové, souhrnné bezpečnosti systému. Postup prohlídky musí být 
velmi dobře definován, aby byla zajištěna její důslednost, a auditoři mohli udělat správné 
závěry. Při bezpečnostním auditu se podrobí každá oblast celého systému řízení BOZP 
důkladné analýze. Audit můžeme být proveden pracovníky organizace i nezávislými 
odborníky. Cílem auditu je přesný popis stavu a odhalení slabých součástí systému v zájmu 
budoucí minimalizace ztrát. Jednou ze základních pomůcek pro auditory je dokument 
obsahující kontrolní otázky pro audit. U tohoto dokumentu jsou některé standardní otázky 
použitelné pro různé organizace, některé pak musí sledovat specifika auditované organizace. 
Výstupem bezpečnostního auditu by měla být závěrečná zpráva, ve které jsou popsány všechny 
nedostatky a doporučení, která by vedla ke zlepšení stavu.    
 

V příloze č.6 je uveden vzorový souhrn auditorských dotazů pro důlní organizaci. 
 

7.7. Variantní stanovení skupin zdrojů rizika 
Zdroje rizika (nebezpečí) mohou být seřazena a strukturována s ohledem na povahu činností 
prováděných v organizaci. Zásadní je pak to, že v seznamu zdrojů rizika musí být obsažena 
všechna, jež mohou znamenat potenciální ohrožení zdraví a životů zaměstnanců. Variantní 
seznam podrobně rozebírá zejména skupinu zdrojů rizika, které souvisejí s pracovním 
prostředím (hygienou práce).  
 

V příloze č.7 je uveden variantní vzorový seznam zdrojů rizika.  
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Vzorový seznam zdrojů rizika (n
 
 
 
 
Subkapitola …………………………… 
 

 
 
č 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace zdroje rizika 
in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné
násled

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     
ebezpečí)  

 
ky 

 
 

Opatření k odstranění nebo 
minimalizaci rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň instruktáže, 

seznámení se 
zbytkovým rizikem 
a způsoby ochrany 

 

 
 

Riziko 

    

    

    

    

    

    

Zdroj rizika - 7 subkapitol :  
 

22. typicky hornické zdroje rizika 
23. pracovní operace 
24. strojní zařízení 
25. elektrická zařízení 
26. chemické nebezpečí 
27. pracovní prostředí 
28. psycho-sociální zdroje rizika
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Vzorový seznam zdrojů rizika (nebezpečí)  

při dobývání   
 
 
Zdroje rizika (7 subkapitol):  
 
 
 

8. typicky hornické zdroje rizika 
9. pracovní operace 
10. strojní zařízení 
11. elektrická zařízení 
12. chemické škodliviny 
13. pracovní prostředí 
14. psycho-sociální zdroje rizika 
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1. Typicky hornické zdroje rizika     Důlní otřes 
 

 
č 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení 
pracovníci 

Náplň 
instruktáže, 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
 

Riziko 

1. 

veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených ve 2. a 
3. stupni 
nebezpečí otřesů : 
poruby, přípravy a 
přístupové cesty k 
nim 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 
- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 
otřesů :  
- vrtné testy ( 
měření výnosu 
drtě ) 
- sledování 
seismické aktivity 
- zařazování částí 
masívu a důlních 
děl 

 Vyhl.22/89 Sb. 
 Vyhl.45/95 Sb. 

- mechanická 
poranění :   
- zlomeniny, tržné 
rány apod. 
- popálení 
- udušení 

- protiotřesová 
prevence : 
- vedení důlních 
děl 
- koordinace prací
- omezení prací 
- trhací práce 
v okol. horninách 
- zavlažování 
sloje, hornin 
- odlehčovací vrty
- volba 
technologie 
- školení 
zaměstnanců 

- 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 62, 
106 83, 108 30, 
109 10, 109 49, 
109 60, 109 89, 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Průtrž uhlí a plynů  
 

 
č 

 
Činnost nebo 

 oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených v 1. a 
2. stupni 
nebezpečí 
průtrží uhlí a 
plynů : poruby, 
přípravy a 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 
- výskyt CH4 – 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 
PHP   
- prognozní vrty  
(měření ) : 
- tlak plynu 
- desorpce 
- poč.plynová 

 Vyhl.22/89 Sb. 
 Vyhl.1820/89 Sb. 

- mechanická 
poranění :   
- zlomeniny, tržné 
rány apod. 
- popálení 
- udušení 

- metody prevence 
vzniku PHP   
- vedení důlních 
děl 
- způsob práce 
- vyrubání 
ochranné sloje 
- odlehčovací vrty

- 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 
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přístupové cesty 
k nim, cesty 
s výdušnými větry 
z těchto pracovišť 

výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

produkce vývrtu 
- určování 
náchylnosti k PHP 
- zařazování částí 
slojí a důlních děl 

- odlehčovací  
trhací  práce 
- zavlažování 
sloje 
- otřasná trhací 
práce 

70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

 
 

1. Typicky hornické zdroje rizika      Samovznícení a zápar 
 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech, cesty 
s výdušnými 
proudy z těchto 
porubů 

- výskyt CO : 
- otrava, udušení 
- požár :  
- udušení, 
popálení,   -
mechanická 
poranění 

- měření CO - Vyhl.22/89 Sb. 
- interní směrnice 

- mechanická 
poranění :   
- popálení 
- udušení 

- zabránění 
průtahům větrů 
- uzavírání  
vydobytých 
prostor 
- určení postupu 
porubu 
- omezení 
akumulace tepla 
- vyplňování 
volných prostor 
- injektáž 
- oplavování stařin 
- inertizace 
- sledování vývinu 
CO 
- volba dobývací 
metody 
 

- 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Mikroklima 
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č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1.  - veškeré činnosti 
v porubech a 
přípravných 
důlních dílech, 
příp. při jiných 
činnostech  - 
teplo, chlad 

- vysoká, nízká 
teplota, vysoká 
vlhkost vzduchu + 
malá rychlost 
větrů 

- měření : 
- teplota 
- rychlost větrů 
- relativní vlhkost 
 

 Vyhl.22/89 Sb. 
- Nařízení vlády 
178/01 

- přehrátí 
organismu 
- prochlazení 

- ochlazování 
pracoviště – 
ledničky 
- větrní rozvaha, 
měření  
- organizační 
opatření ( 
zkrácená pracovní 
doba aj. ) 
 
 

- 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 70,101 90, 
104 11, 104 21, 
106 10, 106 
30,106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
107 70,108 30, 
109 10, 109 49, 
109 60, 109 89, 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Důlní plyny 

 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu, 
práce ve 
výdušných větrech 

- důlní plyn, 
nedostatek O2 

- měření : 
- interferometr 
- kontinuální 
přístroje 
- detekční trubičky
- čidla 

- Vyhl.22/89 Sb. 
 

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vytlačení O2 – 
udušení 
- otrava 

- kontrola stavu 
větrání 
- dodržování BP 
 

- 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 70,101 90, 
104 11, 104 21, 
106 10, 106 
30,106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
107 70,108 30, 
109 10, 109 49, 
109 60, 109 89, 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 
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1. Typicky hornické zdroje rizika      Uhelný prach 

 
 
č 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu – 
zejména : poruby, 
přípravy, cesty 
s dopravou uhlí, 
výdušné proudy 

- důlní  prach - měřící technika 
- odběry vzorků 

- Vyhl.22/89 Sb. 
- Rozhodnutí OHS

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vdechování 
prachu – nemoci z 
povolání 

- zneškodňování 
uhelného prachu  

- poprašování 
- zkrápění 

- PVÚ 
- sledování NPE 
 
 

- 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 70,101 90, 
104 11, 104 21, 
106 10, 106 
30,106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
107 70,108 30, 
109 10, 109 49, 
109 60, 109 89, 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 

1. Typicky hornické zdroje rizika      Uvolněná hornina 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu i  
na pilíři : 
- porub, přípravy, 
ostatní 

- hornina, uhlí - vizuální kontrola - Vyhl.22/89 Sb. - mechanická 
poranění – pád 
horniny : 
- porub (pilíř, 
strop, mezi 
výztuží, zával 
- čelba (pilíř, 
strop, mezi 
výztuží 
- ostatní 

- obtrhání pilíře 
- zakládání a 
pažení 
- vyvolání závalu 
- včasné 
zajišťování díla 
- dodržování BP 

101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 101 
70,104 11, 104 21, 
106 10, 106 
30,106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
107 70,108 30, 
109 10, 109 49, 
109 60, 109 89, 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsob ochrany 
- technologický 
postup 
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2. Pracovní operace 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

2 

 chůze na 
pracoviště 

pád osoby 
zachycení 
dopravními   
prostředky 
zachycení o 
výstroj a vybavení 
důl. díla 
pád horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.340/92 
Výnos.26/85 

zlomeniny, 
tržné rány 
apod. 

úprava počvy 
chůze ve 
vymezenou dobu 
používání řádných 
cest pro chůzi 
řádný stav výztuže 
stropu díla, 
výstroje   a 
vybavení důl. díla 

- 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11,104 21, 106 10, 
106 30,106 53, 
106 54, 106 60 
106 83,107 70 
108 30, 109 10, 
109 49,109 60,109 
89, THZ 

 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
 způsoby ochrany 

 

2 

vrtání vývrtů pro 
prognózu PUP 

pád horniny, 
zvýšený výron 
metanu, riziko od 
vrtačky 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 Sb. 
Výnos 1820/89 
Výnos 26/85 

zlomeniny, 
tržné rány, 
udušení 
 

obtrhání pilíře, 
indikace metanu, 
účinné větrání, 
zajištění předstihu 

101 10, 101 12 
101 70, 106 60, 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

měření tlaku a 
desorbce 

pád horniny, 
zvýšený výron 
metanu, 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 Sb. 
Výnos 1820 
Výnos 26/85 

zlomeniny, 
tržné rány, 
udušení 

obtrhání pilíře, 
indikace metanu, 
účinné větrání, 
zajištění pilíře 

101 10, 101 12, 
101  70, 106 60, 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

vrtání vývrtů pro 
trhací práci 

 manipulace 
s vrtačkou, 
pád horniny, 
přenášení vrtačky, 
rotující části 
vrtačky 
 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 Sb. 
Výnos 1820/89 
Výnos 26/85 
Vyhl.73/02 

zlomeniny, 
tržné rány,  
smrtelné zranění 
 

 dodržování 
bezpečné 
vzdálenosti při 
pohybu a vrtání, 
pravidelná 
kontrola vrtačky, 
obtrhání pilíře, 
zajištění předstihu,
 

101 10, 101 12, 
101  70, 106 60, 
THZ 

reziduální zdroje  
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
 

 

2 
 

trhací práce ruční manipulace 
s trhavinou 
zasažení 
výbuchovými 
plyny, 
výbuch, požár, 
zasažení účinky 
výbuchu - 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 
Zák.61/88 
Vyhl.72/88 
Vyhl.73/02 
Výnos 26/85 
Vyhl.2/94 
Vyhl.10/94 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění, 
popálení, 
otrava, udušení 

dodržování 
hygienických 
opatření, účinné 
větrání, čekací 
doba 
po trhací práci, 
indikace plynů, 
bezpečnostní 

101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107

reziduální zdroje  
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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mechanické  okruh,
likvidace uhelného 
prachu, používání 
schválených 
výbušnin a 
pomůcek 
PVÚ, protipožární 
opatření 

70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 
 
 

2 

odtěžování 
rubaniny 

pohyb v blízkosti 
pohybujících se 
dopravníků, 
nakladače, drtiče ( 
zachycení  
pád horniny ) , 
rizika od drtiče, 
nakladače, 
dopravníků, rizika 
od rozbíjení 
kamenů 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl. 2/94 
Vyhl.340/92 
Výnos 26/85 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

vymezení 
ohroženého 
prostoru 
okrytování 
pohyblivých části 
dopravníku, 
blokování 
dopravníku  

- 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky, 
způsoby ochrany 

 

2 

zajišťování díla 
výztuží - plenění  
výztuže v porubu 
IHV 

pád horniny, pád 
materiálu, 
 ruční manipulace 
s břemenem, pád 
horniny, 
propadávání 
závalu do porubu 

vizuální kontrola Vyhl.22/89  Sb 
Vyhl.340/92 
Výnos 26/85 
Vyhl. 73/02 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

pažení stropu, 
dodržování 
hustoty budování, 
vhodné pracovní 
pomůcky na 
plenění, zajištění 
volného prostoru 
provizorní 
výztuží, určení 
ohroženého 
prostoru, pažení 
závalu,  

101 10, 101 12, reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

zajišťování díla 
výztuží - plenění  
výztuže v porubu 
mechanizovaná 
výztuž 

pád horniny, pád 
osoby, porucha 
strojních a 
hydraulických 
celků, porucha el. 
ovladačů 

vizuální kontrola 
pravidelné 
kontroly 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl. 202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

onezení pohybu 
pracovníků 
v porubu při  
překládání, 

101 10, 101 12, reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

doprava po ZD 
- překladiště: 
nakládání, 
vykládání 
- doprava 
 

ruční manipulace 
s břemeny, 
jízda se 
soupravou, pohyb 
po 
kolejových tratích, 
pohyb osob po 
dopravní trati, pád 
břemene, zasažení 
soupravou 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl. 26/85 
Vyhl.340/92 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

vyloučení osob 
z dopravní trati 
trasy 
funkční 
signalizace, 
kontrola lana, 
tratě, 
vrátků , 
nepřetěžování 
soupravy 

101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

36 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

zachycení 109 89, THZ 

2 

montáž tratě ZD  
demontáž tratě ZD  

pád osoby, pád 
materiálu, 
manipulace 
s břemenem ve 
výšce - pád, pád 
horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

stabilní lešení, 
použití žebříků 
pro výstup, 
dostatečný počet 
pracovníků pro 
přenášení a 
zavěšení, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru pod 
zavěšovanou 
kolejnicí, 
zastavení dopravy 

 
104 11, 109 49 
107 70 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

kladení pásových 
dopravníků, 
překládání 
technologických 
celků 

zachycení 
pohybujícím se 
zařízením, 
vytržení rolky, 
porucha 
potahovadla - 
zasažení , 
zachycení, pád 

 vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

ovládání 
překládacího 
zařízení 
z bezpečné 
vzdálenosti, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru 
řádně vyčištěná 
počva 

101 10, 101 12 
109 49, 107 70 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

montáž potrubí a 
demontáž 
lutnového tahu 

přenášení 
materiálu vyšší 
hmotnosti, pád 
materiálu, 
zasažení 
břemenem,  
nářadím  

vizuální kontrola 
 

Vyhl.22/89 Sb. 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
 

cesta pro 
přenášení bez 
překážek, 
dostatečný počet 
pracovníků pro 
přenášení a 
montáž 

101 10, 101 12 
109 49, 107 70 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky, ochrana 

 

 
 

 
 

3. Strojní zařízení 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

3 lžícový nakladač -  
přibírkový  

porucha 
hydraulického 

vizuální kontrola 
měření tlaků 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 

správné nastavení 
čerpadla, 

101 10, 101 12, 
109 49,109 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
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obvodu, 
převrácení stroje, 
zasažení 
nebezpečným 
dotykovým 
napětím, 
zachycení 
pracovníků,vytrže
ní přívodu el. 
energie, 
samovolné 
spuštění 
hydraulického 
obvodu - zasažení 
olejem,pád 
zachycení, 
popálení 

Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

popálení 
smrtelné zranění 

pravidelná 
předepsaná 
kontrola  
vymezení 
ohroženého 
prostoru  
při pojezdu , 
zabezpečení 
el.kabelu, ochrana 
izolačního stavu, 
kontrola zapojení 
a funkce el. 
motoru, kontrola 
nulové polohy 
ovládacích prvků 
před spuštěním 
stroje, při opravě a 
údržbě vyloučení 
přívodu 
energie,použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 
 

89,THZ  následky
způsoby ochrany, 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

3 

dobývací stroje porucha ovládání 
stroje, zasažení 
nebezpečným 
dotykovým 
napětím, 
zachycení 
pracovníků, 
zasažení odletující 
horninou,  
pád horniny 
z pilíře,  

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
popálení 

pravidelná 
předepsaná 
kontrola  
vymezení 
ohroženého 
prostoru  
při pojezdu , 
zabezpečení 
el.kabelu, ochrana 
izolačního stavu, 
kontrola zapojení 
a funkce el. 
motoru, kontrola 
nulové polohy 
ovládacích prvků 
před spuštěním 
stroje, při opravě a 
údržbě vyloučení 
přívodu 
energie,použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 
 

101 10, 101 12, 
109 49,109 
89,THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany, 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

3  hřeblové roztržení  řetězu, vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb. zlomeniny, kontrola stavu 101 10, 101 12, reziduální zdroje  

smrtelné zranění 
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dopravníky zadření vratné 
stanice, pád 
kamene 
z dopravníku, 
vznik 
nebezpečného 
dotykového 
napětí, nežádoucí 
náhlý posun 
dopravníku, 
zasažení, 
zachycení , pád,, 
vtažení 

kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.2/94 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

tržné rány, 
smrtelné zranění 

řetězu, mazání a 
pravidelná 
kontrola vratné 
stanice, blokování, 
ochranné 
bočnice, kontrola 
el. 
částí dopravníku, 
použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
kotvení, 
signalizace  

101 70, , 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

3 

pásové dopravníky roztržení a 
vznícení pásového 
potahu,  pád 
horniny z pásu, 
zadření vratné 
stanice - vznícení 
horniny, 
zachycení  
obsluhy,  porucha 
ovládacích  
prvků, vznik  
nebezpečného 
dotykového 
napětí,  vtažení , 
pád,  pád horniny 
 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.2/94 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola potahu 
včetně spojů, 
omezení pohybu 
osob při těžbě 
v dílech s větším 
úklonem,  funkční 
teplotní  pojistka,  
okrytování míst 
s nebezpečím 
pádu horniny,  
mazání a kontrola 
vratné stanice, 
okrytování 
pohyblivých částí 
pohonu a vratné 
stanice,  
blokování, 
kontrola stavu el. 
částí dopravníku -  
použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
likvidace spadané 
horniny a 
uhelného prachu,  
zamezení 
nežádoucího tření, 
protipožární 
opatření, při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie,  
signalizace 

 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

3 dopravní vrátky poškozený úvazek vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb zlomeniny, kontrola úvazku a 101 10, 101 12, reziduální zdroje  
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lana, poškozené 
lano,  porucha 
brzdy,  
nedostatečné 
ukotvení,  
zastavení přívodu 
energie při jízdě, 
utržení lana, 
zasažení lanem, 
zachycení 
 

kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl. 73/02 tržné rány, 
smrtelné zranění 

lana před jízdou, 
kontrola stavu 
brzdy  
a funkčnosti 
vrátku, 
kontrola kotvení, 
kontrola soupravy 
a dodržování 
nosnosti, 
 

101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 
10,109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu, dopravní 
řád 

3 

drtiče  zachycení
obsluhy,  porucha  
ovládacích prvků,  
vznik 
nebezpečného 
dotykového 
napětí, vtažení 
obsluhy do 
pohyblivých částí, 
zasažení  
odletující 
horninou 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

blokování, 
kontrola stavu el. 
částí dopravníku a 
drtiče,  použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
likvidace spadané 
horniny a 
uhelného prachu, 
zamezení 
nežádoucího tření, 
protipožární 
opatření, při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie,  
signalizace,  kryty 
proti odletující 
hornině, vymezení 
ohroženého 
prostoru 

 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu, 
 
 
 
  

 

3 

sbíjecí kladiva porucha přívodu 
energie, zlomení 
oškrtu, nežádoucí 
vibrace, zasažení 
odletující 
horninou, zasažení 

vizuální kontrola, 
měření vibrací 

Vyhl.22/89 
Vyhl 178/2001 
 

tržné rány kontrola a použití 
předepsaných 
hadic, 
mazání, 
dodržování 
předepsaných časů  
pro práci,  
používání 
osobních 
ochranných 
pomůcek, klidové 
přestávky 

101 10, 101 12 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky způsoby 
ochrany návod pro 
obsluhu a údržbu, 

 

3 
ruční vrtačky zachycení při 

zavrtávání,  
zaseknutí vrtačky, 

vizuální kontrola, 
měření vibrací 

Vyhl.22/89 
Vyhl 178/2001 
 

tržné rány, 
zlomeniny, 
smrtelná zranění 

kontrola a použití 
předepsaných 
hadic,  mazání,  

101 10, 101 12 reziduální zdroje 
rizik, možné 
následky 
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pád horniny, 
vibrace, zasažení 
tlakovým 
vzduchem  

dodržování 
předepsaných časů 
pro práci, 
používání 
osobních 
ochranných 
pomůcek,  klidové 
přestávky, 
obtrhání pilíře, 
zajištění proti  
zachycení částí 
oděvů vrtnou tyčí 

způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
údržbu 
 

3 

pneumatické a 
hydraulické 
utahovačky 

porucha přívodu 
energie, zasažení 
hydraulickým 
olejem, nežádoucí 
vibrace,  
zasažení, 
zachycení   

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.178/2001 

 
tržné rány, 
 

kontrola a použití 
předepsaných 
hadic, 
mazání, 
dodržování 
předepsaných časů 
pro práci, 
používání 
osobních 
ochranných 
pomůcek, 

101 10, 101 12 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

 
 

 
4. Elektrická zařízení 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektro zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vznik 
nebezpečného 
dotykového 
napětí, zasažení 
obloukem,  požár,  
výbuch, popálení  
 
 
 
 
 

vizuální kontrola, 
kontrola zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.50/78 
Vyhl.73/02 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 
Vyhl.340/92 
Vyhl.202/95 
 

popáleniny, 
smrtelné zranění 

protipožární 
opatření,  při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie, použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 
vedení,  kontrola 
funkčnosti a 
úplnosti el. 
soupravy, 

 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 
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ochranné 
pomůcky, práce na 
opravě a údržbě 
pouze 
v předepsaných 
plynových 
poměrech 

 
 

 
 
5. Chemické škodliviny 
 

 
č 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

5 

chemické 
škodliviny 
 
 

poškozování 
zdraví, otrava, 
  

měření  Vyhl. 178/2001 poškození
dýchacích cest, 
kožní 
onemocnění, 
poleptání   

osobní ochranné 
pomůcky,  přesné 
určení  
nebezpečných 
chemických látek 
a pravidla pro 
práci s nimi,  

 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

 
 
 

 
6. Pracovní prostředí 
 

 
č 
 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 
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6 

prach    poškozování
zdraví, snížená 
viditelnost 

měření Vyhl.22/89
Vyhl 178/2001 
Vyhl.5/94 

trvalé poškození 
zdraví 
 
 
 
 
 
 
 

likvidace prachu, 
technické 
prostředky  
k zabránění vzniku 
a zvíření prachu, 
stanovení 
kategorií pracovišť 
a profesí 
v závislosti na 
možné poškození 
zdraví,  
pravidelné 
lékařské 
prohlídky, NPE,  
osvětlení míst a 
pracovišť se 
zvýšeným 
vývinem  prachu, 
osobní ochranné 
pomůcky, 
evidence prašné 
expozice 

101 10, 101 12 
101 11,101 70, 
101 30,101 50 
101 51, 101 90 
104 11, 104 21 
106 10,106 30, 
106 53, 106 54 
106 60, 106 83 
107 70,108 30, 
109 10, 109 49 
109 60, 109 89 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
 
 
 
 
 
 

 

6 

hluk   poškozování
zdraví, omezení 
slyšitelnosti 
provozu 

měření Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická 
opatření ke snížení 
hladiny hluku, 
vymezení provozu 
zařízení na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací 

 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11,104 21, 106 10, 
106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 

vibrace 
 
 
 
 

poškozování 
zdraví 

měření  Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická opatření 
ke snížení hladiny 
vibrací, provoz 
nástrojů omezit na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací   

103 10, 103 12 
103 13,103 30, 
103 90, 109 49 

reziduální zdroje 
rizika, 
možné následky 
způsoby ochrany 
 

 

6 zátěž teplem 
zátěž chladem 

poškozování 
zdraví, zvýšená 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození
zdraví 

 pitný režim, 
klimatizace 

101 10, 101 12 
101 11,101 70, 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
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únava pracovišť, 
kategorizace 
pracovišť,  
hygienické 
přestávky, 
zkrácená pracovní 
doba a pobyt 
v nepříznivých 
podmínkách 

101 30,101 50 
101 51, 101 90, 
104 11, 104 21, 
106 10, 106 
30,106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
107 70,108 30, 
109 10, 109 49, 
109 60, 109 89, 
THZ 

následky 
způsoby ochrany 

6 
 
 
 
 
 

ionizující záření 
neionizující záření 
a  
elektromagneticé  
pole 

poškozování 
zdraví 
 
 

měření atomový zákon trvalé poškození 
zdraví Nařízení vlády 

480/2000 Sb 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 
pomůcky, 
minimalizace 
délky  
pobytu v místech  
vyřazování 

104 60, 104 61, 
108 30, 109 73, 
109 82 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 

namáhavost práce 
fyzická zátěž 
pracovní poloha 

poškozování 
zdraví, ruční 
manipulace 
s břemeny, 
přetěžování, 
nesprávná 
organizace práce 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození
zdraví, zlomeniny, 
tržné rány,   

 uspořádání 
pracoviště, 
nahrazení ruční 
manipulace 
dostupnou 
mechanizací, 
informace o 
hmotnosti  
břemene, 
organizace práce,  
kategorizace prací 

103 10, 103 12, 
106 10, 104 12, 
109 20, 109 49 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 

zraková zátěž   poškozování
zdraví, snížená 
viditelnost, 
kombinace 
nepříznivých vlivů

vizuální kontrola, 
měření 

Vyhl.178/2001 
Vyhl. 22/89 

drobná poranění ověřování 
funkčnosti a 
spolehlivosti 
důlních lamp, 
zamezení 
oslňování, stálé 
osvětlení míst se 
zvýšeným 
nebezpečím,  

 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 

biologičtí činitelé    poškozování
zdraví 

odběr  vzorků 
měření 

Vyhl.178/2001 poškození
dýchacího ústrojí, 
kožní onemocnění 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 
pomůcky dle 
skupin 
biologických 
činitelů, používání 
vhodných 
pracovních 

 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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materiálů, větrání, 
snižování vlhkosti 

70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

 
 

 
 

7. Psycho-sociální zdroje rizika 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

7 

psychická zátěž poškození zdraví organizace práce   Vyhl.178/2001 psychická únava
nepozornost, 
předpoklad 
nehody, úrazu 

3 - směnný a 
nepřetržitý provoz 
- vhodná rotace 
směn, 
organizace práce,  
mezilidské vztahy 
- mentální 
hygiena,  reálné 
požadavky na 
výkon,  
psychotesty u 
vybraných profesí, 
 

 101 10, 101 12, 
101 11,101 70, 
101 30,101 50,101 
51, 101 90, 104 
11, 104 21, 106 
10, 106 30,106 53, 
106 54, 106 60, 
106 83, 107 
70,108 30, 109 10, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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Vzorový seznam zdrojů rizika (nebezpečí)  

při ražbě dlouhých důlních děl   
 
 
Zdroje rizika (7 subkapitol):  

 
 
 
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 
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1. Typicky hornické zdroje rizika     Důlní otřes 

 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany
 

 
 

Riziko 

1. 

veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených ve 2. a 
3. stupni 
nebezpečí otřesů : 
poruby, přípravy a 
přístupové cesty k 
nim 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 
- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 
otřesů :  
- vrtné testy ( 
měření výnosu 
drtě ) 
- sledování 
seismické aktivity 
- zařazování částí 
masívu a důlních 
děl 

- Vyhl.22/89 Sb. 
- Vyhl.45/95 Sb. 

- mechanická 
poranění :   
- zlomeniny, tržné 
rány apod. 
- popálení 
- udušení 

- protiotřesová 
prevence : 
- vedení důlních 
děl 
- koordinace prací
- omezení prací 
- trhací práce 
v okol. horninách 
- zavlažování 
sloje, hornin 
- odlehčovací vrty
- volba 
technologie 
- školení 
zaměstnanců 

- 103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Průtrž uhlí a plynů 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 
způsoby 
ochrany 

 

 
 

Riziko 

1. 
- veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených v 1. a 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 
PHP   

- Vyhl.22/89 Sb. 
- Vyhl.1820/89 
Sb. 

- mechanická 
poranění :   
- zlomeniny, tržné 

- metody prevence 
vzniku PHP   
- vedení důlních 

- 103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
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2. stupni 
nebezpečí 
průtrží uhlí a 
plynů : poruby, 
přípravy a 
přístupové cesty 
k nim, cesty 
s výdušnými větry 
z těchto pracovišť 

pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 
- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

- prognozní vrty  
(měření ) : 
- tlak plynu 
- desorpce 
- poč.plynová 
produkce vývrtu 
- určování 
náchylnosti k PHP 
- zařazování částí 
slojí a důlních děl 

rány apod. 
- popálení 
- udušení 

děl 
- způsob práce 
- vyrubání 
ochranné sloje 
- odlehčovací 
vrty 
- odlehčovací  
trhací  práce 
- zavlažování 
sloje 
- otřasná trhací 
práce 

106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Samovznícení a zápar 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany
 

 
 

Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech, cesty 
s výdušnými 
proudy z těchto 
porubů 

- výskyt CO : 
- otrava, udušení 
- požár :  
- udušení, 
popálení,   -
mechanická 
poranění 

- měření CO - Vyhl.22/89 Sb. 
- interní směrnice 

- mechanická 
poranění :   
- popálení 
- udušení 

- zabránění 
průtahům větrů 
- uzavírání  
vydobytých 
prostor 
- určení postupu 
porubu 
- omezení 
akumulace tepla 
- vyplňování 
volných prostor 
- injektáž 
- oplavování stařin 
- inertizace 
- sledování vývinu 
CO 
- volba dobývací 
metody 
 

- 103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 
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1. Typicky hornické zdroje rizika      Mikroklima 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany
 

 
 

Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech a 
přípravných 
důlních dílech, 
příp. při jiných 
činnostech  - 
teplo, chlad 

- vysoká, nízká 
teplota, vysoká 
vlhkost vzduchu + 
malá rychlost 
větrů 

- měření : 
- teplota 
- rychlost větrů 
- relativní vlhkost 
 

- Vyhl.22/89 Sb. 
- Nařízení vlády 
178/01 

- přehrátí 
organismu 
- prochlazení 

- ochlazování 
pracoviště – 
ledničky 
- větrní rozvaha, 
měření  
- organizační 
opatření ( 
zkrácená pracovní 
doba aj. ) 
 
 

- 103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Důlní plyny 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 
instruktáže, 
seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 
způsoby ochrany 
 

 
 

Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu, 
práce ve 
výdušných větrech 

- důlní plyn, 
nedostatek O2 

- měření : 
- interferometr 
- kontinuální 
přístroje 
- detekční trubičky 
- čidla 

- Vyhl.22/89 Sb. 
 

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vytlačení O2 – 
udušení 
- otrava 

- kontrola stavu 
větrání 
- dodržování BP 
 

- 103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 
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1. Typicky hornické zdroje rizika      Uhelný prach 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany
 

 
 

Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu – 
zejména : poruby, 
přípravy, cesty 
s dopravou uhlí, 
výdušné proudy 

- důlní  prach - měřící technika 
- odběry vzorků 

- Vyhl.22/89 Sb. 
- Rozhodnutí OHS 

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vdechování 
prachu – nemoci z 
povolání 

- zneškodňování 
uhelného prachu  

- poprašování 
- zkrápění 

- PVÚ 
- sledování NPE 
 
 

- 103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 

 
 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Uvolněná hornina 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany
 

 
 

Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu i  
na pilíři : 
- porub, přípravy, 
ostatní 

- hornina, uhlí - vizuální kontrola - Vyhl.22/89 Sb. - mechanická 
poranění – pád 
horniny : 
- porub (pilíř, 
strop, mezi 
výztuží, zával 
- čelba (pilíř, 
strop, mezi výztuží 
- ostatní 

- obtrhání pilíře 
- zakládání a 
pažení 
- vyvolání závalu 
- včasné 
zajišťování díla 
- dodržování BP 

- 103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsob ochrany 
- technologický 
postup 
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2. Pracovní operace 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany 
 

 
 

Riziko 

2 

 chůze na 
pracoviště 

pád osoby 
zachycení 
dopravními   
prostředky 
zachycení o výstroj 
a vybavení důl. díla 
pád horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.340/92 
Výnos.26/85 

zlomeniny, 
tržné rány 
apod. 

úprava počvy 
chůze ve 
vymezenou dobu 
používání řádných 
cest pro chůzi 
řádný stav výztuže 
stropu díla, 
výstroje   a 
vybavení důl. díla 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
 způsoby ochrany 

 

2 

vrtání vývrtů pro 
prognózu PUP 

pád horniny, 
zvýšený výron 
metanu, riziko od 
vrtačky 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 Sb. 
Výnos 1820/89 
Výnos 26/85 

zlomeniny, 
tržné rány, udušení 
 

obtrhání čelby, 
indikace metanu, 
účinné větrání, 
předsuvný poval 

103 10, 103 12, 
103 70, 106 60, 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

měření tlaku a 
desorbce 

pád horniny, 
zvýšený výron 
metanu, 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 Sb. 
Výnos 1820 
Výnos 26/85 

zlomeniny, 
tržné rány, udušení 

obtrhání čelby, 
indikace metanu, 
účinné větrání, 
předsuvný poval 

103 10, 103 12, 
103 70, 106 60, 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

vrtání vývrtů pro 
trhací práci 

rizika od vrtacího 
stroje, 
převrácení vrtacího 
stroje, 
porucha stroje, 
zachycení 
pohyblivými a 
rotujícími částmi 
stroje 
 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 Sb. 
Výnos 1820/89 
Výnos 26/85 
Vyhl.73/02 

zlomeniny, 
tržné rány,  
smrtelné zranění 
 

pevné postavení 
stroje, dodržování 
bezpečné 
vzdálenosti při 
pohybu a vrtání, 
pravidelná kontrola 
stroje 

103 10, 103 12, 
103 70,  
THZ 

reziduální zdroje  
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
 

 

2 
 

trhací práce ruční manipulace 
s trhavinou 
zasažení 
výbuchovými 
plyny, 
výbuch, požár, 
zasažení účinky 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 
Zák.61/88 
Vyhl.72/88 
Vyhl.73/02 
Výnos 26/85 
Vyhl.2/94 
Vyhl.10/94 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění, 
popálení, 
otrava, udušení 

dodržování 
hygienických 
opatření, účinné 
větrání, čekací 
doba 
po trhací práci, 
indikace plynů, 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 

reziduální zdroje  
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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výbuchu - 
mechanické 

bezpečnostní 
okruh, 
likvidace uhelného 
prachu, používání 
schválených 
výbušnin a 
pomůcek 
PVÚ, protipožární 
opatření 

109 89, THZ 

2. 

odtěžování 
rubaniny 

pohyb v blízkosti 
pohybujících se 
dopravníků, 
nakladače, drtiče ( 
zachycení  
pád horniny ) , 
rizika od drtiče, 
nakladače, 
dopravníků, rizika 
od rozbíjení 
kamenů 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl. 2/94 
Vyhl.340/92 
Výnos 26/85 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

vymezení 
ohroženého 
prostoru 
okrytování 
pohyblivých části 
dopravníku, 
blokování 
dopravníku  

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky, 
způsoby ochrany 

 

2 

zajišťování díla 
výztuží 

pád horniny, pád 
materiálu, 
pád z lešení, chůze 
po nerovném 
terénu s břemenem 
pád, zachycení 
nářadím 
( pneumatické a 
hydraulické  
utahovačky) 
zachycení o výstroj 
díla, ruční 
manipulace s 
břemenem 

vizuální kontrola Vyhl.22/89  Sb 
Vyhl.340/92 
Výnos 26/85 
Vyhl. 73/02 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

obtrhání čelby, 
předsuvný poval, 
stabilní lešení, 
řádné  
zajištění výztuže, 
řádně vytěžená 
hornina, uložení 
materiálu pro 
zajišťování a jeho 
zásoba, organizace 
práce  

103 10, 103 12, reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

doprava po ZD 
- překladiště: 
nakládání, 
vykládání 
- doprava 
 

ruční manipulace 
s břemeny, 
jízda se soupravou, 
pohyb po 
kolejových tratích, 
pohyb osob po 
dopravní trati, pád 
břemene, zasažení 
soupravou 
zachycení 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl. 26/85 
Vyhl.340/92 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

vyloučení osob 
z dopravní trati 
trasy 
funkční 
signalizace, 
kontrola lana, tratě, 
vrátků , 
nepřetěžování 
soupravy 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 
montáž tratě ZD  pád osoby, pád 

materiálu, 
manipulace 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

stabilní lešení, 
použití žebříků pro 
výstup, dostatečný 

103 10, 103 12 
104 12, 109 49 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 

 

52 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

s břemenem ve 
výšce - pád, pád 
horniny 

počet pracovníků 
pro přenášení a 
zavěšení, vymezení 
ohroženého 
prostoru pod 
zavěšovanou 
kolejnicí, zastavení 
dopravy 

způsoby ochrany 

2 

kladení pásových 
dopravníků, 
překládání 
technologických 
celků 

zachycení 
pohybujícím se 
zařízením, vytržení 
rolky, porucha 
potahovadla - 
zasažení , 
zachycení, pád 

 vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

ovládání 
překládacího 
zařízení z bezpečné 
vzdálenosti, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru 
řádně vyčištěná 
počva 

103 10, 103 12 
109 49 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

montáž potrubí a 
lutnového tahu 

přenášení materiálu 
vyšší hmotnosti, 
pád materiálu, 
zasažení 
břemenem, 
materiálem, 
nářadím  

vizuální kontrola 
 

Vyhl.22/89 Sb. 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
 

cesta pro přenášení 
bez překážek, 
dostatečný počet 
pracovníků pro 
přenášení a montáž 

103 10, 103 12, 
109 49,  

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

 
 

 
3. Strojní zařízení 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany 
 

 

3 

vrtací vůz  porucha
hydraulického 
obvodu, převrácení 
stroje, zasažení 
nebezpečným 
dotykovým 
napětím,zachycení  

vizuální kontrola 
měření tlaků 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
popálení 
smrtelné zranění 

správné nastavení 
čerpadla, 
pravidelná 
předepsaná 
kontrola  
vymezení 
ohroženého 

103 10, 103 12, 
109 49,109 89, 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany, 
návod pro obsluhu 
a údržbu 
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pomocníka,vytržen
í přívodu el. 
energie, samovolné 
spuštění 
hydraulického 
obvodu - zasažení 
olejem,pád 
zachycení, popálení

prostoru  
při pojezdu a 
vrtání, 
zabezpečení 
el.kabelu, ochrana 
izolačního 
stavu,kontrola 
zapojení a funkce 
el. motoru, kontrola 
nulové polohy 
ovládacích prvků 
před spuštěním 
stroje, při  opravě a 
údržbě vyloučení 
přívodu energie, 
použití ochranných 
relé hlídačů a 
jištění  

3   lžícový nakladač porucha
hydraulického 
obvodu, převrácení 
stroje, zasažení 
nebezpečným 
dotykovým 
napětím, zachycení 
pracovníků,vytržen
í přívodu el. 
energie, samovolné 
spuštění 
hydraulického 
obvodu - zasažení 
olejem,pád 
zachycení, popálení

vizuální kontrola 
měření tlaků 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
popálení 
smrtelné zranění 

správné nastavení 
čerpadla, 
pravidelná 
předepsaná 
kontrola  
vymezení 
ohroženého 
prostoru  
při pojezdu , 
zabezpečení 
el.kabelu, ochrana 
izolačního stavu, 
kontrola zapojení a 
funkce el. motoru, 
kontrola nulové 
polohy ovládacích 
prvků před 
spuštěním stroje, 
při opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie,použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 

103 10, 103 12, 
109 49,109 89, 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany, 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

3 

škrabákový 
nakladač 

utržení lana, 
vytržení rolky, 
samovolný pohyb 
stroje, vznik 
nežádoucího 
dotykového napětí, 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola lana, 
předepsané 
zavěšení a ukotvení 
rolky, ukotvení 
stroje dle tech. 
podmínek stroje, 

103 10, 103 12, 
109 49,109 89, 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany, 
návod pro obsluhu 
a údržbu 
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prasklé obložení 
brzdy, zasažení 
lanem a odletující 
horninou, 
pády zachycení 
 
 

kontrola el. motoru 
a přívodního 
kabelu, použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
kontrola funkčnosti 
a náplně brzdy, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru stroje, při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie 

3 

razící kombajn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

porucha 
hydraulického 
obvodu,  zasažení 
nebezpečným 
dotykovým 
napětím, 
zachycení 
pracovníků, 
vytržení přívodu el. 
energie, samovolné 
spuštění 
hydraulického 
obvodu - zasažení 
olejem, pád, 
zachycení, 
zachycení,  
popálení 

vizuální kontrola 
měření tlaků 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl. 202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

správné nastavení 
čerpadla, 
pravidelná 
předepsaná 
kontrola  
vymezení 
ohroženého 
prostoru  
při pojezdu a ražbě 
zabezpečení 
el.kabelu, ochrana 
izolačního stavu, 
kontrola zapojení a 
funkce el. motoru, 
kontrola nulové 
polohy ovládacích 
prvků před 
spuštěním stroje, 
při opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie, použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
blokování, 
signalizace, požární 
zajištění 

103 10, 103 12, 
109 49,109 89, 
THZ 

rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany, 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

3 

hřeblové 
dopravníky 

roztržení  řetězu, 
zadření vratné 
stanice, pád 
kamene 
z dopravníku, 
vznik 
nebezpečného 
dotykového napětí, 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.2/94 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola stavu 
řetězu, mazání a 
pravidelná kontrola 
vratné stanice, 
blokování, 
ochranné 
bočnice, kontrola 
el. 

103 10, 103 12, 
103 70, , 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 
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nežádoucí náhlý 
posun dopravníku, 
zasažení, zachycení 
, pád,, vtažení 

částí dopravníku, 
použití ochranných 
relé hlídačů a 
jištění, 
kotvení, signalizace 

3 

pásové dopravníky roztržení a vznícení 
pásového potahu,  
pád horniny z pásu, 
zadření vratné 
stanice - vznícení 
horniny, zachycení  
obsluhy,  porucha 
ovládacích  
prvků, vznik  
nebezpečného 
dotykového napětí,  
vtažení , pád,  pád 
horniny 
 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.2/94 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola potahu 
včetně spojů, 
omezení pohybu 
osob při těžbě 
v dílech s větším 
úklonem,  funkční 
teplotní  pojistka,  
okrytování míst 
s nebezpečím pádu 
horniny,  mazání a 
kontrola vratné 
stanice, okrytování 
pohyblivých částí 
pohonu a vratné 
stanice,  blokování, 
kontrola stavu el. 
částí dopravníku -  
použití ochranných 
relé hlídačů a 
jištění, 
likvidace spadané 
horniny a uhelného 
prachu,  zamezení 
nežádoucího tření, 
protipožární 
opatření, při opravě 
a údržbě vyloučení 
přívodu energie,  
signalizace 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

3 

dopravní vrátky poškozený úvazek 
lana, poškozené 
lano,  porucha 
brzdy,  
nedostatečné 
ukotvení,  
zastavení přívodu 
energie při jízdě, 
utržení lana, 
zasažení lanem, 
zachycení 
 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola úvazku a 
lana před jízdou, 
kontrola stavu 
brzdy  
a funkčnosti 
vrátku, 
kontrola kotvení, 
kontrola soupravy a 
dodržování 
nosnosti, 
 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu, dopravní 
řád 

 

3  drtiče zachycení obsluhy,  vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb zlomeniny, blokování, 103 10, 103 12, reziduální zdroje  
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porucha  
ovládacích prvků,  
vznik 
nebezpečného 
dotykového napětí, 
vtažení obsluhy do 
pohyblivých částí, 
zasažení  
odletující horninou 

kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola stavu el. 
částí dopravníku a 
drtiče,  použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
likvidace spadané 
horniny a uhelného 
prachu, zamezení 
nežádoucího tření, 
protipožární 
opatření, při opravě 
a údržbě vyloučení 
přívodu energie,  
signalizace,  kryty 
proti odletující 
hornině, vymezení 
ohroženého 
prostoru 

103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu, 
 
 
 
  

3 

sbíjecí kladiva porucha přívodu 
energie, zlomení 
oškrtu, nežádoucí 
vibrace, zasažení 
odletující horninou, 
zasažení  

vizuální kontrola, 
měření vibrací 

Vyhl.22/89 
Vyhl 178/2001 
 

tržné rány kontrola a použití 
předepsaných 
hadic, 
mazání, dodržování 
předepsaných časů  
pro práci,  
používání osobních 
ochranných 
pomůcek, klidové 
přestávky 

103 10, 103 12 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky způsoby 
ochrany návod pro 
obsluhu a údržbu, 

 

3 

ruční vrtačky  zachycení při 
zavrtávání,  
zaseknutí vrtačky, 
pád horniny, 
vibrace, zasažení 
tlakovým 
vzduchem  

vizuální kontrola, 
měření vibrací 

Vyhl.22/89 
Vyhl 178/2001 
 

tržné rány, 
zlomeniny, 
smrtelná zranění 

kontrola a použití 
předepsaných 
hadic,  mazání,  
dodržování 
předepsaných časů 
pro práci, 
používání osobních 
ochranných 
pomůcek,  klidové  
přestávky, obtrhání 
čelby, zajištění 
proti  
zachycení částí 
oděvů vrtnou tyčí 

103 10, 103 12 reziduální zdroje 
rizik, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
údržbu 
 

 

3 

pneumatické a 
hydraulické 
utahovačky 

porucha přívodu 
energie, zasažení 
hydraulickým 
olejem, nežádoucí 
vibrace,  

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.178/2001 

 
tržné rány, 
 

kontrola a použití 
předepsaných 
hadic, 
mazání, dodržování 
předepsaných časů 

103 10, 103 12,  reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 

 

57 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

zasažení, zachycení  pro práci, 
používání osobních 
ochranných 
pomůcek, 

a údržbu 

 
 

 
4. Elektrická zařízení 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany 
 

 
 

Riziko 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektro zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vznik 
nebezpečného 
dotykového napětí, 
zasažení obloukem,  
požár,  výbuch, 
popálení  
 
 
 
 
 
 
 

vizuální kontrola, 
kontrola zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.50/78 
Vyhl.73/02 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 
Vyhl.340/92 
Vyhl.202/95 
 

popáleniny, 
smrtelné zranění 

protipožární 
opatření,  při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie, použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 
vedení,  kontrola 
funkčnosti a 
úplnosti el. 
soupravy, ochranné 
pomůcky, práce na 
opravě a údržbě 
pouze 
v předepsaných 
plynových 
poměrech 
  
 
 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 
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5. Chemické škodliviny 
 

 
 
č. 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany 
 

 
Riziko 

5 

chemické 
škodliviny 
 
 

poškozování 
zdraví, otrava, 
  

měření  Vyhl. 178/2001 poškození
dýchacích cest, 
kožní onemocnění, 
poleptání   

osobní ochranné 
pomůcky,  přesné 
určení  
nebezpečných 
chemických látek a 
pravidla pro práci 
s nimi,  

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

 
 
 

 
6. Pracovní prostředí 
 

 
 
 
č. 
 

 
 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 
 

Identifikace 
zdroje rizika in 

situ 
 

 
 
 

Způsob 
identifikace 

 
 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 
 

Možné následky 
 

 
 
 

Bezpečnostní 
opatření 

 
 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
 

Náplň 
instruktáže, 

Seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany 
 

 
 

Riziko 

6 

prach    poškozování
zdraví, snížená 
viditelnost 

měření Vyhl.22/89
Vyhl 178/2001 
Vyhl.5/94 

trvalé poškození 
zdraví 
 
 
 
 
 
 

likvidace prachu, 
technické 
prostředky  
k zabránění vzniku 
a zvíření prachu, 
stanovení kategorií 
pracovišť a profesí 
v závislosti na 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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 možné poškození
zdraví,  

   

pravidelné lékařské 
prohlídky, NPE,  
osvětlení míst a 
pracovišť se 
zvýšeným vývinem  
prachu, osobní 
ochranné pomůcky, 
evidence prašné 
expozice 

 

6 

hluk   poškozování
zdraví, omezení 
slyšitelnosti 
provozu 

měření Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická 
opatření ke snížení 
hladiny hluku, 
vymezení provozu 
zařízení na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 

vibrace 
 
 
 
 

poškozování zdraví měření  Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická 
opatření ke snížení 
hladiny vibrací, 
provoz nástrojů 
omezit na nezbytně 
nutnou dobu, 
kategorizace prací   

103 10, 103 12, 
103 13,103 30, 
103 90, 109 49 

reziduální zdroje 
rizika, 
možné následky 
způsoby ochrany 
 

 

6 

zátěž teplem 
zátěž chladem 

poškozování 
zdraví, zvýšená 
únava 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození
zdraví 

 pitný režim, 
klimatizace 
pracovišť, 
kategorizace 
pracovišť,  
hygienické 
přestávky, zkrácená 
pracovní doba a 
pobyt 
v nepříznivých 
podmínkách 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 

ionizující záření 
neionizující záření 

poškozování zdraví 
 

měření  atomový zákon trvalé poškození 
zdraví Nařízení vlády 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 

104 60, 104 61, 
108 30, 109 73, 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
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a  
elektromagneticé  
pole 

   480/2000 Sb pomůcky, 
minimalizace délky 
pobytu v místech  
vyřazování 

109 82 následky 
způsoby ochrany 

6 

namáhavost práce 
fyzická zátěž 
pracovní poloha 

poškozování 
zdraví, ruční 
manipulace 
s břemeny, 
přetěžování, 
nesprávná 
organizace práce 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození
zdraví, zlomeniny, 
tržné rány,   

 uspořádání 
pracoviště, 
nahrazení ruční 
manipulace 
dostupnou 
mechanizací, 
informace o 
hmotnosti  
břemene, 
organizace práce,  
kategorizace prací 

103 10, 103 12, 
106 10, 104 12, 
109 20, 109 49 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 

zraková zátěž   poškozování
zdraví, snížená 
viditelnost, 
kombinace 
nepříznivých vlivů 

vizuální kontrola, 
měření 

Vyhl.178/2001 
Vyhl. 22/89 

drobná poranění ověřování 
funkčnosti a 
spolehlivosti 
důlních lamp, 
zamezení 
oslňování, stálé 
osvětlení míst se 
zvýšeným 
nebezpečím,  

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 

biologičtí činitelé    poškozování zdraví odběr  vzorků 
měření 

Vyhl.178/2001 poškození
dýchacího ústrojí, 
kožní onemocnění 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 
pomůcky dle 
skupin 
biologických 
činitelů, používání 
vhodných 
pracovních 
materiálů, větrání, 
snižování vlhkosti 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

 
 

 
6. Psycho-sociální zdroje rizika 
 

 
 
č. 
 
 

 
 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
 

Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
 

Způsob 
identifikace 

 
 

Relevantní 
předpisy 

 
 

Možné následky 
 

 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo minimalizaci 

 
 

Ohrožení 
pracovníci 

 
Náplň 

instruktáže, 
seznámení se 

zbytkovým 

 
 

Riziko 
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rizika rizikem a 
způsoby ochrany 

7 

psychická zátěž poškození zdraví organizace práce   Vyhl.178/2001 psychická únava
nepozornost, 
předpoklad nehody, 
úrazu 

3 - směnný a 
nepřetržitý provoz - 
vhodná rotace 
směn, 
organizace práce,  
mezilidské vztahy - 
mentální hygiena,  
reálné požadavky 
na výkon,  
psychotesty u 
vybraných profesí, 
 

103 10, 103 12, 
103 70, 104 12, 
104 22, 106 10, 
106 53, 106 54, 
106 60, 106 83, 
108 30, 109 20, 
109 49, 109 60, 
109 89, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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Vzorový seznam zdrojů rizika (nebezpečí)  

při vybavování a výklizu porubů a ražeb 
 
 
Zdroje rizika (7 subkapitol):  
 
 
 

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 
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1. Typicky hornické zdroje rizika     Důlní otřes 

 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
dentifikace 

zdroje rizika 
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení 
pracovníci 

Náplň 
instruktáže, 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
 

Riziko 

1. 

veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených ve 2. a 
3. stupni 
nebezpečí otřesů : 
poruby, přípravy a 
přístupové cesty k 
nim 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 
- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 
otřesů :  
- vrtné testy ( 
měření výnosu 
drtě ) 
- sledování 
seismické aktivity 
- zařazování částí 
masívu a důlních 
děl 

 Vyhl.22/89 Sb. 
 Vyhl.45/95 Sb. 

- mechanická 
poranění :   
- zlomeniny, tržné 
rány apod. 
- popálení 
- udušení 

- protiotřesová 
prevence : 
- vedení důlních 
děl 
- koordinace prací
- omezení prací 
- trhací práce 
v okol. horninách 
- zavlažování 
sloje, hornin 
- odlehčovací vrty
- volba 
technologie 
- školení 
zaměstnanců 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Průtrž uhlí a plynů 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 

 oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. - veškeré činnosti 
v důlních dílech 

- mechanická 
poranění těla – 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 

 Vyhl.22/89 Sb. 
 Vyhl.1820/89 Sb. 

- mechanická 
poranění :   

- metody prevence 
vzniku PHP   

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
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zařazených v 1. a 
2. stupni 
nebezpečí 
průtrží uhlí a 
plynů : poruby, 
přípravy a 
přístupové cesty 
k nim, cesty 
s výdušnými větry 
z těchto pracovišť 

tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 
- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

PHP   
- prognozní vrty  
(měření ) : 
- tlak plynu 
- desorpce 
- poč.plynová 
produkce vývrtu 
- určování 
náchylnosti k PHP 
- zařazování částí 
slojí a důlních děl 

- zlomeniny, tržné 
rány apod. 
- popálení 
- udušení 

- vedení důlních 
děl 
- způsob práce 
- vyrubání 
ochranné sloje 
- odlehčovací vrty
- odlehčovací  
trhací  práce 
- zavlažování 
sloje 
- otřasná trhací 
práce 

107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 
 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Samovznícení a zápar 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech, cesty 
s výdušnými 
proudy z těchto 
porubů 

- výskyt CO : 
- otrava, udušení 
- požár :  
- udušení, 
popálení,   -
mechanická 
poranění 

- měření CO - Vyhl.22/89 Sb. 
- interní směrnice 

- mechanická 
poranění :   
- popálení 
- udušení 

- zabránění 
průtahům větrů 
- uzavírání  
vydobytých 
prostor 
- určení postupu 
porubu 
- omezení 
akumulace tepla 
- vyplňování 
volných prostor 
- injektáž 
- oplavování stařin 
- inertizace 
- sledování vývinu 
CO 
- volba dobývací 
metody 
 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 
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1. Typicky hornické zdroje rizika      Mikroklima 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech a 
přípravných 
důlních dílech, 
příp. při jiných 
činnostech  - 
teplo, chlad 

- vysoká, nízká 
teplota, vysoká 
vlhkost vzduchu + 
malá rychlost 
větrů 

- měření : 
- teplota 
- rychlost větrů 
- relativní vlhkost 
 

 Vyhl.22/89 Sb. 
- Nařízení vlády 
178/01 

- přehrátí 
organismu 
- prochlazení 

- ochlazování 
pracoviště – 
ledničky 
- větrní rozvaha, 
měření  
- organizační 
opatření ( 
zkrácená pracovní 
doba aj. ) 
 
 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Důlní plyny 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu, 
práce ve 
výdušných větrech 

- důlní plyn, 
nedostatek O2 

- měření : 
- interferometr 
- kontinuální 
přístroje 
- detekční trubičky
- čidla 

- Vyhl.22/89 Sb. 
 

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vytlačení O2 – 
udušení 
- otrava 

- kontrola stavu 
větrání 
- dodržování BP 
 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 
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1. Typicky hornické zdroje rizika      Uhelný prach 
 

 
č. 

  
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

Možné následky Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu – 
zejména : poruby, 
přípravy, cesty 
s dopravou uhlí, 
výdušné proudy 

- důlní  prach - měřící technika 
- odběry vzorků 

- Vyhl.22/89 Sb. 
- Rozhodnutí OHS

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vdechování 
prachu – nemoci z 
povolání 

- zneškodňování 
uhelného prachu  

- poprašování 
- zkrápění 

- PVÚ 
- sledování NPE 
 
 

107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 

 
 

    
Činnost nebo 
oblast činnosti 

Riziko 
 

107 11, 107 12 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Uvolněná hornina 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu i  
na pilíři : 
- porub, přípravy, 
ostatní 

- vizuální kontrola - Vyhl.22/89 Sb. - mechanická 
poranění – pád 
horniny : 
- porub (pilíř, 
strop, mezi 
výztuží, zával 
- čelba (pilíř, 
strop, mezi 

- obtrhání pilíře 
- zakládání a 
pažení 
- vyvolání závalu 
- včasné 
zajišťování díla 
- dodržování BP 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsob ochrany 
- technologický 
postup 

 - hornina, uhlí 
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výztuží 
- ostatní 

 
2. Pracovní operace 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

2 

 chůze na 
pracoviště 

pád osoby 
zachycení 
dopravními   
prostředky 
zachycení o 
výstroj a vybavení 
důl. díla 
pád horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.340/92 
Výnos.26/85 

zlomeniny, 
tržné rány 
apod. 

úprava počvy 
chůze ve 
vymezenou dobu 
používání řádných 
cest pro chůzi 
řádný stav výztuže 
stropu díla, 
výstroje   a 
vybavení důl. díla 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
 způsoby ochrany 

 

2 

nákliz a výkliz  
IHV v porubu 

pád horniny, pád 
materiálu, 
ruční manipulace 
s výztuží  
s břemenem, pád 
horniny, 
propadávání 
závalu do porubu, 
doprava výztuže 
v porubu, 
nakládání a 
skládání výztuže 
na TH 

vizuální kontrola Vyhl.22/89  Sb 
Vyhl.340/92 
Výnos 26/85 
Vyhl. 73/02 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

pažení stropu, 
dodržování 
hustoty budování, 
vhodné pracovní 
pomůcky na 
plenění, zajištění 
volného prostoru 
provizorní 
výztuží, určení 
ohroženého 
prostoru, pažení 
závalu, dostatečný 
manipulační 
prostor, 
dorozumívání, 
zabezpečovací 
prvky rozjezdu 
TH, blokování TH 

107 12,107 32 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

nákliz a výkliz 
mechanizované  
výztuže v porubu 

pád horniny, pád 
osoby, porucha 
strojních , 
hydraulických 
celků,porucha el. 
ovladačů, 
manipulace 

vizuální kontrola 
pravidelné 
kontroly 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl. 202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

omezení pohybu 
pracovníků 
v porubu při  
manipulací 
s výztuží, stálý 
dozor,  určení 
ohroženého 

107 22, 107 42 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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s nadměrným 
břemenem, 
nežádoucí  pohyb 
sekce,  

prostoru, 
dostatečný 
manipulační 
prostor, 
dorozumívání, 
kontrola 
manipulačních 
zařízení,  

2 

nákliz a výkliz 
dobývacích strojů 
a dopravníku 
v porubu 

pád horniny, pád 
osoby, porucha 
strojních , 
hydraulických 
celků, porucha el. 
ovladačů, 
manipulace 
s nadměrným 
břemenem, 
nežádoucí  pohyb 
částí technologie, 
pád materiálu 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl. 202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

pažení stropu, 
dodržování 
hustoty budování, 
vhodné pracovní 
pomůcky na 
montáž a 
demontáž, 
zajištění volného 
prostoru 
provizorní 
výztuží, určení 
ohroženého 
prostoru, pažení 
závalu, dostatečný 
manipulační 
prostor, 
dorozumívání, 
zabezpečovací 
prvky rozjezdu 
TH, blokování TH 

107 12, 107 22 
107 32, 107 42 
109 50, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

vybavování ražeb pád horniny, pád 
osoby, porucha 
strojních , 
hydraulických 
celků, porucha el. 
ovladačů, 
manipulace 
s nadměrným 
břemenem, 
nežádoucí  pohyb 
částí technologie, 
pád materiálu 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl. 202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

řádné pažení 
stropu, pád osoby, 
pořádek na 
pracovišti, 
organizace práce, 
vhodné pracovní 
pomůcky na 
montáž a 
demontáž, určení 
ohroženého 
prostoru, 
dostatečný 
manipulační 
prostor, 
dorozumívání, 
zabezpečovací 
prvky 

107 50, 107 60 
109 20, 109 49 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 doprava po ZD 
- překladiště: 

ruční manipulace 
s břemeny, 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 

vyloučení osob 
z dopravní trati 

107 11, 107 21 
107 31, 107 41 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
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nakládání, 
vykládání 
- doprava 
 

jízda se 
soupravou, pohyb 
po 
kolejových tratích, 
pohyb osob po 
dopravní trati, pád 
břemene, zasažení 
soupravou 
zachycení, 
doprava 
nadměrných 
břemen 

Vyhl. 26/85 
Vyhl.340/92 
 

smrtelné zranění  trasy
funkční 
signalizace, 
kontrola lana, 
tratě, 
vrátků , 
nepřetěžování 
soupravy, stálý  
dozor  

107 60, 107 61 
104 13,THZ 

následky 
způsoby ochrany 

2 

montáž tratě ZD  
demontáž tratě ZD  

pád osoby, pád 
materiálu, 
manipulace 
s břemenem ve 
výšce - pád, pád 
horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

stabilní lešení, 
použití žebříků 
pro výstup, 
dostatečný počet 
pracovníků pro 
přenášení a 
zavěšení, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru pod 
zavěšovanou 
kolejnicí  

107 11, 107 21 
107 31, 107 41 
107 60, 107 61 
104 13,THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

kladení a likvidace 
dopravníků, 
překládání 
technologických 
celků 

zachycení 
pohybujícím se 
zařízením, 
vytržení rolky, 
porucha 
potahovadla - 
zasažení , 
zachycení, pád  
osoby 

 vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

ovládání 
překládacího 
zařízení 
z bezpečné 
vzdálenosti, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru 
řádně vyčištěná 
počva, při 
demontáži  
odpojení od zdroje 
energie 

107 51, 107 60 
107 61, 107 70 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

montáž potrubí a 
demontáž 
lutnového tahu 

přenášení 
materiálu vyšší 
hmotnosti, pád 
materiálu, 
zasažení 
břemenem, 
materiálem, 
nářadím  

vizuální kontrola 
 

Vyhl.22/89 Sb. 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 

cesta pro 
přenášení bez 
překážek, 
dostatečný počet 
pracovníků pro 
přenášení a 
montáž 

107 50, 107 60 
107 61,  

reziduální zdroje 
rizika,možné 
následky způsoby 
ochrany 
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3. Strojní zařízení 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace zdroje 
rizika 
in situ 

 
Způsob 
identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 
 

 
Opatření 
k odstranění nebo 
minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň instruktáže 
seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a způsoby 
ochrany 

 
Riziko 

3 

dopravní vrátky poškozený úvazek 
lana, poškozené 
lano,  porucha 
brzdy,  
nedostatečné 
ukotvení,  
zastavení přívodu 
energie při jízdě, 
utržení lana, 
zasažení lanem, 
zachycení 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola úvazku a 
lana před jízdou, 
kontrola stavu 
brzdy  
a funkčnosti 
vrátku, 
kontrola kotvení, 
kontrola soupravy 
a dodržování 
nosnosti, 
 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu, dopravní 
řád 

 

3 

pneumatické a 
hydraulické 
utahovačky 

porucha přívodu 
energie, zasažení 
hydraulickým 
olejem, nežádoucí 
vibrace,  
zasažení, 
zachycení   

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.178/2001 

 
tržné rány, 
 

kontrola a použití 
předepsaných 
hadic, 
mazání, 
dodržování 
předepsaných časů 
pro práci, 
používání 
osobních 
ochranných 
pomůcek, 

107 12, 107 22 
107 32, 107 42 
107 50, 107 51 
107 60,  

reziduální zdroje 
rizika,možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

 
 

 
4. Elektrická zařízení 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 
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4 
 
 
 
 
 
 

elektro zařízení 
 
 
 
 
 

vznik 
nebezpečného 
dotykového 
napětí, zasažení 
obloukem,  požár,  
výbuch, popálení  
 
 
 
 

vizuální kontrola, 
kontrola zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.50/78 
Vyhl.73/02 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 
Vyhl.340/92 
Vyhl.202/95 

popáleniny, 
smrtelné zranění 

protipožární 
opatření,  při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie, použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 
vedení,  kontrola 
funkčnosti a 
úplnosti el. 
soupravy, 
ochranné 
pomůcky, práce na 
opravě a údržbě 
pouze 
v předepsaných 
plynových 
poměrech 
 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

 
 
5. Chemické škodliviny 
 

Č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

5 

chemické 
škodliviny 
 
 

poškozování 
zdraví, otrava, 
  

měření  Vyhl. 178/2001 poškození
dýchacích cest, 
kožní 
onemocnění, 
poleptání   

osobní ochranné 
pomůcky,  přesné 
určení  
nebezpečných 
chemických látek 
a pravidla pro 
práci s nimi,  

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

 
 

 
 
6. Pracovní prostředí 
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č. 
 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

6 

prach    poškozování
zdraví, snížená 
viditelnost 

měření Vyhl.22/89
Vyhl 178/2001 
Vyhl.5/94 

trvalé poškození 
zdraví 
 
 
 
 
 
 
 

likvidace prachu, 
technické 
prostředky  
k zabránění vzniku 
a zvíření prachu, 
stanovení 
kategorií pracovišť 
a profesí 
v závislosti na 
možné poškození 
zdraví,  
pravidelné 
lékařské 
prohlídky, NPE,  
osvětlení míst a 
pracovišť se 
zvýšeným 
vývinem  prachu, 
osobní ochranné 
pomůcky, 
evidence prašné 
expozice 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
 
 
 
 
 
 

 

6 

hluk   poškozování
zdraví, omezení 
slyšitelnosti 
provozu 

měření Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická 
opatření ke snížení 
hladiny hluku, 
vymezení provozu 
zařízení na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 

vibrace 
 
 
 
 

poškozování 
zdraví 

měření  Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická opatření 
ke snížení hladiny 
vibrací, provoz 

107 12, 107 22 
107 32, 107 42 
107 50, 107 51 
107 60,  

reziduální zdroje 
rizika, 
možné následky 
způsoby ochrany 
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nástrojů omezit na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací   

6 

zátěž teplem 
zátěž chladem  

poškozování 
zdraví, zvýšená 
únava 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození
zdraví 

 pitný režim, 
klimatizace 
pracovišť, 
kategorizace 
pracovišť,  
hygienické 
přestávky, 
zkrácená pracovní 
doba a pobyt 
v nepříznivých 
podmínkách 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 

namáhavost práce 
fyzická zátěž 
pracovní poloha 

poškozování 
zdraví, ruční 
manipulace 
s břemeny, 
přetěžování, 
nesprávná 
organizace práce 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození
zdraví, zlomeniny, 
tržné rány,   

 uspořádání 
pracoviště, 
nahrazení ruční 
manipulace 
dostupnou 
mechanizací, 
informace o 
hmotnosti  
břemene, 
organizace práce,  
kategorizace prací 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 

zraková zátěž   poškozování
zdraví, snížená 
viditelnost, 
kombinace 
nepříznivých vlivů

vizuální kontrola, 
měření 

Vyhl.178/2001 
Vyhl. 22/89 

drobná poranění ověřování 
funkčnosti a 
spolehlivosti 
důlních lamp, 
zamezení 
oslňování, stálé 
osvětlení míst se 
zvýšeným 
nebezpečím,  

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 

biologičtí činitelé    poškozování
zdraví 

odběr  vzorků 
měření 

Vyhl.178/2001 poškození
dýchacího ústrojí, 
kožní onemocnění 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 
pomůcky dle 
skupin 
biologických 
činitelů, používání 
vhodných 
pracovních 
materiálů, větrání, 
snižování vlhkosti 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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7. Psycho-sociální zdroje rizika 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 
zdroje rizika 

in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

7 

psychická zátěž poškození zdraví organizace práce   Vyhl.178/2001 psychická únava
nepozornost, 
předpoklad 
nehody, úrazu 

3 - směnný a 
nepřetržitý provoz 
- vhodná rotace 
směn, 
organizace práce,  
mezilidské vztahy 
- mentální 
hygiena,  reálné 
požadavky na 
výkon,  
psychotesty u 
vybraných profesí, 
 

107 11, 107 12 
107 21, 107 22 
107 31, 107 32 
107 41, 107 42  
107 50, 107 51 
107 60, 107 61 
THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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Vzorový seznam zdrojů rizika (nebezpečí)  

při plenění dlouhých důlních děl   
 
 
Zdroje rizika (7 subkapitol):  

 
 
 

 

8. typicky hornické zdroje rizika  
9. pracovní operace 
10. strojní zařízení 
11. elektrická zařízení 
12. chemické škodliviny 
13. pracovní prostředí 
14. psycho-sociální zdroje rizika 
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č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
dentifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení 
pracovníci 

Náplň 
instruktáže, 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
 

Riziko 

1. 

veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených ve 2. a 
3. stupni 
nebezpečí otřesů : 
poruby, přípravy a 
přístupové cesty k 
nim 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 
- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 
otřesů :  
- vrtné testy ( 
měření výnosu 
drtě ) 
- sledování 
seismické aktivity 
- zařazování částí 
masívu a důlních 
děl 

 Vyhl.22/89 Sb. 
 Vyhl.45/95 Sb. 

- mechanická 
poranění :   
- zlomeniny, tržné 
rány apod. 
- popálení 
- udušení 

- protiotřesová 
prevence : 
- vedení důlních 
děl 
- koordinace prací 
- omezení prací 
- trhací práce 
v okol. horninách 

technologie 

106 30, 107 62, 
109 40, rizika, možné 

následky 

- zavlažování 
sloje, hornin 
- odlehčovací vrty 
- volba 

- školení 
zaměstnanců 

109 49, THZ 

- reziduální zdroje 

- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

1. Typicky hornické zdroje rizika     Důlní otřes 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Průtrž uhlí a plynů 

 
 

 

č. 

 
Činnost nebo 

 oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených v 1. a 
2. stupni 
nebezpečí 
průtrží uhlí a 
plynů : poruby, 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 

- prognóza 
nebezpečí vzniku 
PHP   
- prognózní vrty  
(měření ) : 
- tlak plynu 
- desorbce 

 Vyhl.22/89 Sb. 
 Vyhl.1820/89 Sb. 

- mechanická 
poranění :   
- zlomeniny, tržné 
rány apod. 
- popálení 

ochranné sloje 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

 ochrany 
- technologický 
postup 

 

- udušení 

- metody prevence 
vzniku PHP   
- vedení důlních 
děl 
- způsob práce 
- vyrubání 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby
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přípravy a 
přístupové cesty 
k nim, cesty 
s výdušnými 
větry z těchto 
pracovišť 

- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

- poč.plynová 
produkce vývrtu 
- určování 
náchylnosti k PHP 
- zařazování částí 
slojí a důlních děl 

- odlehčovací vrty 
- odlehčovací  
trhací  práce 
- zavlažování 
sloje 
- otřasná trhací 
práce 

 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Samovznícení a zápar 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

   
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

Způsob 
identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech, cesty 
s výdušnými 
proudy z těchto 
porubů 

- výskyt CO : 

CO 

- otrava, udušení 
- požár :  
- udušení, 
popálení,   -
mechanická 
poranění 

- měření CO - Vyhl.22/89 Sb. 
- interní směrnice 

- mechanická 
poranění :   
- popálení 
- udušení 

- zabránění 
průtahům větrů 
- uzavírání  
vydobytých 
prostor 
- určení postupu 
porubu 
- omezení 
akumulace tepla 
- vyplňování 
volných prostor 
- injektáž 
- oplavování stařin 
- inertizace 
- sledování vývinu 

- volba dobývací 
metody 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 
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č. 

  
Způsob 

identifikace předpisy 
 Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

Činnost nebo 
oblast činnosti 

Identifikace 
zdroje nebezpečí

in situ 

  
Relevantní 

 
Možné následky

 

  
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech a 
přípravných 
důlních dílech, 
příp. při jiných 
činnostech  - 
teplo, chlad 

- vysoká, nízká 
teplota, vysoká 
vlhkost vzduchu + 
malá rychlost 
větrů 

- měření : 
- teplota 
- rychlost větrů 
- relativní vlhkost 
 

 Vyhl.22/89 Sb. 
- Nařízení vlády 
178/01 

- přehrátí 
organismu 
- prochlazení 

- ochlazování 
pracoviště – 
ledničky 
- větrní rozvaha, 
měření  
- organizační 
opatření ( zkrácená 
pracovní doba aj. ) 
 
 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

1. Typicky hornické zdroje rizika      Mikroklima 

1. Typicky hornické zdroje rizika      Důlní plyny 
 

 
 

 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 

 
Možné následky 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

Riziko 

1. 

 veškeré činnosti 
v podzemí dolu, 
práce ve 
výdušných 
větrech 

- Vyhl.22/89 Sb. - důlní plyn, 
nedostatek O2 

- měření : 
- interferometr 
- kontinuální 
přístroje 
- detekční trubičky 
- čidla 

 
- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vytlačení O2 – 
udušení 
- otrava 

- kontrola stavu 
větrání 
- dodržování BP 
 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

č. 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 

předpisy 
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1. Typicky hornické zdroje rizika      Uhelný prach 

č. 

 

zdroje nebezpečí
Způsob 

identifikace 

   
Riziko Činnost nebo 

oblast činnosti 

 
Identifikace 

in situ 

  
Relevantní 
předpisy 

Možné následky 
 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu – 
zejména : 
poruby, přípravy, 
cesty s dopravou 
uhlí, výdušné 
proudy 

- důlní  prach - Vyhl.22/89 Sb. 

 vdechování 
prachu – nemoci z 
povolání 

- měřící technika 
- odběry vzorků - Rozhodnutí OHS 

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
-

- zneškodňování 
uhelného prachu  

- poprašování 
- zkrápění 

- PVÚ 
- sledování NPE 
 
 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 

 
 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Uvolněná hornina 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu i  
na pilíři : 
- porub, 
přípravy, ostatní 

- hornina, uhlí - vizuální kontrola - Vyhl.22/89 Sb. - mechanická 
poranění – pád 
horniny : 
- porub (pilíř, 
strop, mezi 
výztuží, zával 
- čelba (pilíř, 
strop, mezi výztuží 
- ostatní 

- obtrhání pilíře 
- zakládání a 
pažení 
- vyvolání závalu 
- včasné 
zajišťování díla 
- dodržování BP 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 

- technologický 
postup 

 

1. 

rizika, možné 
následky 
- způsob ochrany 

 
 
 

80 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

 
2. Pracovní operace 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

Způsob 
identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

  
Ohrožení  
pracovníci 

 
Riziko 

2 

 chůze na 
pracoviště 

pád osoby 
zachycení 
dopravními   
prostředky 
zachycení o 
výstroj a vybavení 
důl. díla 
pád horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.340/92 
Výnos.26/85 

zlomeniny, 
tržné rány 
apod. 

úprava počvy 
chůze ve 
vymezenou dobu 
používání řádných 
cest pro chůzi 
řádný stav výztuže 
stropu díla, 
výstroje   a 
vybavení důl. díla 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

 plenění  
výztuže  

pád horniny, pád 
materiálu, 
 ruční manipulace 
s břemenem, pád 
horniny, 
propadávání 
závalu do díla , 
zasažení lanem, 
zasažení úvazkem, 
pohyb plenícího 
vratu, zavalení 
větrné cesty, 
pád střední stojky,  
horské tlaky - 
náhlé samovolné 
uvolňování třmenů 
,  zapálení směsi 
metanu a prachu 
jiskrou   

vizuální kontrola Vyhl.22/89  Sb 
Vyhl.340/92 
Výnos 26/85 
Vyhl. 73/02 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

vhodné pracovní 
pomůcky na 
plenění, určení 
ohroženého 
prostoru, zajištění 
pleněného 
oblouku, kontrola 
lana a úvazku, 
kotvení vratu, 
kryty třmenů, 
vypnutí el. proudu, 
likvidace prachu, 
zkropení 
pleněného úseku, 
organizace práce, 
stálý dozor, 
větrání, ochrana 
obsluhy vratu při 
plenění, požární 
zajištění, 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

doprava po ZD 
- překladiště: 
nakládání, 
vykládání 
- doprava 
 

ruční manipulace 
s břemeny, 
jízda se 
soupravou, pohyb 
po 
kolejových tratích, 
pohyb osob po 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl. 26/85 
Vyhl.340/92 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

vyloučení osob 
z dopravní trati 
trasy 
funkční 
signalizace, 
kontrola lana, 
tratě, 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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dopravní trati, pád 
břemene, zasažení 
soupravou 
zachycení 

vrátků , 
nepřetěžování 
soupravy 

2 

montáž tratě ZD  
demontáž tratě 
ZD  

pád osoby, pád 
materiálu, 
manipulace 
s břemenem ve 
výšce - pád, pád 
horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

stabilní lešení, 
použití žebříků pro 
výstup, dostatečný 
počet pracovníků 
pro přenášení a 
zavěšení, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru pod 
zavěšovanou 
kolejnicí, 
zastavení dopravy 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

kladení pásových 
dopravníků, 
překládání 
technologických 
celků 

zachycení 
pohybujícím se 
zařízením, 
vytržení rolky, 
porucha 
potahovadla - 
zasažení , 
zachycení, pád 

 vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

ovládání 
překládacího 
zařízení 
z bezpečné 
vzdálenosti, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru 
řádně vyčištěná 
počva 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

montáž potrubí a 
demontáž 
lutnového tahu 

přenášení 
materiálu vyšší 
hmotnosti, pád 
materiálu, zasažení 
břemenem, 
materiálem, 
nářadím  

vizuální kontrola 
 

Vyhl.22/89 Sb. 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
 

cesta pro přenášení 
bez překážek, 
dostatečný počet 
pracovníků pro 
přenášení a 
montáž 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

 
 

 
3. Strojní zařízení 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

pracovníci 

 
Riziko 
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3 

poškozený úvazek 
lana, poškozené 
lano,  porucha 
brzdy,  
nedostatečné 
ukotvení,  
zastavení přívodu 
energie při jízdě, 
utržení lana, 
zasažení lanem, 
zachycení 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

la kotvení, 
kontrola soupravy 
a dodržování 
nosnosti, 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 

dopravní vrátky 

 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola úvazku a 
lana před jízdou, 
kontrola stavu 
brzdy  
a funkčnosti 
vrátku, 
kontro

 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu, dopravní 
řád 

 

plenící vrátky 

 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl. 73/02 
zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola úvazku a 
lana před a 
v průběhu  
plenění,  kotvení 
dle technických 
podmínek, 
bezpečné umístění 
ovládání  

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu,  

 

3 

pneumatické a 
hydraulické 
utahovačky 

porucha přívodu 
energie, zasažení 
hydraulickým 
olejem, nežádoucí 
vibrace,  
zasažení, 
zachycení   

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.178/2001 

 
tržné rány, 
 

kontrola a použití 
předepsaných 
hadic, 
mazání, 
dodržování 
předepsaných časů 
pro práci, 
používání 
osobních 
ochranných 
pomůcek, 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

3 

poškozený úvazek 
lana, poškozené 
lano zastavení 
přívodu energie při 
plenění, utržení 
lana, zasažení 
lanem, zachycení,  

Vyhl.22/89 Sb 

 

 
 
 

 
4. Elektrická zařízení 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

elektro zařízení vznik vizuální kontrola, Vyhl.22/89 Sb popáleniny, protipožární 106 30, 107 62, reziduální zdroje  4  
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nebezpečného 
dotykového napětí, 
zasažení 
obloukem,  požár,  
výbuch, popálení  
 
 
 
 
 
 
 

   kontrola zařízení Vyhl.50/78
Vyhl.73/02 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 
Vyhl.340/92 
Vyhl.202/95 
 

smrtelné zranění opatření,  při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie, použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 
vedení,  kontrola 
funkčnosti a 
úplnosti el. 
soupravy, 
ochranné 
pomůcky, práce na 
opravě a údržbě 
pouze 
v předepsaných 
plynových 
poměrech 
  
 

109 40, 
109 49, THZ 

rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 
 
 
 
 

 
 
 

 
5. Chemické škodliviny 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

Riziko 

5 

chemické 
škodliviny 
 
 

poškozování 
zdraví, otrava, 
  

měření  Vyhl. 178/2001 poškození
dýchacích cest, 
kožní onemocnění, 
poleptání   

osobní ochranné 
pomůcky,  přesné 
určení  
nebezpečných 
chemických látek 
a pravidla pro 
práci s nimi,  

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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6. Pracovní prostředí 
 

Č. 
 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

6 

prach poškozování 
zdraví, snížená 
viditelnost 

měření  

ní vzniku 
a zvíření prachu, 
stanovení kategorií 
pracovišť a profesí 
v závislosti na 
možné poškození 
zdraví,  

Vyhl.22/89
Vyhl 178/2001 
Vyhl.5/94 

trvalé poškození 
zdraví 
 
 
 
 
 
 
 

likvidace prachu, 
technické 
prostředky  
k zabráně

pravidelné 
lékařské 
prohlídky, NPE,  
osvětlení míst a 
pracovišť se 
zvýšeným 
vývinem  prachu, 
osobní ochranné 
pomůcky, 
evidence prašné 
expozice 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
 
 
 
 
 
 

 

6 

hluk poškozování 
zdraví, omezení 
slyšitelnosti 
provozu 

 měření Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická 
opatření ke snížení 
hladiny hluku, 
vymezení provozu 
zařízení na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 

vibrace 
 
 

poškozování 
zdraví 

měření  Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, 
možné následky 
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přestávky, 
technická opatření 
ke snížení hladiny 
vibrací, provoz 
nástrojů omezit na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací   

způsoby ochrany 
 

6 

zátěž teplem 
zátěž chladem 

poškozování 
zdraví, zvýšená 
únava 

měření  trvalé poškození 
zdraví 

ežim, 
klimatizace 
pracovišť, 
kategorizace 
pracovišť,  
hygienické 
přestávky, 
zkrácená pracovní 
doba a pobyt 
v nepříznivých 
podmínkách 

 THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 

 Vyhl.178/2001 pitný r 106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49,

způsoby ochrany 

6 
 
 
 
 
 

ionizující záření 
neionizující 
záření a  

poškozování 
zdraví 
 

měření atomový zákon trvalé poškození 
zdraví 

pomůcky, 
minimalizace 
délky  
pobytu v místech  
vyřazování 

106 30, 107 62, 
109 40, 

 ochrany elektromagneticé  
pole 

 

Nařízení vlády 
480/2000 Sb 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 

 
 

109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby

 

pracovní poloha 
manipulace 
s břemeny, 
přetěžování, 
nesprávná 
organizace práce 

6 způsoby ochrany 

6 

namáhavost 
práce 
fyzická zátěž 

poškozování 
zdraví, ruční 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození 
zdraví, zlomeniny, 
tržné rány,   

uspořádání 
pracoviště, 
nahrazení ruční 
manipulace 
dostupnou 
mechanizací, 
informace o 
hmotnosti  
břemene, 
organizace práce,  
kategorizace prací 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

zraková zátěž poškozování 
zdraví, snížená 
viditelnost, 
kombinace 
nepříznivých vlivů 

vizuální kontrola, 
měření 

Vyhl.178/2001 
Vyhl. 22/89 

drobná poranění ověřování 
funkčnosti a 
spolehlivosti 
důlních lamp, 
zamezení 
oslňování, stálé 
osvětlení míst se 
zvýšeným 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
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nebezpečím,  

6 
 
 

biologičtí činitelé poškozování 
zdraví 

  odběr  vzorků 
měření 

Vyhl.178/2001 poškození
dýchacího ústrojí, 
kožní onemocnění 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 
pomůcky dle 
skupin 
biologických 
činitelů, používání 
vhodných 
pracovních 
materiálů, větrání, 
snižování vlhkosti 

106 30, 107 62, 
109 40, 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

 
 

 
6. Psycho-sociální zdroje rizika 

 

 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

  
Ohrožení  
pracovníci 

Riziko 

7 

psychická zátěž poškození zdraví organizace práce Vyhl.178/2001  

předpoklad 
nehody, úrazu 

3 - směnný a 
nepřetržitý provoz 
- vhodná rotace 
směn, 

106 30, 107 62, 
109 40, 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

psychická únava
nepozornost, 

organizace práce,  
mezilidské vztahy 
- mentální 
hygiena,  reálné 
požadavky na 
výkon,  
psychotesty u 
vybraných profesí, 
 

109 49, THZ 
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Vzorový seznam zdrojů rizika (nebezpečí)  

 
 
 
Zdroje rizika (7 subkapitol):  

 
 
 
15. typicky hornické zdroje rizika  
16. pracovní operace 
17. strojní zařízení 
18. elektrická zařízení 
19. chemické škodliviny 
20. pracovní prostředí 
21. psycho-sociální zdroje rizika 

 
 
 
 
 

při zmáhání horizontálních a úklonných děl   
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č. 

- školení 
zaměstnanců 

1. Typicky hornické zdroje rizika     Důlní otřes 
 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
dentifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení 
pracovníci 

Náplň 
instruktáže, 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
 

Riziko 

1. 

veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených ve 2. a 
3. stupni 
nebezpečí otřesů : 
poruby, přípravy a 
přístupové cesty k 
nim 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 
vybavením 
důlního díla 

měření výnosu 
drtě ) 

eniny, tržné 
rány apod. 

ůlních 
děl 

sloje, hornin 

- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 
otřesů :  
- vrtné testy ( 

- sledování 
seismické aktivity 
- zařazování částí 
masívu a důlních 
děl 

 Vyhl.22/89 Sb. 
 Vyhl.45/95 Sb. 

- mechanická 
poranění :   
- zlom

- popálení 
- udušení 

- protiotřesová 
prevence : 
- vedení d

- koordinace prací 
- omezení prací 
- trhací práce 
v okol. horninách 
- zavlažování 

- odlehčovací vrty 
- volba 
technologie 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49,  THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Průtrž uhlí a plynů 
 

č. 

 
Činnost nebo 

 oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

  
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v důlních dílech 
zařazených v 1. a 
2. stupni 
nebezpečí 

- mechanická 
poranění těla – 
tlakovou vlnou, 
pádem horniny, 
zasažení výstrojí a 

 Vyhl.1820/89 Sb. 
- zlomeniny, tržné 
rány apod. 
- popálení 

- metody prevence 
vzniku PHP   
- vedení důlních 
děl 
- způsob práce 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 

105 90, 104 13 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 

 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

- prognozní vrty  
(měření ) : 

105 52, 105 30 

- prognoza 
nebezpečí vzniku 
PHP   

 Vyhl.22/89 Sb. - mechanická 
poranění :   
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průtrží uhlí a 
plynů : poruby, 
přípravy a 
přístupové cesty 
k nim, cesty 
s výdušnými větry 
z těchto pracovišť 

vybavením 
důlního díla 
- výskyt CH4 – 
výbuch, zapálení, 
nedýchatelné 
prostředí = 
mechanické 
poranění, 
popálení, udušení 

- tlak plynu 
- desorpce 
- poč.plynová 
produkce vývrtu 
- určování 
náchylnosti k PHP 
- zařazování částí 
slojí a důlních děl 

- udušení - vyrubání 
ochranné sloje 
- odlehčovací vrty 
- odlehčovací  
trhací  práce 
- zavlažování 
sloje 
- otřasná trhací 
práce 

104 23, 104 40 
109 49, THZ 

postup 

 

 
 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Samovznícení a zápar 
 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech, cesty 
s výdušnými 
proudy z těchto 
porubů 

- výskyt CO : 
- otrava, udušení 
- požár :  
- udušení,

- Vyhl.22/89 Sb. 
- interní směrnice 

- mechanická 
poranění :   
- popálení 
- udušení 

- zabránění 
průtahům větrů 
- uzavírání  
vydobytých 
prostor 
- určení postupu 
porubu 
- omezení 
akumulace tepla 
- vyplňování 
volných prostor 
- injektáž 
- oplavování stařin 
- inertizace 
- sledování vývinu 
CO 
- volba dobývací 
metody 
 

106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

č. 

- měření CO 105 40, 106 90 

 
popálení,   -
mechanická 
poranění 
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1. Typicky hornické zdroje rizika      Mikroklima 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 

předpisy 
 Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

Způsob 
identifikace 

 
Relevantní 

 

 
Možné následky

  
Ohrožení  
pracovníci 

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v porubech a 
přípravných 
důlních dílech, 
příp. při jiných 
činnostech  - teplo, 
chlad 

- vysoká, nízká 
teplota, vysoká 
vlhkost vzduchu + 
malá rychlost 
větrů 

- měření : 
- teplota 
- rychlost větrů 
- relativní vlhkost 
 

 Vyhl.22/89 Sb. 
- Nařízení vlády 
178/01 

- přehrátí 
organismu 
- prochlazení 

- ochlazování 
pracoviště – 
ledničky 
- větrní rozvaha, 
měření  
- organizační 
opatření ( zkrácená 
pracovní doba aj. ) 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Důlní plyny 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Způsob 

identifikace 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

pracovníci 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 

 
 

 
Relevantní 
předpisy 

Možné následky 
 

  
Ohrožení  

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu, 
práce ve 
výdušných větrech 

- měření : 

postup 

 - důlní plyn, 
nedostatek O2 - interferometr 

- kontinuální 
přístroje 
- detekční trubičky 
- čidla 

- Vyhl.22/89 Sb. 
 

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vytlačení O2 – 
udušení 
- otrava 

- kontrola stavu 
větrání 
- dodržování BP 
 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
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1. Typicky hornické zdroje rizika      Uhelný prach 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu – 
zejména : poruby, 
přípravy, cesty 
s dopravou uhlí, 
výdušné proudy 

- důlní  prach - měřící technika 
- odběry vzorků 

- Vyhl.22/89 Sb. 
- Rozhodnutí OHS 

- výbuch, zapálení 
(CH4) 
- vdechování 
prachu – nemoci z 
povolání 

- zneškodňování 
uhelného prachu  

- poprašování 
- zkrápění 

- PVÚ 
- sledování NPE 
 
 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsoby ochrany 
- technologický 
postup 

 

 
 
 

 
1. Typicky hornické zdroje rizika      Uvolněná hornina 

 

 

č. 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

- Vyhl.22/89 Sb. 

 
Způsob 

identifikace 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

   
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

1. 

- veškeré činnosti 
v podzemí dolu i  
na pilíři : 
- porub, přípravy, 
ostatní 

- hornina, uhlí - vizuální kontrola - mechanická 
poranění – pád 
horniny : 
- porub (pilíř, 
strop, mezi 
výztuží, zával 
- čelba (pilíř, 
strop, mezi výztuží 
- ostatní 

- obtrhání pilíře 
- zakládání a 
pažení 
- vyvolání závalu 
- včasné 
zajišťování díla 
- dodržování BP 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

- reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
- způsob ochrany 
- technologický 
postup 
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2. Pracovní operace 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 

pracovníci 

105 70, 105 31 

výbuch, požár, 
zasažení účinky 
výbuchu - 
mechanické 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.73/02 

 

Opatření 
k odstranění 

nebo 
minimalizaci 

rizika 

 
Ohrožení  

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

2 

 chůze na 
pracoviště 

pád osoby 
zachycení 
dopravními   
prostředky 
zachycení o 
výstroj a vybavení 
důl. díla 
pád horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.340/92 
Výnos.26/85 

zlomeniny, 
tržné rány 
apod. 

úprava počvy 
chůze ve 
vymezenou dobu 
používání řádných 
cest pro chůzi 
řádný stav výztuže 
stropu díla, 
výstroje   a 
vybavení důl. díla 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 

105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
 způsoby ochrany 

 

2 

vrtání vývrtů pro 
trhací práci 

 manipulace 
s vrtačkou, 
pád horniny, 
přenášení vrtačky, 
rotující části 
vrtačky 
 

vizuální kontrola 
indikace 

Vyhl.22/89 Sb. 
Výnos 26/85 
Vyhl.73/02 

zlomeniny, 
tržné rány,  
smrtelné zranění 

 dodržování 
bezpečné 
vzdálenosti při 
pohybu a vrtání, 
pravidelná 
kontrola vrtačky, 
obtrhání pilíře, 
zajištění předstihu, 
 

105 40, 105 30 
105 31 

reziduální zdroje  
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 
 

trhací práce ruční manipulace 
s trhavinou 
zasažení 
výbuchovými 
plyny, 

Vyhl.22/89 
Zák.61/88 
Vyhl.72/88 

Výnos 26/85 
Vyhl.2/94 
Vyhl.10/94 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění, 
popálení, 
otrava, udušení 

dodržování 
hygienických 
opatření, účinné 
větrání, čekací 
doba 
po trhací práci, 
indikace plynů, 
bezpečnostní 
okruh, 
likvidace uhelného 
prachu, používání 
schválených 
výbušnin a 
pomůcek 
PVÚ, protipožární 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje  
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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opatření 

2. 

odtěžování 
rubaniny 

pohyb v blízkosti 
pohybujících se 
dopravníků, 
nakladače, drtiče ( 
zachycení  
pád horniny ) , 
rizika od drtiče, 
nakladače, 
dopravníků, rizika 
od rozbíjení 
kamenů 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl. 2/94 
Vyhl.340/92 
Výnos 26/85 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

vymezení 
ohroženého 
prostoru 
okrytování 
pohyblivých části 
dopravníku, 
blokování 
dopravníku  

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky, 
způsoby ochrany 

 

2 

zajišťování díla 
výztuží  

pád horniny, pád 
materiálu, 
ruční manipulace 
s břemenem, pád 
osoby výšky, 
přenášení 
materiálu větší 
hmotnosti po 
nerovném terénu, 
zachycení o 
výstroj 

vizuální kontrola Vyhl.22/89  Sb 

Vyhl.75/02 

vyloučení osob 
z dopravní trati 
trasy 
funkční 
signalizace, 
kontrola lana, 
tratě, 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 

Vyhl.340/92 
Výnos 26/85 
Vyhl. 73/02 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

pažení stropu, 
dodržování 
hustoty budování, 
zajištění volného 
prostoru 
provizorní výztuží, 
určení ohroženého 
prostoru, obtrhání 
horniny, stabilní 
lešení, 
řádně vytěžená 
hornina, uložení 
materiálu pro 
zajišťování, 
organizace práce 

105 40 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

plenění výztuže pád horniny, pád 
materiálu, ruční 
manipulace 
s břemenem,  
zasažení lanem, 
zasažení úvazkem, 
pád střední stojky , 
horské tlaky - 
náhlé samovolné 
uvolňování 
třmenů, zapálení 
směsi metanu a 
prachu jiskrou  

vizuální kontrola 
pravidelné 
kontroly 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 
Vyhl. 202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

vhodné pracovní 
pomůcky na 
plenění, určení 
ohroženého 
prostoru, zajištění 
pleněného 
oblouku, kontrola 
lana a úvazků, 
likvidace prachu, 
zkropení 
pleněného úseku, 
organizace práce, 
požární zajištění 

105 40 reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

doprava po ZD 
- překladiště: 
nakládání, 
vykládání 
- doprava 
 

ruční manipulace 
s břemeny, 
jízda se 
soupravou, pohyb 
po 
kolejových tratích, 
pohyb osob po 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl. 26/85 
Vyhl.340/92 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 105 70, 105 31 

105 52, 105 30 
105 90, 104 13 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

104 23, 104 40 
109 49, THZ 
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dopravní trati, pád 
břemene, zasažení 
soupravou 
zachycení 

vrátků , 
nepřetěžování 
soupravy 

2 

montáž tratě ZD  
demontáž tratě ZD  

pád osoby, pád 
materiálu, 
manipulace 
s břemenem ve 
výšce - pád, pád 
horniny 

vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
 

zlomeniny, 

ění 

stabilní lešení, 
použití žebříků pro 
výstup, dostatečný 
počet pracovníků 
pro přenášení a 
zavěšení, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru pod 
zavěšovanou 
kolejnicí, 
zastavení dopravy 

 
tržné rány, 
smrtelné zran

105 40, 105 90 
104 13, 109 40 
109 49 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

kladení pásových 
dopravníků, 
překládání 
technologických 
celků 

zachycení 
pohybujícím se 
zařízením, 
vytržení rolky, 
porucha 
potahovadla - 
zasažení , 
zachycení, pád 

 vizuální kontrola Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

ovládání 
překládacího 
zařízení 
z bezpečné 
vzdálenosti, 
vymezení 
ohroženého 
prostoru 
řádně vyčištěná 
počva 

105 40, 105 90 
104 13, 109 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 montáž potrubí a 
demontáž 
lutnového tahu 

přenášení 
materiálu vyšší 
hmotnosti, pád 
materiálu, zasažení 
břemenem, 
materiálem, 
nářadím  

vizuální kontrola 
 

Vyhl.22/89 Sb. 
 

zlomeniny, 
tržné rány, 
 

cesta pro přenášení 
bez překážek, 
dostatečný počet 
pracovníků pro 
přenášení a 
montáž 

105 40, 105 90 
104 13, 109 40 
109 49 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

2 

 
 
3. Strojní zařízení 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

3 lžícový nakladač -  
přibírkový  

porucha 
hydraulického 

vizuální kontrola 
měření tlaků 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 

správné nastavení 
čerpadla, 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
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obvodu, 
převrácení stroje, 
zasažení 
nebezpečným 
dotykovým 
napětím, 
zachycení 
pracovníků,vytrže
ní přívodu el. 
energie, 
samovolné 
spuštění 
hydraulického 
obvodu - zasažení 
olejem,pád 
zachycení, 
popálení 

Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

popálení 
smrtelné zranění 

pravidelná 
předepsaná 
kontrola  
vymezení 
ohroženého 
prostoru  
při pojezdu , 
zabezpečení 
el.kabelu, ochrana 
izolačního stavu, 
kontrola zapojení a 
funkce el. motoru, 
kontrola nulové 
polohy ovládacích 
prvků před 
spuštěním stroje, 
při opravě a 
údržbě vyloučení 
přívodu 
energie,použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 

105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

následky 
způsoby ochrany, 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

3 

hřeblové 
dopravníky 

roztržení  řetězu, 
zadření vratné 
stanice, pád 
kamene 
z dopravníku, 
vznik 
nebezpečného 
dotykového napětí, 
nežádoucí náhlý 
posun dopravníku, 
zasažení, 
zachycení , pád,, 
vtažení 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.2/94 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola stavu 
řetězu, mazání a 
pravidelná 
kontrola vratné 
stanice, blokování, 
ochranné 
bočnice, kontrola 
el. 
částí dopravníku, 
použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
kotvení, 
signalizace 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 

 

3 

Pásové dopravníky roztržení a 
vznícení pásového 
potahu,  pád 
horniny z pásu, 
zadření vratné 
stanice - vznícení 
horniny, zachycení 
obsluhy,  porucha 
ovládacích  
prvků, vznik  
nebezpečného 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.2/94 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola potahu 
včetně spojů, 
omezení pohybu 
osob při těžbě 
v dílech s větším 
úklonem,  funkční 
teplotní  pojistka,  
okrytování míst 
s nebezpečím pádu 
horniny,  mazání a 
kontrola vratné 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 
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dotykového napětí,  
vtažení , pád,  pád 
horniny 
 

stanice, okrytování 
pohyblivých částí 
pohonu a vratné 
stanice,  
blokování, 
kontrola stavu el. 
částí dopravníku -  
použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
likvidace spadané 
horniny a 
uhelného prachu,  
zamezení 
nežádoucího tření, 
protipožární 
opatření, při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie, 
signalizace 

3 

dopravní vrátky poškozený úvazek 
lana, poškozené 
lano,  porucha 
brzdy,  
nedostatečné 
ukotvení,  
zastavení přívodu 
energie při jízdě, 
utržení lana, 
zasažení lanem, 
zachycení 

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

kontrola úvazku a 
lana před jízdou, 
kontrola stavu 
brzdy  
a funkčnosti 
vrátku, 
kontrola kotvení, 
kontrola soupravy 
a dodržování 
nosnosti, 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu, dopravní 
řád 

 

3 

drtiče zachycení obsluhy,  
porucha  
ovládacích prvků,  
vznik 
nebezpečného 
dotykového napětí, 
vtažení obsluhy do 
pohyblivých částí, 
zasažení  
odletující horninou

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl. 73/02 
Vyhl.202/95 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 

zlomeniny, 
tržné rány, 
smrtelné zranění 

blokování, 
kontrola stavu el. 
částí dopravníku a 
drtiče,  použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění, 
likvidace spadané 
horniny a 
uhelného prachu, 
zamezení 
nežádoucího tření, 
protipožární 
opatření, při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu, 
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energie,  
signalizace,  kryty 
proti odletující 
hornině, vymezení 
ohroženého 
prostoru 

3 

sbíjecí kladiva porucha přívodu 
energie, zlomení 
oškrtu, nežádoucí 
vibrace, zasažení 
odletující 
horninou, zasažení 

vizuální kontrola, 
měření vibrací 

Vyhl.22/89 
Vyhl 178/2001 
 

tržné rány kontrola a použití 
předepsaných 
hadic, 
mazání, 
dodržování 
předepsaných časů  
pro práci,  
používání 
osobních 
ochranných 
pomůcek, klidové 
přestávky 

105 40, 105 30 
105 31 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky způsoby 
ochrany návod pro 
obsluhu a údržbu, 

 

3 

ruční vrtačky zachycení při 
zavrtávání,  
zaseknutí vrtačky, 
pád horniny, 
vibrace, zasažení 
tlakovým 
vzduchem  

vizuální kontrola, 
měření vibrací 

Vyhl.22/89 
Vyhl 178/2001 
 

tržné rány, 
zlomeniny, 
smrtelná zranění 

kontrola a použití 
předepsaných 
hadic,  mazání,  
dodržování 
předepsaných časů 
pro práci, 
používání 
osobních 
ochranných 
pomůcek,  klidové 
přestávky, 
obtrhání pilíře, 
zajištění proti  
zachycení částí 
oděvů vrtnou tyčí 

105 40, 105 30 
105 31 

reziduální zdroje 
rizik, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
údržbu 
 

 

3 

pneumatické a 
hydraulické 
utahovačky 

porucha přívodu 
energie, zasažení 
hydraulickým 
olejem, nežádoucí 
vibrace,  
zasažení, 
zachycení   

vizuální kontrola 
kontrola strojů a 
zařízení 

Vyhl.22/89 Sb. 
Vyhl.178/2001 

 
tržné rány, 
 

kontrola a použití 
předepsaných 
hadic, 
mazání, 
dodržování 
předepsaných časů 
pro práci, 
používání 
osobních 
ochranných 
pomůcek, 

105 40, 105 30 
105 31 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky způsoby 
ochrany návod pro 
obsluhu a údržbu 
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4. Elektrická zařízení 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

4 
 
 
 
 
 
 

elektro zař
ění 

ízení vznik 
nebezpečného 
dotykového napětí, 
zasažení 
obloukem,  požár,  
výbuch, popálení  
 
 
 

vizuální kontrola, 
kontrola zařízení 

Vyhl.22/89 Sb 
Vyhl.50/78 
Vyhl.73/02 
Vyhl.20/79 
Vyhl.74/02 
Vyhl.75/02 
Vyhl.340/92 
Vyhl.202/95 
 

popáleniny, 
smrtelné zran

protipožární 
opatření,  při 
opravě a údržbě 
vyloučení přívodu 
energie, použití 
ochranných relé 
hlídačů a jištění 
vedení,  kontrola 
funkčnosti a 
úplnosti el. 
soupravy, 
ochranné 
pomůcky, práce na 
opravě a údržbě 
pouze 
v předepsaných 
plynových 
poměrech 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
návod pro obsluhu 
a údržbu 
 
 

 

 
 

 
5. Chemické škodliviny 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

5 chemické 
škodliviny 

poškozování 
zdraví, otrava, 

měření  Vyhl. 178/2001 poškození
dýchacích cest, 

osobní ochranné 
pomůcky,  přesné 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 

reziduální zdroje  
rizika, možné 
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  kožní onemocnění, 
poleptání   

určení  
nebezpečných 
chemických látek 
a pravidla pro 
práci s nimi,  

105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

následky 
způsoby ochrany 

 
 
6. Pracovní prostředí 
 

č. 
 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

6 

prach    trvalé poškození 
zdraví 

poškozování
zdraví, snížená 
viditelnost 

měření Vyhl.22/89
Vyhl 178/2001 
Vyhl.5/94  

 
 
 
 
 

likvidace prachu, 
technické 
prostředky  
k zabránění vzniku 
a zvíření prachu, 
stanovení kategorií 
pracovišť a profesí 
v závislosti na 
možné poškození 
zdraví,  
pravidelné 
lékařské 
prohlídky, NPE,  
osvětlení míst a 
pracovišť se 
zvýšeným 
vývinem  prachu, 
osobní ochranné 
pomůcky, 
evidence prašné 
expozice 
 
 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 

hluk poškozování 
zdraví, omezení 
slyšitelnosti 
provozu 

měření Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická 
opatření ke snížení 
hladiny hluku, 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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vymezení provozu 
zařízení na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací 
 

6 
 
 

vibrace 
 
 
 
 

poškozování 
zdraví 

měření  Nařízení vlády 
502/00 Sb 

trvalé poškození 
zdraví 

osobní ochranné 
pomůcky, 
hygienické 
přestávky, 
technická opatření 
ke snížení hladiny 
vibrací, provoz 
nástrojů omezit na 
nezbytně nutnou 
dobu, kategorizace 
prací   

105 40, 105 30 
105 31 

reziduální zdroje 
rizika, 
možné následky 
způsoby ochrany 
 

 

6 

zátěž teplem 
zátěž chladem 

poškozování 
zdraví, zvýšená 
únava 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození
zdraví 

 pitný režim, 
klimatizace 
pracovišť, 
kategorizace 
pracovišť,  
hygienické 
přestávky, 
zkrácená pracovní 
doba a pobyt 
v nepříznivých 
podmínkách 
 
 
 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 
 
 
 

ionizující záření 
neionizující záření 
a  
elektromagneticé  
pole 

poškozování 
zdraví 
 
 

měření atomový zákon trvalé poškození 
zdraví Nařízení vlády 

480/2000 Sb 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 
pomůcky, 
minimalizace 
délky  
pobytu v místech  
vyřazování 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 

namáhavost práce 
fyzická zátěž 
pracovní poloha 

poškozování 
zdraví, ruční 
manipulace 
s břemeny, 
přetěžování, 
nesprávná 
organizace práce 

měření Vyhl.178/2001 trvalé poškození
zdraví, zlomeniny, 
tržné rány,   

 uspořádání 
pracoviště, 
nahrazení ruční 
manipulace 
dostupnou 
mechanizací, 
informace o 
hmotnosti  
břemene, 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49,  

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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organizace práce,  
kategorizace prací 

6 

zraková zátěž  vizuální kontrola, 
měření 

 poškozování
zdraví, snížená 
viditelnost, 
kombinace 
nepříznivých vlivů 

Vyhl.178/2001 
Vyhl. 22/89 

drobná poranění ověřování 
funkčnosti a 
spolehlivosti 
důlních lamp, 
zamezení 
oslňování, stálé 
osvětlení míst se 
zvýšeným 
nebezpečím,  

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 
 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 

 

6 
 
 

biologičtí činitelé    reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 

 poškozování
zdraví 

odběr  vzorků 
měření 

Vyhl.178/2001 poškození
dýchacího ústrojí, 
kožní onemocnění 

kategorizace prací, 
osobní ochranné 
pomůcky dle 
skupin 
biologických 
činitelů, používání 
vhodných 
pracovních 
materiálů, větrání, 
snižování vlhkosti 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

způsoby ochrany 

 
 

 
6. Psycho-sociální zdroje rizika 
 

č. 

 
Činnost nebo 
oblast činnosti 

 
Identifikace 

zdroje nebezpečí
in situ 

 
Způsob 

identifikace 

 
Relevantní 
předpisy 

 
Možné následky 

 

 
Opatření 

k odstranění 
nebo 

minimalizaci 
rizika 

 
Ohrožení  
pracovníci 

Náplň 
instruktáže 

seznámení se 
zbytkovým 
rizikem a 

způsoby ochrany

 
Riziko 

7 

psychická zátěž poškození zdraví organizace práce Vyhl.178/2001 psychická únava 
nepozornost, 
předpoklad 
nehody, úrazu 

3 - směnný a 
nepřetržitý provoz 
- vhodná rotace 
směn, 
organizace práce,  
mezilidské vztahy 
- mentální 
hygiena,  reálné 
požadavky na 
výkon,  
psychotesty u 
vybraných profesí, 
 

105 40, 106 90 
106 53, 109 40 
105 70, 105 31 
105 52, 105 30 
105 90, 104 13 
104 23, 104 40 
109 49, THZ 

reziduální zdroje 
rizika, možné 
následky 
způsoby ochrany 
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Checklist pro hodnocení rizi
 
Riziko (R) = funkce pravděpodobnosti (P) a důsledku (D)   
 
R = P x D 
 
 
 
 
PRACOVIŠTĚ :  přípravné dílo 145 5243 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 

oblast 
činnosti 

 
Identifikace zdroje rizika 

 
Možná 
nehoda 

 
 

Důsledek 
 

 

D 

 
Pravdě- 

podobnost
 
 

P 

 
chůze na 
pracoviště 

tř.145 5243 st.167 m 
prolomené pažení stropu 

smrtelný 
úraz 

      

tř.145 5243 st. 220 - 250 m 
zvodnělá a zbahnělá počva 
 

 
zlomeniny 

  

tř. 145 5243/1 st. 150 - 190m 
vyčnívající dráty po 
zlikvidované PVU 
 

 
tržné rány 

 
2 

 
vrtání vývrtů 
pro prognózu 
PUP 
 

 
poškozený zámek upínání 
vrtačky VU3 

 
tržné rány, 
zhmoždění 

  

 
2 

    

   

     
ka in situ  

 

 
 

Riziko 
 
 

R = P x D 
 

 
Opatření k odstranění nebo 

minimalizaci rizika 

 
Náplň instruktáže, 

seznámení se zbytkovým rizikem a 
způsoby ochrany 

 
Zbytkové 

    
oprava pažení, výměna zlomených 
pažnic 

 
upozornit na možnost poranění pádem 
horniny do doby odstranění dbát 
zvýšené opatrnosti při  chůzi  
 

    

 
vyčerpání vody, 
instalace přechodových můstků 

 
upozornit na možnost pádu, dbát 
zvýšené pozornosti při procházení 
nebezpečným úsekem díla 
 

 

 
odstranění drátů 

 
upozornění na možnost zasažení, dbát 
zvýšené opatrnosti 
   

 

  
výměna vrtačky 

 
zákaz používání vrtačky 

 

riziko 

 

 

Zdroj nebezpečí - 7 subkapitol :  
 

15. typicky hornické zdroje rizika 
16. pracovní operace 
17. strojní zařízení 
18. elektrická zařízení 
19. chemické nebezpečí 
20. pracovní prostředí 
21. psycho-sociální zdroje rizika
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2 

 
odtěžování 
rubaniny 

 

pásového dopravníku proti 
pádu horniny 

   
vhodným kryty zabránit pádu horniny tř. 145 5243 st. 160 - 210 m  

chybí zakrytování horní větve 

 
zlomeniny, 
tržné rány 

 

  
zákaz provozu dopravníku do 
odstranění závady 

 

 
2 nedostatek materiálu pro 

stavbu předsuvného povalu 

    
zajišťování 
díla 

  
smrtelný 

úraz 

 
dodat na pracoviště háky na uchycení TH 
rovin, vyměnit 1 TH rovinu 

 
upozornit pracovníky na nutnost 
zajištění volného prostoru a do doby 
zajištění opatření provést náhradní 
opatření 
 

 

 
2 

 
doprava po ZD 

 
tř. 145 5243 st.35 m - lano 
zasahuje do cesty pro chůzi 
 

 
zhmoždění, 
tržné rány 

    
instalace odtlačného válečku lana 

 
zákaz dopravy do odstranění závady 

 

 
3 

 
vrtací vůz 

 
chybí zajištění proti vytržení 
přívodu elektrické energie 
 

 
zasažení el. 

proudem 

   
instalovat svorku proti vytržení 

   
zákaz provozu stroje do odstranění 
závady 

3 lžícový 
nakladač 
 

  
zakopnutí, 
zhmoždění 

   
provést výměnu světla 

 
zákaz provozu stroje do odstranění 
závady 

 

 
3 

 
hřeblový 
dopravník 
 

 
chybí blokovací lanko 
dopravníku 

 
zhmoždění, 
zlomeniny 

   
instalovat blokovací lanko 
  

zákaz provozu stroje do odstranění 
závady 

 

 
3 

 
pásový 
dopravník 

 
vratná stanice dopravníku č.3 
není zakrytována   
 

 
utržení 

končetin 

   
dodat vrchní kryt 
vratné stanice 

  
zákaz provozu stroje do odstranění 
závady 

 

  

2. TP 
 

poškození 
zdraví 

zprovoznit zkrápění 
 

  
nefunkční pravé světlo 

 

 
nefunkční zkrápění u pohonu 

      
zákaz provozu stroje do odstranění 
závady 
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Checklist pro hodnocení rizi
 
Riziko (R) = funkce pravděpodobnosti (P) a důsledku (D)   
 
R = P x D 
 
 
 
PRACOVIŠTĚ :  přípravné dílo 145 5243 
 

 
č. 

 
Činnost nebo 

oblast 
činnosti 

 
Identifikace zdroje rizika 

 
Možná 
nehoda 

 
 
 
 

Důsledek 

D 

 
 
 

Pravdě-
podobnos

P 

 
2 

 
chůze na 

pracoviště 

 
tř.145 5243 st.167 m 

prolomené pažení stropu 

 
smrtelný 

úraz 
  6 7

  

 

  tř.145 5243 st. 220 - 250 m 
zvodnělá a zbahnělá počva 

 

 
zlomeniny 5 7

 
tř. 145 5243/1 st. 150 - 190m 

vyčnívající dráty po 
zlikvidované PVU 

 

 
tržné rány 2 7

 
tání vývr  

tržné rány, 6

2 odtěžování 
 

tř. 145 5243 st. 160 - 210 m 
 

zlomeniny, 4 6

    

 
2 

vr tů 
pro prognózu 

PUP 
 

 
poškozený zámek upínání 

vrtačky VU3 zhmoždění 
3  

    
ka in situ – vzorové vypracování 

 

 
t 

 
 
 
 

Riziko 

 

 
Opatření k odstranění nebo 

minimalizaci rizika 

 
Náplň instruktáže, 

seznámení se zbytkovým rizikem a 
způsoby ochrany 

 
Zbytkové 

riziko 

 
 

42 oprava pažení, výměna zlomených 
pažnic 

upozornit na možnost poranění pádem 
horniny do doby odstranění dbát 

zvýšené opatrnosti při  chůzi 
 

2x1= 

 
vyčerpání vody, 35 

instalace přechodových můstků 

 
upozornit na možnost pádu, dbát 

zvýšené pozornosti při procházení 
nebezpečným úsekem díla 

 

4x1= 
4 

14 odstranění drátů 

 
upozornění na možnost zasažení, dbát 

zvýšené opatrnosti 
 

 
výměna vrtačky 

 1x1= 
1 

24  
vhodným kryty zabránit pádu horniny 1x1= 

R = P x D

2 

1 

18 

 1x1= 

zákaz používání vrtačky 

 
zákaz provozu dopravníku do 

Zdroj nebezpečí - 7 subkapitol :  
 

8. typicky hornické zdroje rizika 
9. pracovní operace 
10. strojní zařízení 
11. elektrická zařízení 
12. chemické nebezpečí 
13. pracovní prostředí 
14. psycho-sociální zdroje rizika
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rubaniny chybí zakrytování horní větve 
pásového dopravníku proti 

pádu horniny 

odstranění závady tržné rány 
 

1 

 
2 

 
zajišťování 

díla 

 
nedostatek materiálu pro 

stavbu předsuvného povalu 

 
smrtelný 

úraz 
10  6 60 

 
dodat na pracoviště háky na uchycení TH 

rovin, vyměnit 1 TH rovinu 

 
upozornit pracovníky na nutnost 

zajištění volného prostoru a do doby 
zajištění opatření provést náhradní 

opatření 
 

6x4= 
24 

 
2 

  
 6 instalace odtlačného válečku lana 

1x1=  
doprava po ZD 

tř. 145 5243 st.35 m - lano 
zasahuje do cesty pro chůzi 

 

zhmoždění, 
tržné rány 

4 24   
zákaz dopravy do odstranění závady 1 

3 
 

 
chybí zajištění proti vytržení 
přívodu elektrické energie 

 

zasažení el. 
proudem 

10 6  
instalovat svorku proti vytržení zákaz provozu stroje do odstranění 

závady 

1x1= 

 
3 

 
lžícový 

nakladač 
 

 
nefunkční pravé světlo 

 
zakopnutí, 
zhmoždění 

2  6 12  
provést výměnu světla 

 
zákaz provozu stroje do odstranění 

závady 

1x1= 
1 

 
3 

 
hřeblový 
dopravník   

 

 
chybí blokovací lanko 

dopravníku 

 
zhmoždění, 
zlomeniny 

5 8 40  
instalovat blokovací lanko 

 
zákaz provozu stroje do odstranění 

závady 

1x1= 
1 

 
3 

 
pásový 

dopravník 

 

  vratná stanice dopravníku č.3 
není zakrytována 

 

 
utržení 

končetin 
9 7 63 

 
dodat vrchní kryt 

vratné stanice 

 
zákaz provozu stroje do odstranění 

závady 

1x1= 
1 

    
 

nefunkční zkrápění u pohonu 
2. TP 

 

 
poškození 

zdraví 
7 7 49  

zprovoznit zkrápění 

 
zákaz provozu stroje do odstranění 

závady 

1x1= 
1 

 
vrtací vůz 

 
  

 
60 1 
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Checklist pro hodnocení 
 
Míra rizika (MR) = funkce pravděpodobnosti výskytu 
četnosti (frekvence) vystavení zdroji rizika (FE), stupn
zdraví (PZ) a počtu ohrožených osob (PO)   
 
 
MR = PV x FE x PZ x PO 
 
 
PRACOVIŠTĚ :  přípravné dílo 145 5243 
 

 
č. 

 
Činnost 

nebo 
oblast 
činnosti 

 
Identifikace zdroje 

rizika 

 
Možná 
nehoda 

 
PV 

 
FE 

 
PZ

 
2 

 
chůze na 

pracoviště 

 
tř.145 5243 st.167 m 

prolomené pažení 
stropu 

 
smrtelný 

úraz 

 
5 

 
4,0 

 
2,0

 
tř.145 5243 st. 220 - 

250 m 
zvodnělá a zbahnělá 

počva 
 

 
zlomeniny 

 
10 

 
1,5 

 
1,0

 
tř. 145 5243/1 st. 150 

- 190m 
vyčnívající dráty po 
zlikvidované PVU 

 
tržné rány 

 
5 

 
4,0 

 
0,5

  

  
rizika in situ – vzorové vypracování 

160 

 

40 

rizikové situace (PV), 
ě možného poškození 

 
 

PO 
 

MR 
 

Opatření k odstranění nebo 
minimalizaci rizika 

 
Náplň instruktáže, 

seznámení se zbytkovým 
rizikem a způsoby ochrany 

 
Zbytkové 

riziko 

 
 

4 
  

oprava pažení, výměna 
zlomených pažnic 

 
upozornit na možnost poranění 

pádem horniny do doby odstranění 
dbát zvýšené opatrnosti při  chůzi 

 

 
1x4x0,1x4= 

1,6 

 

 
 

4 
 

60 

 
vyčerpání vody, 

instalace přechodových 
můstků 

 
upozornit na možnost pádu, dbát 

zvýšené pozornosti při procházení 
nebezpečným úsekem díla 

 

 
2x1,5x0,1x4= 

1,2 

 
 

4 
  

odstranění drátů 

 
upozornění na možnost zasažení, 

dbát zvýšené opatrnosti 

 
0,1x0,1x0,1x4=

0,004 

Zdroj nebezpečí - 7 subkapitol :  
 

1. typicky hornické zdroje rizika 
2. pracovní operace 
3. strojní zařízení 
4. elektrická zařízení 
5. chemické nebezpečí 
6. pracovní prostředí 
7. psycho-sociální zdroje rizika
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2 

vrtání 
vývrtů pro 
prognózu 

PUP 
 
 

poškozený zámek 
upínání vrtačky VU3 

 
 

tržné rány, 
zhmoždění 

 
 

8 
 

 
 

2,5 
 

 
    0,5 

 
1 

 
 

10 
 

výměna vrtačky zákaz používání vrtačky 
 

1x0,1x0,1x1=
0,1 

2 odtěžování 
rubaniny 

tř. 145 5243 st. 160 - 
210 m 

chybí zakrytování 
horní větve pásového 
dopravníku proti pádu 

horniny 

zlomeniny, 
tržné rány 

 

 
 

  zákaz provozu dopravníku do 
odstranění závady 10 

 
4 
 

1,0 4 

 

 
75 

instalovat svorku proti 
vytržení 

zákaz provozu stroje do odstranění 
závady 0 

 

 
5 

 
160 

750 10 

vhodným kryty zabránit pádu 
horniny 

 
0,5x0,1x0,1x4=

0,02 

2 zajišťován
í díla 

nedostatek materiálu 
pro stavbu 

předsuvného povalu 

smrtelný 
úraz 

 
2 

 
10 

 
2,5 

 
15 

 dodat na pracoviště háky na 
uchycení TH rovin, vyměnit 1 

TH rovinu 

upozornit pracovníky na nutnost 
zajištění volného prostoru a do doby 
zajištění opatření provést náhradní 

opatření 

2x2,5x1,0x2= 

2 doprava po 
ZD 

tř. 145 5243 st.35 m - 
lano zasahuje do 
cesty pro chůzi 

zhmoždění, 
tržné rány 

 
5 

 
2,5 

 
0,5 4 

 
25 

instalace odtlačného válečku 
lana zákaz dopravy do odstranění závady 0 

3 vrtací vůz 
chybí zajištění proti 

vytržení přívodu 
elektrické energie 

zasažení el. 
proudem 

 
2 

 
2,5 

 
15 

 
1 

3 
lžícový 

nakladač nefunkční pravé 
světlo 

zakopnutí, 
zhmoždění 

 
8 

 
2,5 

 
0,5 

 
2 

 
20 provést výměnu světla zákaz provozu stroje do odstranění 

závady 
0,1x0,1x0,1x2=

0,002 

3 
hřeblový 

dopravník 
 

chybí blokovací lanko 
dopravníku 

zhmoždění, 
zlomeniny 2,5 

 
1,0 

 
2 

 
25 instalovat blokovací lanko zákaz provozu stroje do odstranění 

závady 
0,5x0,1x0,5x2=

0,05 
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3 pásový 
dopravník 

vratná stanice 
dopravníku č.3 není 

zakrytována 

utržení 
končetin 

   dodat vrchní kryt 
vratné stanice 

zákaz provozu stroje do odstranění 
závady 8 

 
4 4,0 4 512 

1x1x1x4= 
4 
 

  
nefunkční zkrápění u 

pohonu 
2. TP 

poškození 
zdraví 

 
8 

 
4,0 

 
2 

 
4 

 
256 zprovoznit zkrápění zákaz provozu stroje do odstranění 

závady 
5x0,1x0,5x4= 

1,0 
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– vzor – 
 

Návrh numerického označení profesí k jednoduché identifikaci ohrožené skupiny pracovníků 
– příklad hlubinného dolu – 

 
► 

Řízení a provádění prací v porubu – předák 

Dobývání 
 
101 10  

Řízení a obsluha dobývacího stroje – kombajnér 
102 12 Ostatní práce v porubu ( vrtání a nabíjení vývrtů při trhací práci,sbíjení,zajišťování,budování atd.  
101 13 Ostatní práce v porubu při ručním dobývání 
101 20 Tektonika, přebírání nebo zmáhání závalu, obtínky  
101 30 Zakládání porubu ( foukaná, sypaná) 
101 40 Dobývání bez přítomnosti lidí 

101 11 

101 50 Zavlažování pilíře - krátké vrty 
101 51 Zavlažování pilíře - dlouhé vrty 
101 60  Likvidace poprůtržových stavů ( mimo havarijní akce) 
101 61 Likvidace pootřesových stavů ( mimo havarijní akce) 
101 62 Likvidace stavů po ujetí průvodních hornin a ostatních anomálních geomechanických vlivů 
101 70 Řízení a provádění trhací práce v porubu - střelmistr 
101 80 Počítač stojek 
101 90 Jiné práce v porubu mimo dobývací cyklus - přípravná směna 
 
 
► Ražení důlních děl 
 
103 10 Řízení a provádění prací při ražení dlouhých důlních děl - předák 
103 11 Řízení a obsluha razícího stroje - kombajnér, strojník 

Ostatní práce na čelbě při ražení - razící, zajišťovací a vystrojovací práce při strojním ražení  103 12 
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103 13 Ostatní práce na čelbě při ražení dlouhých důlních děl ručními pneumatickými nástroji 
103 20 Příprava předků před zahájením ražby ( hornické práce) 
103 30 Stavba křížů, vidlic, výklenků, zaústění, ochozů a ostatních výlomových děl     
103 40 Rozšiřování dlouhých důlních děl z původního profilu na větší dodatečnou přibírkou 
103 50 Provozní vrty velkoprůměrové ( nad 301 mm ) 
103 51 Provozní vrty ostatní 
103 60 Likvidace poprůtržových stavů ( mimo havarijní akce) 
103 61 Likvidace pootřesových stavů ( mimo havarijní akce) 
103 62 Likvidace stavů po ujetí průvodních hornin a ostatních anomálních geomechanických vlivů 
103 70 
103 90 Jiné práce v přípravách mimo razící cyklus - přípravná směna 
 
 
► Důlní doprava 
 
104 11 Doprava materiálu a strojů pro poruby v provozu 
104 12 Doprava materiálu a strojů pro přípravné předky v provozu 

Doprava materiálu a strojů pro ostatní pracoviště v dole 
104 21 Obsluha odtěžení všeho druhu od porubu 
104 22 Obsluha odtěžení všeho druhu z příprav 
104 23 Obsluha odtěžení z ostatních pracovišť v dole 
104 30 Obsluha centrálního odtěžení 
104 40 Plnění vozů, obsluha sýpek, plnících stanic a zásobníků 
104 50 Řízení a obsluha důlních lokomotiv ( řidič , pomocník ) 

Kolejový dispečer 
104 60 Řízení a obsluha těžního stroje nebo vratu ve vertikální dopravě ( strojník ) 
104 61 Obsluha vertikálního odtěžení ( narážeč, pomocník ) 
104 90 Jiné práce v dopravě 

 

Řízení a provádění trhací práce v porubu - střelmistr 

104 13 

104 51 
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► Hornická údržba důlních děl 
 
105 10 Údržba vertikálních děl, údržba jam 
105 20 Údržba horizontálních a úklonných děl , oprava výztuže, kolejí , výhybek bez přibírky počvy 
105 30 Údržba kolejového svršku, překládání a výměna kolejnic s ruční přibírkou 
105 31 Přibírka počvy přibírkovým strojem 
105 40 Zmáhání horizontálních a úklonných děl - obnovení původního profilu 
105 51 Sběr nepotřebného materiálu a jeho příprava k výklizu 
105 52 Čištění chodeb a překopů 
105 53 Čištění stok, žumpovních překopů a jámových tůní 

Likvidace poprůtržových stavů mimo poruby a přípravy ( ne havarijní akce ) 
Likvidace pootřesových stavů mimo poruby a přípravy ( ne havarijní akce ) 
Likvidace stavů po ujetí průvodních hornin a ostatních anomálních geom

105 70 Řízení a provádění trhací práce v porubu - střelmistr 
105 90 

106 20 Zmáhání horizontálních a úklonných děl sloužících jako záchranné cesty nebo výhradně větrání 
106 21 

Asanace, stavba uzavíracích hrází, odvětrávání zaplynovaných prostorů 
106 53 Požární hlídky pásových dopravníků 
106 54 Zneškodňování uhelného prachu 

105 61 
105 62 
105 63 echanických vlivů 

Jiné práce v údržbě 
 
 
► Větrání a bezpečnost 
 
106 10 Stavba, údržba a likvidace větrných a bezpečnostních objektů a zařízení  

Údržba horizontálních a úklonných děl sloužících jako záchranné cesty nebo výhradně větrání 
106 22 Přibírka horizontálních a úklonných děl sloužících jako záchranné cesty nebo výhradně větrání 
106 30 Likvidace dlouhých důlních děl - plenění, zakládání, doprava vypleněného materiálu 
106 40 Chladící zařízení - montáž, demontáž, přemísťování 
106 51 Hlídky záchranářů - veškeré práce záchranářů ve stálých hlídkách 
106 52 
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106 60 Prognózní opatření proti průtržím uhlí a plynů 
106 62 Prognózní opatření proti otřesům 

Prognózní opatření proti ujetí průvodních hornin a ostatních anomálních geomechanických vlivů 
106 64 Preventivní opatření proti průtržím uhlí a plynů 
106 65 Preventivní opatření proti otřesům 

106 81 Měřící bezpečnostní technika - montáž, demontáž  
106 82 Měření, odběr vzorků, vyhodnocování a kontrola důlního ovzduší, důlních vod  
106 83 Provádění celosměnových odběrů prašnosti ( prachoměřiči ) 
106 84 Předfárání dělníků 
106 90  Ostatní práce v protihavarjní a protipožární prevenci 

106 63 

106 66 Preventivní opatření proti ujetí průvodních hornin a ostatních anomálních geomechanických vlivů 
106 70 Řízení a provádění trhací práce v porubu - střelmistr 

 
 
► Vybavování a výkliz  

Vybavování porubů bez mechanizované výztuže 
107 11 

 

Doprava strojů, výztuže a ostatního zařízení 
Montáž dopravníku a dobývacích strojů vč. umístění v porubu, stavění výztuže, montáž rozvodu 107 12 

 
Vybavování porubů s mechanizovanou výztuží 
107 21 Doprava strojů, sekcí a ostatního zařízení 
107 22 Montáž dopravníku a dobývacích strojů vč. umístění v porubu, umístění sekcí, montáž rozvodu 
 
Výkliz porubů bez mechanizované výztuže 
107 31 Doprava strojů, výztuže a ostatního zařízení 

demontáž dopravníku a dobývacích strojů vč. umístění v porubu,plenění výztuže,demontáž rozvodu 107 32 
 
Výkliz porubů s mechanizovanou výztuží 
107 41 Doprava strojů, sekcí a ostatního zařícení 
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107 42 Demontáž dopravníku a dobývacích strojů vč. demontáže v porubu, výkliz sekcí,demontáž rozvodu 
 
Vybavování a výkliz chodeb 
107 50 Vybavování chodeb ( doprava a montáž strojů, montáž rozvodů energií ) 
107 51 Vybavování chodeb pro prvotní vybavení porubů - kladení definitivního těžního zařízení 
107 60 Výkliz odtěžení a strojního vybavení - demontáž 
107 61 Výkliz materiálu z nelikvidovaných důlních děl 
107 62 Výkliz materiálu z likvidovaných důlních děl 
107 70 Úprava dopravního zařízení pod porubem v souvislosti s postupem porubu 
107 80 Vybavování strojním zařízením ( mimo poruby a předky ) 
107 81 Výkliz strojního zařízení ( mimo poruby a předky ) 
107 90 Vybavování elektrozařízením  ( mimo poruby a předky ) 
107 91 Výkliz elektrozařízení ( mimo poruby a předky 
 
 
► Ostatní práce na výkon 
 
108 10 Instruktoři při zaškolování nových pracovníků 

Zaváděcí čety 
108 21 Racionalizátor 
108 22 Časoměřiči 
108 30 Figuranti 
108 40 Skladníci v důlních skladech 
108 50 Rovnání ocelové výztuže a ostatního drobného materiálu 
108 62 Odvodňování dolu 
108 70 Obsluha trafostanic, vozoven 
108 80 Výpomocný dozor 
108 90 Jiné práce při ostatních pracích na výkon 

108 20 
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► Strojní a elektro údržba v dole 
 
Strojní údržba 
109 10 Poruby 
109 20 Přípravy 
109 31 Centrální odtěžení 
109 32 Horizontální doprava 
109 33 Vertikální doprava 
109 40 Větrání, bezpečnost, klimatizace, odvodnění 
109 49 Revizní zámečník 
 
Elektroúdržba 
109 50 Poruby 
109 60 Přípravy 
109 71 Centrální odtěžení 
109 72 Horizontální doprava 
109 73 Vertikální doprava 
109 81 Silová elektronika 
109 82 Spojovací a zabezpečovací technika, přenosové systémy 
109 83 Vysoké napětí, čerpací stanice 
109 84 Osvětlení 
109 89 Revizní elektromontér 
 
Opravy a údržba strojů a zařízení prováděné v dole 
371 00 Posuvná výztuž 
372 00 Individuální výztuž 
373 10 Razící stroje - strojní 
373 20 Razící stroje - elektro 
374 10 Ostatní stroje a zařízení - strojní 
374 20 Ostatní stroje a zařízení - elektro 

115 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

 

► 

763 00 

 
Inženýrská činnost 

 
Diagnostická činnost 

819 00 Vzorkaři uhlí 
 
 
► Důlní degazace 
 
117 40 Výlomová díla 
117 60 Degazační vrty 
117 91 Plynoměřič, seřizovač 
117 92 Zámečník v degazaci 
117 93   Odvodňování degazačních systémů 
117 99 Jiné práce v degazaci 
 
 
► Ostatní mimo výkon v dole 
 
118 10 Zaškolování nových dělníků pro práci v dole 
118 20 Školení z bezpečnostních předpisů 
118 90 Směny ZIBP 
 
 
► Důlní stavební práce 
 
410 10 Ražení dlouhých důlních děl v IVVR - razičské práce na čelbě 
410 15 Řízení a provádění trhací práce  - střelmistr 
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410 19 Pomocné práce pro ražení 
410 20 Ražení šibíků v IVVR 
410 25 Řízení a provádění trhací práce  - střelmistr 

Pomocné a obslužné práce 
410 40 Ražení ostatních výlomových děl v IVVR 
410 45 Řízení a provádění trhací práce  - střelmistr 
410 49 Pomocné a obslužné práce 

Nevýlomové práce ( vystrojování, kladení kolejí apod.) 
410 60 Vrtání bezjádrové 
410 61 Vrtání Turmag 
410 62 Vrtání  Wirth 
410 70 Ostatní služby pro investiční výstavbu 
410 90 Jiné práce v IVVR 

410 29 

410 50 

 
► Útlum dolů - technická likvidace 
 
790 60 Výkliz 
790 70 Likvidace 
790 80  Ostatní 
 
 
► Geologický průzkum 
 
578 00 Jádrové vrty 
580 00 Hydrovrty bez jádra 
581 00 Zajišťovací a degazační vrty 
582 00 Ražení průzkumných překopů 
582 08 Řízení a provádění trhací práce - střelmistr 
582 09 Pomocné a obslužné práce při ražení překopů 
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583 00 Ražení průzkumných chodeb 
583 08 Řízení a provádění trhací práce - střelmistr 
583 09 Pomocné a obslužné práce při ražení chodeb 
584 00 Ražení průzkumných prorážek 
584 08 Řízení a provádění trhací práce - střelmistr 
584 09 Pomocné a obslužné práce při ražení prorážek 
585 00 Výlomy komor 
585 08 Řízení a provádění trhací práce - střelmistr 
585 09 Pomocné a obslužné práce při ražení komor 
586 00  Čerpání vody 
587 00 

589 00 Ostatní speciální práce důlní 
 

Nemetrážní práce 
588 00 Karotáž 

 
► Řešení úkolů vědy a techniky 
 
700 00 Technický rozvoj v dole 
 
 
► Výpomoc při likvidaci nehod v dole 
 
770 10 Záchranáři v akci 
770 20 Záchranáři v pohotovosti 
770 30 Pomocné práce při likvidaci nehod a odstraňování následků 
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Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků   Jméno a příjmení:   Pracovní zařazení:    
Rizika 
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Vzorový seznam auditorských dotazů pro důlní 
organizaci 

 
Audit je možno rozdělit podle činností, jež se auditovaná organizace zabývá.  
Např. u důlní organizace je účelná následující struktura:  
 
 
1. Bezpečná organizace 
 
 
 
2. Větrání, klimatizace, ochrana proti výbuchu uhelného prachu a degazace 
 
 
 
3. Havarijní plán 
 
 
 
4. Požární ochrana v dole 
 

 
 
5. Závodní báňská záchranná stanice 
 
 
 
6. Chůze a doprava v dole 
 
 
 
7. Vybrané důlní stroje a zařízení 
 
 
 
8. Elektrická zařízení v dole 
 
 
 
9. Prašnost, hygienické podmínky na pracovištích 
 
 
 
10. Vedení důlních děl 
 
 
 
11. Trhací práce 
 
 
 
12. Vyšetřování pracovních úrazů, chorob z povolání, nehod, nežádoucích      
       událostí a záznamy o nich 
 

120 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

 
1. Bezpečná organizace 
 
 
 
1.1.Bezpečnostní politika – organizace a řízení bezpečnosti práce 
 
Oblast 1.1.1. Funkční struktura v oblasti BOZP 
 

- 
- 
- 
- 

 

systém interních auditů ( vnitřní kontroly ) 
stanovení okruhů funkční struktury ( závod, podnik, provoz, pracoviště ) 
dlouhodobé programy BOZP, řídící akty 
vedení knih kontrol dozorčích orgánů ( Dolový deník, Kniha kontrol vedení 
organizace ) 

- systém jednotného postupu při zajišťování BOZP 
  
Oblast 1.1.2. Režim bezpečnosti 
 

- organizace prohlídek pracovišť 
- téma kontrol pracovišť 
- kontrola dokumentace a záznamů 
- základní akty řízení bezpečnosti 
- přímé pozorování pracovních postupů zaměstnanců jejich nadřízenými 
- dny bezpečnosti 
- vyhodnocování mimořádných událostí 
- informovanost směrem dolů 

 
Oblast 1.1.3. Úroveň vnitřních předpisů k zajištění BOZP 
 

- řídící akty 
- pracovní pravidla 
- technologické postupy 
- písemná povolení k práci 

 
Oblast 1.1.4. Motivační, oceňovací a sankční systémy za výsledky v oblasti BOZP 
 

- vnitřní soutěže – bezúrazový  provoz aj. 
- postihy – sankční systém 
- vedení osobní „bezpečnostní“ karty zaměstnance 

 
 
1.2. Odpovědnost konkrétních osob za oblast BOZP
 
Oblast 1.2.1. Odpovědnostní a organizační řád 
 

- obsah odpovědnostního řádu ( přesné stanovení okruhů odpovědnosti dle 
vyhlášek, výnosů a směrnic  

- odpovědnost dle funkcí 
- odpovědnost dle předpisů 
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- seznámení a dostupnost odpovědnostního řádu 
- organizační schéma 
- organizační normy a akty řízení 
- základní kompetence a působnost 
- organizační členění a podřízenost odboru BP 
- aktuálnost organizačního řádu 

 
Oblast 1.2.2 Dodržování předepsané dokumentace 
 

- dokumentace evidence pracovníků 
- Dolový deník 
- kniha hrází 
- kniha požárů 
- kniha odvodňování 
- kniha mimořádných událostí 
- pochůzkové knihy ( pracovišť, pracovníků ) 
- knihy závad 
- Kniha kontrol vedení organizace 
- evidenční kniha organizace ( povolení činnosti, povolení dobývání ) 

 
Oblast 1.2.3. Organizace kontrolních prohlídek 
 

- druhy prohlídek ( pravidelné, předepsané, namátkové, vynucené stavem 
bezpečnosti, interní, externí, předběžné prohlídky pracovišť ) 

- řídící akty určující rozpis kontrol 
- dokumentace prohlídek 
- opatření vyplývající z kontrolních prohlídek  
 

Oblast 1.2.4. Kvalita informací o stavu pracovišť 
 

- monitorování provozu , zajištění spojení mezi pracovišti a centrem 
- přehled o pohybu pracovníků, evidence pracovníků 
- systémy hlášení stavu pracovišť ( předák, směnový technik, vyšší technik, 

zástupce zaměstnanců aj. ) 
- pochůzkové knihy pracovišť a fárajících THZ 

 
Oblast 1.2.5. Systém v odstraňování zjištěných nedostatků 
 

- knihy závad 
- kontrola opatření a odstranění závad z kontrol nadřízených orgánů 
- následné kontroly odstranění 

 
Oblast 1.2.6. Informovanost o nových zjištěních v oblasti BOZP 
 

- ústní a písemná informace o nových skutečnostech na pracovišti 
zaměstnancům 

- formy seznamování zaměstnanců o nových zjištěních  
- aktualizace řídících aktů 
- úpravy osnov školení 
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Oblast 1.2.7. Identifikace, hodnocení, prevence a informace o rizicích 
 

- systémy vyhledávání rizik 
- systémy hodnocení rizik 
- systémy prevence rizik 
- systémy informovanosti o rizicích zaměstnancům 
- vyloučení „plánovaných“ rizik v souvislosti s výrobním procesem 
 

Oblast 1.2.8. Analýza bezpečné práce, technologické a pracovní postupy 
 

- systém provádění analýz bezpečné práce a realizace výstupů  
- kvalita technologických a pracovních postupů 

 

Oblast 1.2.9. Identifikace a vyjmenování nebezpečné práce, stálý dozor 

- způsob stanovení nebezpečné práce a seznámení zaměstnanců  

 

 

 

 

- dynamika pracovního procesu 

 

 

- určení stálého dozoru a způsob kontroly jeho výkonu 
 

Oblast 1.2.10. Seznámení s postupy bezpečné práce 

- periodická poučení 
- seznámení s technologickými postupy, jejími dodatky a pracovními pravidly 

Oblast 1.2.11. ( Písemná ) povolení k práci 
 

- druhy a formy písemných povolení k práci a jejich kontrola 

 
1.3. Statut pracovníka zodpovědného za oblast BOZP, odborná způsobilost
 
Oblast 1.3.1. Klíčový – hlavní dohled nad BOZP 
 

- četnost kontrol 
- kontrolované oblasti 
- zajišťování projektů BOZP - řízení realizace ( bezpečnostní komise, 

prověrky  ) 
- kontrola uvádění řídících aktů do provozu ( seznámení ) 

 
Oblast 1.3.2. Správnost výběru pracovníků pro funkce v oblasti BOZP 
 

- odborná způsobilost, vzdělání, kvalifikace  
- funkční zařazení - organizační řád 
- pravomoci - rozsah působnosti 
- zástupci ( počet zástupců - počet pracovníků kontrolovaných, velikost 

podniku ) 
 
Oblast 1.3.3. Vedení a kontrola dokumentace v oblasti BOZP 
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- určení zodpovědných osob – odpovědnostní řád 
- správnost a úplnost vedení dokumentace 
- evidence a registrace pracovních úrazů 
- systém projednávání pracovních úrazů 
- evidence technických opatření vyplývajících z pracovních úrazů 
- vyhodnocování zdroje a příčin pracovních úrazů  
- analýza a statistika úrazovosti 
- status a složení šetřící komise 
- dokumentace mimořádných událostí 
- odškodňování pracovních úrazů ( míra zavinění - organizace – pracovník ) 
- stanovení míry rizika prováděných činností v závislosti na úrazovosti 
- vyhodnocování podkladů z kontrol pracovišť a provozů ( následné kontroly 

odstranění ) 
 
 
Oblast 1.3.4. Hlavní odpovědnost za prošetřování, vyhodnocování a stanovení 
opatření vyplývajících z pracovních úrazů, nemocí z povolání a mimořádných 
událostí a jejich analýzy 
 

- určení odpovědnosti – řídící akt 

 
 
1.4. Zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP
 
Oblast 1.4.1. Práce odborů v oblasti BOZP 
 

- pověření – volba zástupců zaměstnanců (ZZ) 
- statut zástupců zaměstnanců – kolektivní smlouva 
- činnost zástupců zaměstnanců, způsob a četnost provádění kontrol 

 
Oblast 1.4.5.Kontrola dodržování BOZP a hygienických podmínek zaměstnavatelem 

 

- spolupráce s hospodářským vedením 
- spolupráce se státním odborným dozorem 
- poradenská činnost 
- činnost ZZ v jednotlivých provozech a na pracovištích (např. úsekoví a 

dílenští)  
 
Oblast 1.4.2. Přidělování, stav, zásoby a používání OOPP 
 
Oblast 1.4.3. Osvětová a informační činnost v oblasti BOZP 
 

- školení, instruktáže, porady, aktivy, Výbory pro BOZP, plakáty, nástěnky, 
informátory 

 
Oblast 1.4.4. Vedení dokumentace BOZP 
 

- okruh dokumentace vedený odbory 

 

1.5. Bezpečnostní komise 
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Oblast 1.5.1. Ustanovení bezpečnostní komise k seznámení s požadavky a 
potřebami řízení bezpečného provozu 
 

- řídící akt 
 

 

Oblast 1.5.2.  Statut  bezpečnostní komise,  perioda jednání, výstupy a odpovědnost 
 

- dny bezpečnosti 
- aktiv bezpečnosti 
- dokumentace jednání  

 
 
1.6. Jiné komunikační systémy
 
Oblast 1.6.1. Pravidelné bezpečnostní desetiminutovky 
 

- zapracování desetiminutovek do normy práce 
- písemný záznam o projednávaných tématech 

 
Oblast 1.6.2. Seznámení s otázkami BOZP v rámci „bezpečnostního dne“ 
 

- organizace dnů bezpečnosti, zodpovědnost za organizaci, určení náplně 
 
Oblast 1.6.3. Plakáty, letáky, bezpečnostní filmy a vnitřní soutěže 
 
 
1.7. První pomoc a vybavení 
 
Oblast 1.7.1. Vybavení pracovišť prostředky první pomoci 
 

- řídící akt, havarijní plán 

- daném pracovišti 

- vybavení a počet prostředků první pomoci na důlních pracovištích 
v závislosti na počtu pracovníků na 

- kontrola  
- doplňování 

 
Oblast 1.7.2. Vybavení stanic první pomoci 
 

- řídící akt, havarijní plán 
- vybavení, kontrola, doplňování 

 
Oblast 1.7.3. První pomoc - školení 
 

- řídící akt 
- četnost školení 
- počet pracovníků proškolených 
- obsah a rozsah školení 
- dokumentace 
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1.8. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a vedení všech dokumentů 
 
Oblast 1.8.1. Úvodní zaškolování zaměstnanců 
 

- osnovy školení 
- školící středisko ( statut, osnovy ) 
- podíl teoretické a praktické části školení 
- instruktoři praktické části zaškolení ( dekrety) 
- úspěšnost absolventů při zkouškách 
- umístění  po absolvování kurzu 
- adaptační proces 
- vedení dokumentace 

 
Oblast 1.8.2. Periodické proškolování zaměstnanců 
 

- osnovy školení 
- počet proškolených zaměstnanců 
- zkušební testy 
- vedení dokumentace 
- školící středisko ( statut, osnovy ) 

 
Oblast 1.8.3. Kvalifikační kurzy a rekvalifikace 
 

- osnovy školení 
- počty pracovníků 
- školící středisko ( statut, osnovy ) 
- dokumentace 
- praxe  

 
Oblast 1.8.4. Školení, kurzy, semináře 
 

- stáže, konference 
 
Oblast 1.8.5. Ostatní formy vzdělávání 
 

- studium a stipendia 

 
1.9. Lékařské prohlídky a závodní preventivní péče 
 
Oblast 1.9.1. Vstupní lékařské prohlídky 
 

- závodní lékaři ( smluvní, umístění a dostupnost ordinace ) 
- rozsah prohlídek 
- dokumentace 
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Oblast 1.9.2. Periodické lékařské prohlídky 
 

- rozsah prohlídek 
- archivace lékařských prohlídek 
- určení okruhu zaměstnanců 

 
Oblast 1.9.3. Výstupní a mimořádné lékařské prohlídky  
 

- rozsah prohlídek 
- seznam rizikových prací a profesí ( perioda prohlídek ) 
- zařízení provádějící výstupní prohlídky 
- vyhodnocení výstupních prohlídek ( podíl nemocí z povolání ) 
 

1.10. Výběr a umístění zaměstnanců 
 
Oblast 1.10.1. Výběr a umístění zaměstnanců dle kvalifikace a zdravotního stavu 
 

- kvalifikační listy 
- zařazování pracovníků s omezenou pracovní schopností ( rozmisťovací 

komise ) 
- pracovníci s naplněnou NPE ( počet , zařazení ) 

 
 
 
 
2. Větrání, klimatizace, ochrana proti výbuchu uhelného prachu a degazace 
 
 

2.1. Celkový stav větrání 
 

 
Oblast 2.1.1. Hlavní ventilátor 
 

- typ ventilátoru 
- pracovní charakteristiky 
- pracovní bod 
- stabilita chodu v závislosti na větrní rozvahu 
- sledování běhu ventilátoru 
- předepsaná dokumentace 
- zkoušky záložních ventilátorů 

 
Oblast 2.1.2. Pomocné ventilátory 
 

- typ ventilátoru 
- pracovní charakteristiky 
- pracovní bod 
- stabilita chodu 
- sledování běhu ventilátoru ( určení nutnosti nasazení )  
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- předepsaná dokumentace 
- kontrolní fárání 

 
Oblast 2.1.3. SVO a pracoviště 
 

- 
- depresní měření 
- 
- 
- 

- 

- signalizace otevření 

větrní síť - větrné oblasti, stabilita SVO, rozvaha 

diagonálně zapojená SVO 
vertikální členění a podpatrové  pracoviště 
negativní regulace 

- větrné vrty 
mapová dokumentace ( izometrické schéma ) 

- ostatní dokumentace (knihy hlavního větrání, knihy zvláštního větrání, knihy 
lokomotivních tratí, knihy míst s elektrickým zařízením, záznamy 
předběžných prohlídek pracovišť, knihy výfukových plynů lokomotiv,  knihy 
výjimek, knihy fukačů, knihy větrných vrtů, knihy prohlídek větrních cest 
mimo SVO, knihy kontrol větrních cest uvnitř SVO, knihy hrázových dveří, 
kniha provedených trhacích prací – CO ), kniha prohlídek větrních jam 

 
Oblast 2.1.4. Krátké spoje mezi SVO a jejich izolace 
 

- zkratová propojení 

- izolace 
 
Oblast 2.1.5. Uzavírání stařin a nepoužívaných důlních děl 
 

- stavby a provedení uzavíracích hrází  
- harmonogramy uzavírání ( větrná rozvaha ) 
- degazace stařin ( viz. oblast degazace ) 

 
Oblast 2.1.6. Stav separátního větrání 
 

- sací větrání 
- foukací větrání 
- projekty separátního větrání 
- ventilátory 
- objemový průtok a rychlost větrů na pracovištích 
- signalizace chodu ventilátorů 
- signalizace , kontrola a umístění čidel CH4 
- opatření při poruše větrání 
- opatření při poruše čidel 
- kontrola složení ovzduší 
- vybavení pracovníků indikační technikou - oprávnění 
- dočasně neobsazená důlní díla 
- důlní provozovny, komory, sklady 

 
Oblast 2.1.7. Kapacita větrání provozovaných porubů 
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- projekty větrání porubů 
- podpatrové dobývání - úpadní vedení proudu 

 
Oblast 2.1.8. Zařízení pro rozvod větrů 

- izolace větrních proudů  

 

 

- větrní dveře, závěsy, mosty 
 

Oblast 2.1.9. Plynové poměry, složení důlního ovzduší 
 

- měření a odběry vzorků vzdušin 
- nasazení odsávajícího lutnového tahu ( OLT ) 
- bezpečnostní detekční technika 
- výjimky z BP 

 
Oblast 2.1.10. Mikroklimatické poměry 
 

- měření a sledování mikroklimatických poměrů 
- dodržování hygienických předpisů ( délka pracovní doby ) 
- nasazení chladících zařízení 
- ochranné nápoje 
- ostatní ochranná opatření 

 
Oblast 2.1.11. Větrní rozvaha 
 
 
2.2. Ochrana proti výbuchu uhelného prachu
 
Oblast 2.2.1. Zneškodňování uhelného prachu 
 

- způsob, kontrola a odpovědnost za zneškodňování uhelného prachu  
- prostředky pro zneškodňování uhelného prachu 
- opatření proti vzniku uhelného prachu 
- technická zařízení pro zneškodňování uhelného prachu 
- kontrola výjimek 

 
Oblast 2.2.2. Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prachu 
 

- 
 

 

protivýbuchové uzávěry – druhy a rozmístění, dokumentace 

 
2.3. Degazace
 
Oblast 2.3.1. Plynodajnost dolu 
 
Oblast 2.3.2. Zřizování a provoz důlní degazace 
 

- degazace porubů 
- degazace stařin 

129 



Návrh metodické příručky pro hodnocení rizika 

- degazace dlouhých důlních děl 
- kvalifikace a poučení pracovníků 
- projekty a technologické postupy 
- kontrola 

 
Oblast 2.3.3. Degazační vrty 
 

- vrtání, vybavení, likvidace 
plynovod - 

- 
 
 

 
Oblast 2.3.4 Degazační stanice 
 

- důlní a povrchové stanice 
- dokumentace 

personální obsazení 

 
 
3. Havarijní plán 
 
 

 
 
Oblast 3.1. Zásady havarijního plánu
 

- vypracování havarijního plánu 
- části havarijního plánu 
- uložení  
- doplňování 
- kontrola 
- 

 

seznámení s havarijním plánem 
 
Oblast 3.2.Pohotovostní část
 

- obsah 
- povinnosti pracovníků 
- inspekční služba 

Oblast 3.3. Operativní část 

- vedoucí likvidace havárie 
 

 
- obsah 
- systém evakuace pracovníků ( dorozumívací zařízení, prostředky na 

vyhlášení evakuace, cvičné poplachy a jejich analýza a rozbor, 
dokumentace ) 

 

- záchranné cesty, úkryty 
 
Oblast 3.4. Mapová část
 

- obsah 
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- aktualizace a doplňování 
 
 
 
 
4. Požární ochrana v dole 
 

 

 
 

Oblast 4.1. Identifikace a hodnocení požárního rizika
 

- základní ustanovení 
- místa se zvýšeným nebezpečím 
- 

 

odborná způsobilost odpovědné osoby za požární ochranu v dole 
 
Oblast 4.2. Opatření proti vzniku důlního požáru
 

- použití otevřeného ohně 
- věcné prostředky požární ochrany ( hasící přístroje, zařízení, signalizace, 

hadicové skříně, požární vozy, „požární“ voda  
- požární sklady ( umístění, vybavení, havarijní požární sklad ) 
- požární vodovod ( systém rozvodu, kapacita, kontrola ) 
- požární nádrž 
- požární zajištění 
- pásové dopravníky – požární zajištění, požární hlídači a požární hlídky 
- nehořlavá výztuž 
- protipožární hráze 
- požární zajištění jam 
- dokumentace 

 
Oblast 4.3. Samovznícení 
 
Oblast 4.4. Školení zaměstnanců o požární ochraně 
 

- 

 

osnova, perioda a délka školení  
 
Oblast 4.5.  Preventivní požární ochrana
 
Oblast 4.6. Sklady hořlavých a výbušných látek 
 

- požární zajištění skladů výbušnin, skladů hořlavých látek, skladů maziv a 
olejů a skladování na pracovištích 

- povolené výjimky, projekty a dokumentace 
  
 
 
 
5. Závodní báňská záchranná stanice 
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Oblast  5.1. Činnost ZBZS
 

- úkoly ZBZS, zprávy o činnosti 

- umístění ZBZS 

Oblast 5.2. Způsobilost členů ZBZS 

- služební řád ( pohotovost, zásady zásahu ) 

 

 
- počty, školení, zdravotní a odborná způsobilost 

Oblast 5.3. Materiální vybavení – zabezpečení 
 

 
 
 
 
 
6. Chůze a doprava v dole 
 
 

 
 
6.1. Cesty pro chůzi
 
Oblast 6.1.1. Stav a uspořádání cest pro chůzi 
 

- rozměry, schůdnost, odvodnění, pořádek 

 

- označení, zajištění, zákazy vstupu 
- delimitace, zodpovědnost za důlní díla 

 
Oblast 6.1.2. Cesty pro chůzi jako zdroje pracovních úrazů 
 

- rozbor pracovních úrazů na cestách pro chůzi 
- opatření vyplývající z úrazů na cestách pro chůzi a jejich realizace 

 
 
6.2. Horizontální a úklonná doprava v dole
 
Oblast 6.2.1. Kolejová doprava 
 

- ruční a strojní doprava 
- dopravní řád a návěštní zařízení 
- doprava hmot, předmětů, osob, spojování a rozpojování vozidel 
- odstraňování nehod na dopravních cestách 
- dokumentace a schválení do provozu 

 
Oblast 6.2.2. Provozované lokomotivy 
 

- kolejové 
- závěsné 
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- kvalifikace řidičů 
- dokumentace ( knihy lokomotiv, kniha rozborů vzorků výfukových plynů, 

knihy údržby a převzetí lokomotiv ) 
 

Oblast 6.2.3. Vybavení vozoven, dokumentace  
 

- umístění, požární vybavení a větrání vozoven 
- provozní řád 

- požární zajištění 

- 

- 

Oblast 6.2.7. Doprava břemen nadměrné hmotnosti a rozměrů 

- 
 

 

 
Oblast 6.2.4. Pásová doprava, hřeblové dopravníky 
 

- rozměry, provedení 
- signalizace a zábrany 

- bezpečnostní prvky 
doprava osob ( pásové dopravníky ) 

 
Oblast 6.2.5. Doprava na závěsné dráze 
 

- zodpovědná osoba za dohled na ZD 
- rozměry, provedení, technologické postupy a projekty 
- signalizace a zábrany 
- nosné a brzdné vozíky, spojovací materiál 
- dokumentace zařízení závěsné dráhy 
- podmínky pro dopravu lanem a provoz vrátků 
- podmínky pro dopravu lokomotivami 
- doprava osob 
- dokumentace ( knihy lokomotiv, kniha rozborů vzorků výfukových plynů, 

knihy údržby a převzetí lokomotiv ) 
 
Oblast 6.2.6. Lanopásové vleky a podpory chůze 
 

- provedení a nasazení lanopásových vleků a podpor chůze ( provozní a 
dopravní řád ) 
bezpečnostní zajištění provozu ( signalizace, blokování, zábrany ) 

 

 
- kolejová a závěsná doprava 
- řídící akty, pracovní pravidla a pracovní postupy 

stanovení stálého ( technického ) dozoru 

 
6.3. Svislá doprava
 
Oblast 6.3.1. Těžní zařízení 
 

- uvedení do provozu, povolování jízdy 
- Řád o jízdě na laně, Spis o jízdě na laně, pracovní pravidla 
- strojník, narážeč, dohlížitel, pověřený technik 
- strojovny, těžní věže a lanovnice 
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- těžní stroje, lana, dopravní nádoby 
- návěštní a dorozumívací zařízení 
- kontrola a údržba 
- havarijní dopravní zařízení 

 
Oblast 6.3.2.Jámy 
 

- lezní oddělení 
- volná hloubka a jámová tůň 

- náraziště a zaústění do jámy 
- kontrola a údržba 
- hloubení a prohlubování 
- doprava v jámách a chůze v nich 

Oblast 6.3.3. Dokumentace 

Oblast 6.3.4. Doprava břemen nadměrné hmotnosti a rozměrů 

- 
 
 

- výstroj a výztuž jam 

- skipové stanice 

 

 

 
řídící akt, pracovní pravidla a pracovní postupy 

 
 
7. Vybrané důlní stroje a zařízení 
 
 
 
Oblast 7.1. Dobývací stroje 
 

- původní dokumentace  pro montáž, manipulaci, údržbu, opravy, kontroly, 
revize 

- schválení používání včetně stanoviska hygienické služby ( uvedení do 
trvalého provozu, výsledky měření a opatření ke snížení rizikových vlivů 
z hlediska hygieny práce ) 

- místní provozně bezpečnostní předpis zaměstnavatele (technologický 
postup, pravidla pro obsluhu ) 

- ochranné zařízení ( bezpečnostní ovladače, ochranné  zařízení - zábrany ) 
- ochrana před nežádoucími účinky elektřiny 
- vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovladači k zastavení 

některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika 
- seznámení a oprávnění obsluhy stroje 
- vymezení nebezpečného prostoru 
- v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami 

 
 
Oblast 7.2. Dobývací komplexy 
 

- používané druhy 
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- původní dokumentace  pro montáž, manipulaci, údržbu, opravy, kontroly, 
revize 

- schválení používání včetně stanoviska hygienické služby ( uvedení do 
trvalého provozu, výsledky měření a opatření ke snížení rizikových vlivů 
z hlediska hygieny práce) 

- místní provozně bezpečnostní předpis zaměstnavatele (technologický 
postup, pravidla pro obsluhu ) 

- ochranné zařízení ( bezpečnostní ovladače, ochranné  zařízení - zábrany ) 
- ochrana před nežádoucími účinky elektřiny 
- vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovladači k zastavení 

některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika 
- seznámení a oprávnění obsluhy stroje 
- vymezení nebezpečného prostoru 
- v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami 

 
Oblast 7.3.  Razící komplexy 
 

- v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami 

- používané typy 
- původní dokumentace  pro montáž, manipulaci, údržbu, opravy, kontroly, 

revize 
- schválení používání včetně stanoviska hygienické služby ( uvedení do 

trvalého provozu, výsledky měření a opatření ke snížení rizikových vlivů 
z hlediska hygieny práce ) 

- místní provozně bezpečnostní předpis zaměstnavatele (technologický 
postup, pravidla pro obsluhu ) 

- ochranné zařízení ( bezpečnostní ovladače, ochranné  zařízení - zábrany ) 
- ochrana před nežádoucími účinky elektřiny 
- vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovladači k zastavení 

některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika 
- seznámení a oprávnění obsluhy stroje 
- vymezení nebezpečného prostoru 

 
Oblast 7.4.  Razící, nakládací, vrtací a přibírkové stroje a klimatizační zařízení 
 

- používané typy 
- původní dokumentace  pro montáž, manipulaci, údržbu, opravy, kontroly, 

revize 
- schválení používání včetně stanoviska hygienické služby ( uvedení do 

trvalého provozu, výsledky měření a opatření ke snížení rizikových vlivů 
z hlediska hygieny práce ) 

- místní provozně bezpečnostní předpis zaměstnavatele ( technologický 
postup, pravidla pro obsluhu ) 

- ochranné zařízení ( bezpečnostní ovladače, ochranné  zařízení – zábrany ) 

- vymezení nebezpečného prostoru 

- ochrana před nežádoucími účinky elektřiny 
- vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovladači k zastavení 

některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika 
- seznámení a oprávnění obsluhy stroje 
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- v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami 
- ochrana před rizikem výbuchu nebo účinků látek používaných 

v klimatizačních zařízeních 
 
Oblast 7.5. Ostatní strojní mechanizace 
 

- používané typy  

- schválení používání včetně stanoviska hygienické služby ( uvedení do 
trvalého provozu, výsledky měření a opatření ke snížení rizikových vlivů 
z hlediska hygieny práce) 

- ochranné zařízení ( bezpečnostní ovladače, ochranné  zařízení – zábrany ) 

- seznámení a oprávnění obsluhy stroje 

- původní dokumentace  pro montáž, manipulaci, údržbu, opravy, kontroly, 
revize 

- místní provozně bezpečnostní předpis zaměstnavatele (technologický 
postup, pravidla pro obsluhu ) 

- ochrana před nežádoucími účinky elektřiny 
- vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovladači k zastavení 

některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika 

- vymezení nebezpečného prostoru 
- v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami 

 
 
Oblast 7.6. Pokyny pro obsluhu a údržbu 
 

- úplnost podkladů 
- 

 

prokazatelné seznámení 
 
Oblast 7.7. Výztuž porubů a dlouhých důlních děl
 

- používané typy 
obsluha a údržba - 

 
 
 
 
8. Elektrická zařízení v dole 
 
 

 
 
Oblast 8.1. Požadavky na zřizování elektrických zařízení
 

- napájecí a zemnící soustavy v dole  
- zařazování prostorů ( prach, CH4 ) 
- elektrické stanice a rozvodná zařízení 
- bezpečnostní tabulky a vybavení 

- pracovní pravidla, písemná povolení k práci, sledování pracovní úrazovosti 
při práci na el.zařízení, výjimky 

- dokumentace ( projektová, mapová aj. ) 
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Oblast 8.2. Důlní elektrické rozvody 
 

- kabely a kabelová vedení, kabely pohyblivých zařízení 

- automaticky a dálkově ovládaná zařízení 
- 

Oblast 8.3. Provoz elektrických zařízení 

- ovládací a bezpečnostní obvody 

ovladače a sdělovače 
 

 
- podmínky provozu a určení pracovníka pro řízení montáže, provozu a 

údržby 
- práce na elektrickém zařízení a údržba 

- ochrana pracovníků proti účinkům el.proudu 

 

- kontrola izolačního stavu 

 
Oblast 8.4. Osvětlování
 

- důlní osobní svítidla 
- lampovny 
- místa se stálým osvětlením a pevná svítidla 
- 

 
 
 

osvětlení mobilních strojů 

 
9. Prašnost, hygienické podmínky na pracovištích 
 
 

 
 
9.1. Prach
 
Oblast 9.1.1. Organizace protiprašné prevence dolu 
 

- kategorizace pracovišť 
- řídící akt, zodpovědná osoba, prachoměřiči, měřící technika 
- 

- 
 

- technická zařízení pro zneškodňování uhelného prachu 

hygienický dozor, laboratoře 
 
Oblast 9.1.2. Výsledky prašnosti – evidování 
 

- vedení dokumentace, sledování NPE, protokoly o měření 
kontrola nadřízenými orgány 

 
Oblast 9.1.3. Protiprašná prevence a zneškodňování prachu 
 

- organizace protiprašné prevence a zneškodňování uhelného prachu 
- zásoby materiálu a prostředků na zneškodňování uhelného prachu ( atesty 

) 
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Oblast 9.1.4. Výchova pracovníků v oblasti protiprašné prevence 

- organizace školení – začlenění do osnov 
- 

 

 

vybavení a používání OOPP 
 
 9.2. Hluk a vibrace
 

- kategorizace pracovišť 
- nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích a jejich sledování 
- zdroje hluku a vibrací 
- opatření ke snižování hladiny hluku a vibrací a používání OOPP 

 

- dodržování návodu k používání ( vibrace ) včetně režimových opatření 
 
 9.3. Chemické látky
 

- obsah chemických látek v pracovním prostředí dle seznamu 
- kategorizace pracovišť 

- návody, označení a bezpečnostní opatření při práci s chemickými látkami 

 

- používání OOPP 
- poučení pracovníků 

 
9.4. Ionizující a neionizující záření
 

- kategorizace pracovišť, určení záření, stanovení rizika 
- určení okruhu pracovníků a jejich ochrana 

 
 9.5. Fyzická zátěž 
 

- kategorizace pracovišť 
- dodržování výsledků laboratoří KHS 
- ochranná opatření 
- snižování podílu těžké fyzické práce 

 
 9.6. Pracovní poloha 
 

- kategorizace pracovišť 
- dodržování výsledků laboratoří KHS 
- 

 9.7. Zátěž teplem 

používání OOPP 
 

 
- kategorizace pracovišť 
- dodržování výsledků studie KHS 
- dodržování režimových opatření 
- mikroklimatické poměry v dole 

 
 9.8. Zátěž chladem 
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- kategorizace pracovišť 
- dodržování postupu dle Nařízení vlády č.178 
- 

 

používání OOPP a ochranné nápoje 
 
 9.9. Psychická zátěž
 

- provádění psychotestů 
- sledování rozvržení směn 

 
 
 9.10. Zraková zátěž
 

- 

 

kategorizace pracovišť 
 
9.11. Biologičtí činitelé
 

- 

 

kategorizace pracovišť 
 
 9.12. Používání OOPP
 

- stavy zásob, kvalita, výběr a přidělování OOPP 

- 

 

- používání OOPP zaměstnanci 
sledování zákonných požadavků na výrobky 

 
9.13. Manipulace s břemeny
 

- vhodnost pomůcek 
- používání mechanizačních prostředků 
- 

 

dodržování požadavků Nařízení vlády č. 178 
 
9.14. Režim výživy a pitný režim
 

- režim výživy – svačinky, polévky, zajištění stravy v organizaci 
- pitný režim – nápoje ( kvalita, množství, zajištění ) 

 
 
 
 
 
10. Vedení důlních děl 
 
 

 
 
Oblast 10.1. Technologické postupy
 

- úplnost technologických postupů 
- 

 

prokazatelné seznámení zaměstnanců 
 
Oblast 10.2. Hydrogeologie a odvodňování, čerpací systém
 

- ochrana proti přítokům a průvalům vod 
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- čerpání důlních vod, rozbory důlních vod 
- 

 

měření, záznamy a dokumentace 
 
Oblast 10.3. Ochrana proti otřesům
 

- zařazování dolu z hlediska nebezpečí důlních otřesů 
- prognóza vzniku otřesů 
- prostředky a řízení protiotřesové prevence 
- projekty, plány otvírky, přípravy a dobývání, technologické postupy 
- zásady projektování a vedení důlních děl 
- kvalifikace a poučení zaměstnanců, výcvik techniků a předáků 
- hlášení,  dokumentace a šetření otřesů 
- měřící technika 
- 

 

rozbory pracovních úrazů při otřesech a jejich následky 
 
Oblast 10.4. Ochrana proti průtržím hornin a plynů
 

- zařazování slojí, jejich částí a důlních děl 
- organizace a řízení prací na ochranu proti průtržím hornin a plynů 
- kvalifikace a poučení pracovníků 
- projekty, plány otvírky, přípravy a dobývání, technologické postupy 
- prognóza nebezpečí PHP 
- metody prevence a kontrola účinnosti 
- hlášení , dokumentace a šetření  PHP, výcvik techniků a předáků 
- báňská záchranná služba a další opatření na ochranu pracovníků 
- měřící technika 
- rozbory pracovních úrazů při otřesech a jejich následky 

 
Oblast 10.5. Ochrana před nebezpečím zapálení metanovzdušné směsi 
 

- kontrola důlního ovzduší, indikační technika 
- stav větrání a povolené výjimky 
- stanovení opatření v technologických postupech a kontrola jejich 

dodržování 
- 

 

seznámení zaměstnanců s opatřením 
 
Oblast 10.6. Úklid, čištění a pořádek na pracovišti
 

- systém udržování pořádku na pracovišti, zodpovědnost osob 
- hodnocení pořádku na pracovištích 

 
Oblast 10.7. Kvalita technologických projektů 
 

odborná úroveň, úplnost a přehlednost technologických projektů - 
 
 
 
11. Trhací práce 
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Oblast 11.1. Organizace a řízení trhacích prací
 

- organizace trhacích prací 

- 

 

- povolení provádění trhacích prací 
- kvalifikace pracovníků, školení a zkoušky, evidence 

technologické postupy, projekty trhacích prací 
 
Oblast 11.2. Evidence a doprava výbušnin
 

- druhy používaných výbušnin 
- dokumentace trhacích prací, střelmistrovské záznamy, záznamní knihy, 
- 

 

podmínky přepravy 
 
Oblast 11.3. Skladování výbušnin
 

- sklady a úschovny a jejich bezpečnostní zajištění, dokumentace ( + mapová 
) 

- kontrola skladů 
- 

 

provozní řád 
 
Oblast 11.4. Pomůcky potřebné pro použití výbušnin
 

- jednotlivé druhy pomůcek, jejich používání, kontrola, údržba  
- dokumentace, včetně dokumentace o funkčních zkouškách roznětnic a 

měřících přístrojů 
vybavení střelmistrů - 

 
 
 
 
12. Vyšetřování pracovních úrazů, chorob z povolání, nehod, nežádoucích      
       událostí a záznamy o nich 
 
 

 
 
12.1. Záznamy pracovních úrazů a dokumentace nemocí z povolání
 
Oblast 12.1.1. Pověřená osoba či komise pro vedení a vyhodnocení 
 

řídící akty, statut komise, určení zodpovědnosti, zodpovědný pracovník - 

- 

 
Oblast 12.1.2. Vedení evidence pracovních úrazů 
 

způsob evidování pracovních úrazů, kniha evidovaných úrazů, předběžné 
hlášení o úrazu 

 
Oblast 12.1.3. Záznam o úrazu – úplnost vedení, objektivita údajů 
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- úplnost vedení záznamu o úrazu po obsahové stránce 
- objektivní stanovení zdroje a příčiny úrazu a míry zavinění na pracovním 

úrazu 
- 

- 
 

- statistika a vyhodnocování „skoroúrazů“ 

 
12.2. Dokumentace a vyšetřování nehod, poruch a škod 

objektivní stanovení míry odškodnění zaměstnance za pracovní úraz 
 
Oblast 12.1.4. Stanovení opatření v záznamu o úraze, jejich realizace a kontrola 
 

- určení termínu a zodpovědné osoby a prokazatelná kontrola realizace 
opatření 
stanovení míry rizika prováděných činností v závislosti na úrazovosti 

Oblast 12.1.5. Dokumentace chorob z povolání, provádění anamnéz 
 
Oblast 12.1.6. Sledování „skoroúrazů“ 
 

- způsob informovanosti o událostech při nichž mohlo dojít k pracovnímu 
úrazu 

 

 
Oblast 12.2.1. Vnitřní a vnější hlášení nehod, poruch, škod 

- 

Oblast 12.2.4. Identifikace příčin 

- 

Oblast 12.2.5. Účinná doporučení 

- 

- 

- 

 
- ohlašovací systém uvnitř podniku 
- systém ohlašování mimo podnik 

 
Oblast 12.2.2. Pověřená osoba či komise pro vyšetřování 
 

řídící akt, určení zodpovědnosti, statut komise  
 
Oblast 12.2.3. Vedení dokumentace nehod a poruch 
 

 
systém vyhodnocování příčin nehod, poruch a škod  

 

 
stanovení opatření a doporučení z vyhodnocení příčin  

 
Oblast 12.2.6. Následné akce 
 

realizace opatření a doporučení, kontrola jejich dodržování 
 
Oblast 12.2.7. Sledování „skoronehod“ 
 

- způsob informovanosti o událostech při nichž mohlo dojít k nehodě 
statistika a vyhodnocování „skoronehod“ 

 
Oblast 12.2.8. Statistika nehod, poruch, škod 
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- 
 

 

vedení statistik, vyhodnocování a informovanost o výsledcích 

 
12.3. Statistické přehledy nemocí a pracovních zranění
 
Oblast 12.3.1. Progresivní statistická data: měsíčně, kvartálně, ročně 
 

- úrazová četnost, úrazová závažnost, počet PÚ, SÚ, TÚ, CHP dle druhu 
- vyhodnocení zdrojů a příčin PÚ 
- vyhodnocování podkladů z kontrol pracovišť a provozů, následné kontroly 

 
Oblast 12.3.2. Grafické zobrazení skutečností, analýzy zdrojů a příčin PÚ a CHP 
 

- grafické metody vyhodnocování oblasti 12.3.1. 
- analýzy zdrojů a příčin a stanovení opatření 
 

Oblast 12.3.3. Informace o statistikách úrazovosti a nehod   
 

- způsob informování o výstupu ze statistik směrem dolů – mezi 
zaměstnance 

- způsob informování o výstupu ze statistik směrem k hospodářskému vedení 
a k nadřízeným orgánům 
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Formulář k vyhodnocení auditu 

    Maximum   Skutečnost % Poznámka

1. Bezpečná organizace 
1.1. Bezpečnostní politika - organizace a řízení BOZP         
1.1.1.         Funkční struktura v oblasti BOZP 

      1.1.1. Režim bezpečnosti   

1.2. Odpovědnost jedinců/osob za oblast BOZP         
      1.2.1. Odpovědnostní a organizační řád   

1.2.2.       Dodržování předepsané dokumentace    

1.2.3. Bezpečnostní školení: vstupní, periodická, kvalifikační kurzy, kvalifikace         
      1.2.4. Organizace kontrolních prohlídek   

      1.2.5. Informovanost o nových zjištěních v oblasti BOZP   

      1.2.6. Identifikace, hodnocení, prevence a informace o rizicích   

      1.2.7. Analýza bezpečné práce, technologické a prac.postupy   

      1.2.8. Identifikace a vyjmenování nebezpečné práce   

      1.2.9. Seznámení s postupy bezpečné práce      

      1.2.10. (Písemná) povolení k práci.   

1.3. Statut pracovníka zodpovědného za oblast BOZP, odborná způsobilost         
1.3.1.       Klíčový ( hlavní dohled )    

      1.3.2. Vedení a kontrola dokumentace v oblasti BOZP   

      1.3.3. Prošetřování, vyhodnocování a stanovení opatření vyplývajících z   

        pracovních úrazů, nemocí z povolání a mimořádných událostí a   

      jejich analýza.     
1.4. Zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP         

      1.4.1.   Práce odborů v oblasti BOZP 

      1.4.2.   Přidělování, stav a používání OOPP  

    1.4.3. Osvětová a informační činnost v oblasti BOZP     
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      1.4.4. Vedení dokumentace BOZP   

      1.4.5. Provádění kontrol dodržování BOZP a hygienických podmínek organizací   

1.5. Bezpečnostní komise         
      1.5.1. Existence paritní bezpečnostní komise   

1.5.2. Statut bezpečnostní komise, perioda jednání,výstupy a odpovědnost         
1.6. Jiné komunikační systémy         
1.6.1. Pravidelné bezpečnostní desetiminutovky         

1.6.2. Seznámení s otázkami BOZP v rámci "bezp.dne"         

1.6.3. Plakáty,letáky,bezpečnostní filmy a vnitřní soutěže         
1.7. První pomoc a vybavení         
1.7.1.         Vybavení pracovišť prostředky první pomoci   

1.7.2. Vybavení stanic první pomoci         
1.7.3. První pomoc -  školení         
1.8. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a vedení všech dokumentů         
1.8.1. Úvodní zaškolování zaměstnanců         

      1.8.2. Periodické proškolování zaměstnanců   

       1.8.3. Kvalifikační kurzy a rekvalifikace   

1.8.4.         Školení, kurzy,semináře 

1.8.5. Ostatní formy vzdělávání         
1.9. Lékařské prohlídky a závodní preventivní péče         

      1.9.1. Vstupní lékařské prohlídky   

1.9.2.         Periodické lékařské prohlídky 

Výstupní a mimořádné lékařské prohlídky         1.9.3. 

1.10. Výběr a umístění zaměstnanců         
Dle kvalifikace a zdravotního stavu       1.10.1.   

  

2. Větrání, klimatizace, ochrana proti výbuchu uhelného prachu a degazace 
2.1. Celkový stav větrání         

      2.1.1.  Hlavní ventilátory   

    2.1.2.  Pomocné ventilátory     
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      2.1.3. SVO a pracoviště   

      2.1.4. Krátké spoje mezi SVO a jejich izolace   

2.1.5. Uzavírání stařin a nepoužívaných důlních děl         
      2.1.6. Stav separátního větrání   

2.1.7.       Kapacita větrání provozovaných porubů   

      2.1.8. Zařízení pro rozvod větrů   

      2.1.9. Plynové poměry, složení důlního ovzduší   

      2.1.10. Mikroklimatické poměry   

      2.1.11. Větrní rozvaha   

2.2. Ochranna proti výbuchu uhelného prachu         
      2.2.1. Zneškodňování uhelného prachu   

      2.2.2. Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prachu   

      2.2.3. Ochrana pracovníků   

2.3. Degazace         
      2.3.1.  Plynodajnost dolu   

      2.3.2. Degazační zdroje   

      2.3.3. Degazace porubů   

      2.3.4. Degazace stařin   

2.3.5.       Degazační stanice, personální obsazení, dokumentace   

  

3. Havarijní plán 
      3.1. Seznámení pracovníků s havarijním plánem   

      3.2. Aktualizace a doplňování havarijních map   

      3.3. Systém evakuace pracovníků   

  

4. Požární ochrana v dole 
      4.1. Identifikace a hodnocení požárního rizika   

      4.2.  Požární vodovod   

      4.3. Hasící přístroje   

    4.4.  Požární sklady     
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4.5. Školení zaměstnanců o požární ochraně         
Preventivní požární ochrana, údržba       4.6.   

 Sklady hořlavých a výbušných látek       4.7.   

  

5. Závodní báňská záchranná stanice 
5.1.       Činnost ZBZS   

      5.2. Způsobilost členů ZBZS   

      5.3. Materiální vybavení - zabezpečení   

  

6. Chůze a doprava v dole   
  

      
6.1. Cesty pro chůzi       

        6.1.1. Stav a uspořádání cest pro chůzi, rozměry apod. 

Cesty pro chůzi jako zdroje pracovních úrazů         6.1.2. 

6.2. Horizontální doprava v dole         
      6.2.1.  Kolejová doprava   

      6.2.2.  Provozované lokomotivy   

6.2.3. Vybavení vozoven - dokumentace provozu         
 Pásová doprava,hřeblové dopravníky         6.2.4.

6.2.5.       Doprava na závěsné dráze   

      6.2.6. Lanopásové vleky a podpory chůze   

6.3. Svislá doprava         
      6.3.1. Těžní zařízení   

      6.3.2.  Výstroj jam   

      6.3.3.  Dokumentace   

  

7. Vybrané důlní stroje a zařízení 

      7.1.  Dobývací stroje   

      7.2.  Dobývací komplexy   

7.3.        Razící komplexy   
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7.4. Razící,nakládací a přibírkové stroje, klimatizační zařízení         
      7.5. Ostatní drobná strojní mechanizace   

  

8. Elektrická zařízení v dole 
      8.1. Zařízení silnoproudá   

      8.2. Důlní elektrické rozvody   

      8.3. Zařízení slaboproudá   

      8.4.  Rozvodny   

      8.5. Spotřebiče   

  

9. Prašnost, hygienické podmínky na pracovištích 
9.1. Organizace protiprašné prevence hygieny dolu         

      9.2. Výsledky prašnosti - evidování   

      9.3. Protiprašná prevence a zneškodňování prachu   

      9.4. Výchova pracovníků v oblasti protiprašné prevence   

  

10. Vedení důlních děl 
      10.1.  Technologické postupy   

      10.2. Hydrogeologie a odvodňování, čerpací systém   

      10.3. Ochrana proti otřesům   

      10.4. Ochrana proti průtržím uhlí a plynů   

  

11. Trhací práce 
      11.1. Organizace a řízení trhacích prací   

      11.2. Evidence a doprava výbušnin   

        11.3. Skladování výbušnin   

      11.4. Pomůcky potřebné pro použití výbušnin   
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12. Záznamy a vyšetřování pracovních úrazů a nehod 
12.1. Záznamy pracovních úrazů a nemocí z povolání         
12.1.1. Oficiální záznam / záznam o úrazu          
12.1.2. Popis úrazu v záznamu o úraze         
12.2. Zaznamenávání a vyšetřování nehod          

Vedení dokumentace nehod         
12.2.2.    Pověřená osoba či komise pro vyšetřování       
12.2.3.   Identifikace příčin       
12.2.4. Sledování "skoronehod" a "skoroúrazů"         
12.2.5. Účinná doporučení          
12.2.6.  Následné akce         
12.3. Statistické přehledy nemocí a pracovních zranění       
12.3.1. Progresivní statistická data: měsíčně, kvartálně, ročně           
12.3.2. Grafické zobrazení skutečností, analýzy zdrojů a příčin         

Informace o statistikách úrazovosti a nehod         
12.4. Nežádoucí události, ohlašování a vyšetřování ( škody atd. )         
12.4.1. Vnitřní ohlášení - škody atd.         
12.4.2.     Pověřená osoba či komise k vyšetřování     
12.4.3. Identifikování příčin         
12.4.4. Efektivní doporučení         
12.4.5.  Následné akce         
12.4.6. Statistika nežádoucích událostí         
            
        
        

Celkové hodnocení auditorů:      
        
        
        
        
        

12.2.1. 

  

12.3.3. 
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Návrhy na korekce:      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Datum:      
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Skupiny zdrojů rizika (nebezpečí) 
 
 

Zdroje rizika (používá se většinou pojem nebezpečí) se dají členit různým způsobem. Zde 
uváděný postup člení nebezpečí do tří skupin: 
 
1. nebezpečí pracovního prostředí 
2. nebezpečí mechanického poškození zdraví  
3. 

1. Nebezpečí pracovního prostředí 

 

ostatní nebezpečí 
 

V podstatě se jedná o zdroje rizika nebo rizikové faktory, které mohou způsobit poškození 
zdraví (zejména nemoc z povolání nebo jiné poškození zdraví z práce) ve většině případů 
dlouhodobým působením na zaměstnance, který je těmto vlivům vystaven. Tyto faktory jsou 
pak zařazovány do čtyř kategorií, při čemž kategorie první je neriziková a ostatní tři kategorie 
jsou již považovány za rizikové vzestupně, tzn., že nejvyšším rizikem je kategorie čtvrtá.  

Prach 
Kategorie druhá 

a) 

b) 

c) Práce, které nejsou spojeny s každodenní expozicí azbestu, se zařazují se do 
2. kategorie tehdy, pokud je expozice zaměstnanců charakterizovaná součinem 
průměrné osmihodinové koncentrace vláken chrysotilu [vl.cm3] a počtu dnů práce 
spojených s expozicí (dále vláknodny) v tříměsíčním období vyšší než 12 
vláknodnů.cm3, nepřekračuje však hodnotu 36 vláknodnů.cm3. Pro vlákna jiných 
druhů asbestu a jejich směsí včetně směsí, které obsahují chrysotil, je rozmezí hodnot 
charakterizujících druhou kategorii od 6 do 18 vláknodnů.cm3.  

a) prachu, jehož průměrné expoziční limity v pracovním ovzduší jsou vyšší než PEL pro 
daný druh prachu, avšak nepřekračují trojnásobek této hodnoty,  

b) 

Do druhé kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni  
prachu, jehož průměrné expoziční limity v pracovním ovzduší jsou vyšší než 30 % 
hodnoty přípustného expozičního limitu ( dále jen PEL ) pro daný druh prachu 
stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím ochranu zdraví zaměstnanců, tuto 
hodnotu však nepřekračují,  

prachu obsahujícímu vlákna chrysotilu, jejichž průměrné expoziční limity v pracovním 
ovzduší jsou v rozmezí hodnot od 0,2 vlákna.cm3 do 0,6 vlákna.cm3 nebo vlákna jiných 
druhů asbestu nebo jejich směsi včetně směsí s chrysotilem, jejichž průměrné 
expoziční limity jsou v rozmezí hodnot od 0, 1 do 0,3 vlákna.cm3.  

 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni  

prachu obsahujícímu vlákna azbestu, jehož průměrné expoziční limity v pracovním 
ovzduší jsou vyšší, než PEL pro daný druh azbestu, avšak nejsou vyšší než trojnásobek 
této hodnoty; jde-li o směs různých druhů azbestu použije se vždy jako kriteriální 
hodnota PEL pro amfibolové azbesty . Práce, které nejsou spojeny s každodenní 
expozici azbestu, se zařazují se do třetí kategorie tehdy, pokud hodnoty 
vláknodnů.cm3, které charakterizují expozici různým druhům azbestu nebo jejich 
směsím, jsou vyšší, než je uvedeno pro druhou kategorii, nepřekračují však trojnásobek 
těchto hodnot.  

 
Kategorie čtvrtá 
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Do čtvrté kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni prachu, jehož 
koncentrace jsou vyšší než je uvedeno pro třetí kategorii.  

 
Chemické látky 
Základním kritériem kategorizace prací spojených s expozicí zaměstnanců chemickým 
látkám je hodnocení výsledků koncentrace těchto látek v pracovním ovzduší v dýchací 
zóně zaměstnance. Protože však dýchací ústrojí nemusí být jedinou cestou vstupu 
chemických látek do organizmu exponované osoby a na expozici se může podílet i vstup 
zažívacím ústrojím a kůží a množství látky přijaté dýchacím ústrojím může poměrně 
výrazně kolísat zejména v závislosti na plicní ventilaci, berou se v odůvodněných 
případech v úvahu vedle výsledků měření koncentrace látek v pracovním ovzduší také 
výsledky vyšetření zaměstnanců pomocí biologických expozičních testů a schopnost 
některých látek pronikat do organizmu jinými cestami vstupu např. neporušenou kůží. 
Práce spojené s expozicí chemickým látkám uvedeným v seznamu chemických 
karcinogenů a mutagenů ve zvláštním právním předpisu upravujícím ochranu zdraví 
zaměstnanců a další chemické látky označené větou R 45, R 46 a R 49 se kategorizují 
podle stejných kriterií jako jiné chemické látky. Pokud nejsou pro tyto látky stanoveny 
PEL nebo NPK-P v pracovním ovzduší, kategorizují se práce s nimi individuálně na 
podkladě hodnoceni typu, míry a trvání expozice.  
Dále jsou uvedeny zásady kategorizace látek podle výsledků sledování jejich koncentrace v 
pracovním ovzduší.  

Kategorie druhá 
Do druhé kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni.  
a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

chemickým látkám v pracovním ovzduší, jejichž průměrné celosměnové koncentrace 
stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím ochranu zdraví zaměstnanců jsou 
vyšší než 0,3 PEL, avšak nepřekračují PEL ani nejvyšší přípustnou koncentraci (dále 
NPK-P),  

směsi chemických látek s předpokládaným aktivním účinkem, jestliže je součet podílů 
celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší z jejich PEL 
vyšší než 0,3 ale nižší než 1.  

Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni.  

chemickým látkám, jejichž celosměnné průměrné koncentrace v pracovním ovzduší 
překračují hodnotu PEL, nepřekračují však NPK-P ,  

směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže je součet podílů 
celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší z jejich PEL 
vyšší nebo roven 1 ale nižší než 2,  

látkám s výraznými alergenními účinky označené větami R 42 nebo R 43 podle 
zvláštního předpisu5. (Zákon č. 157/1999 Sb.) 

Kategorie čtvrtá 
Do čtvrté kategorie náleží práce, při nichž jsou překročena kritéria pro třetí kategorii. 
 
 
Hluk 
Kategorie druhá 
Do druhé kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni hluku jehož 
hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem 
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(Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.) snížené o 15 dB, avšak nejvyšší přípustné hodnoty 
nepřekračují.  
 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce při nichž jsou zaměstnanci exponováni hluku, jehož hodnoty 
překračují nejvyšší přípustné hodnoty o méně než 20 dB.  
 
Kategorie čtvrtá 
Do čtvrté kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni hluku, jehož 
hodnoty jsou vyšší než je uvedeno u třetí kategorie. Do čtvrté kategorie se zařadí bez 
ohledu na výsledky měření hluku též jakékoliv hlučné práce, při kterých je u skupiny 
zaměstnanců vykonávajících tyto práce zjištěn biologickým hodnocením škodlivosti hluku 
průměrný přírůstek ztrát sluchu svědčící pro závažnou expozici hluku.  
 
Pod pojmem hluk se pro účely této vyhlášky rozumí hluk v rozsahu od 1 Hz do 40 KHz. 
Nejvyššími přípustnými hodnotami hluku jsou pro účely kategorizace hodnoty 
nekorigované na druh činnosti.  
 
Vibrace 
Kategorie druhá 

Kategorie čtvrtá 

Do druhé kategorie náleží práce, při kterých jsou zaměstnanci exponováni vibracím, jejichž 
průměrná vážená hladina zrychlení pro běžnou dobu pracovního dne 8 hod. La\v,8h je vyšší 
než nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem  (Nařízení vlády č. 
502/2000 Sb.) snížené o 10 dB, avšak nejvyšší přípustné hodnoty nepřekračují.  
 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni vibracím, jejichž 
průměrná vážená hladina zrychlení pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8 h, Law,8h 
překračuje nejvyšší přípustné hodnoty, avšak o méně než 10 dB.  

Do kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni vibracím, jejichž 
hodnoty zrychlení překračují hodnoty stanovené pro třetí kategorii .  
Nejvyššími přípustnými hodnotami vibrací jsou pro účely kategorizace hodnoty 
nekorigované na druh činnosti.  
 
Neionizující záření a elektromagnetická pole 
Kategorie druhá 
Do druhé kategorie náleží práce  
a) 
b) 

c) 

d) 

s lasery zařazenými do třídy III a, 

při nichž jsou zaměstnanci exponováni ultrafialovému, viditelnému nebo 
infračervenému záření z  technologických zdrojů, jehož hodnoty překračují 30 % 
nejvyšších přípustných hodnot stanovených zvláštním předpisem,5) ale nejvyšší 
přípustné hodnoty nepřekračují;  

vykonávané v prostředí, v němž se pohybují hodnoty elektromagnetických nebo 
magnetických polí o frekvenci od 0.1 Hz do 300 GHz v rozmezí 30 % až 100 % 
nejvyšších přípustných hodnot stanovených zvláštním právním předpisem  

Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce  

při nichž jsou zaměstnanci exponováni ultrafialovému záření nebo viditelnému záření 
nebo infračervenému záření z technologických zdrojů, jehož hodnoty překračují 
nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem, 
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e) 

f) s lasery třídy III.b a IV.  
Kategorie čtvrtá 

 

vykonávané v prostředí, v němž intensita elektromagnetických nebo   magnetických 
polí překračuje nejvyšší přípustné hodnoty přičemž fyzikální povaha těchto polí 
umožňuje ochranu zaměstnanců osobními ochrannými prostředky,  

Není definována. 

Ionizující záření 
Kategorie druhá 
Do druhé kategorie náleží práce se zdroji ionizujícího záření vykonávané pracovníky 
kategorie A podle zvláštního  právního předpisu a práce vykonávané pracovníky státního 
dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.  
 
Kategorie třetí 
Není definována.  
 
Kategorie čtvrtá 
Není definována.  
 
Fyzická zátěž 
Kategorie druhá 

Do druhé kategorie náleží práce  
a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami, při níž: 

- celosměnový energetický výdej (netto) je u mužů v rozmezí od 4,5 
MJ do 6,8 MJ u žen od 3,4 MJ do 4,5 MJ, 

- minutový přípustný energetický výdej (netto) se pohybuje v 
rozmezí 400 až 575 W (24,1-34,5 KJ.min-l) u mužů a v rozmezí 240 až 395 W (14,5-
23, 7 KJ.min-l) u žen,  

- směnová průměrná srdeční frekvence se pohybuje v rozmezí 92 až 
102 tepů.min-1 u mužů i žen, přičemž minutová srdeční frekvence při hlavní pracovní 
operaci nepřekročí ani krátkodobě 140 tepů.min-1.  
vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze dynamické složky, při níž se:  

- průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla pohybuje od 
15%Fmax při maximálně 13 500 vykonávaných pohybech za směnu do 30% Fmax při 
maximálně 7 200 vykonávaných pohybech za směnu přičemž pracovní  úkony s 
 použitou silou nad 60% Fmax se vyskytují maximálně 600x za 
směnu a vynakládané síly ani občasně nepřekročí 70% Fmax,  

- počty pohybů vykonávaných malými svalovými skupinami ruky a 
prstů např. při práci s klávesnicí nesmí překročit při vynakládaných svalových silách 
3% Fmax hodnotu 110, u  6% Fmax hodnotu 90/min.. 
vykonávána malými svalovými skupinami při převaze statické zátěže, při níž se 
průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla pohybuje v rozmezí od 6 do 1 0 % 
Fmax a vynakládané síly ani občasně nepřekročí 45 % Fmax,  
při které hmotnost břemen ručně přemísťovaných muži nepřekračuje 30 kg a hmotnost 
břemen ručně přemísťovaných ženami nepřekračuje 10 kg.  

 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce  

převážně  dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami, při níž: 
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- celosměnový energetický výdej (netto) nepřekračuje 8,25 MJ u 
mužů a 5,1 MJ u žen,  

- minutový přípustný energetický výdej (netto) nepřekročí 690 W 
(45,1 kJ.min1) u mužů a 450 W (27 , 1 kJ .min-1) u žen,  

- směnová průměrná srdeční frekvence nepřekračuje u mužů i žen 
hodnotu 117 tepů,min-l, přičemž minutová srdeční frekvence při hlavní pracovní 
operaci nepřekročí ani krátkodobě hodnotu 150 tepů.min1,  

b) 

c) 

d) 

 

Do čtvrté kategorie náleží práce, při nichž jsou překračovány hodnoty uvedené pro třetí 
kategorii. Kategorie čtvrtá není definována pro ty položky, pro které není u třetí kategorie 
uvedena horní hranice hodnot.  

vykonávaná malými svalovými skupinami s převahou dynamické složky , při níž:  

- průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla překračuje 
hodnoty určené pro druhou kategorii nepřesahuje však 36 % Fmax, počty 
vykonávaných pohybů horních končetin jsou vyšší než hodnoty uvedené v kategorii 2, 
nepřekračují však 8 600 pohybů za směnu, počty úkonů s vynakládanou silou nad 60 
%Fmax jsou vyšší než v kategorii 2, přičemž vynakládané síly ani občasně nepřekročí 
75 % Fmax,  

- počet  pohybů vykonávaných malými svalovými skupinami ruky a 
prstů v závislosti na svalové síle je vyšší než hodnoty uvedené pro kategorii 2,  
vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze statické složky zátěže, při niž 
průměrná celosměnová  svalová síla je vyšší než u kategorie 2, ale nepřekročí 15 % 
Fmax a vynakládané sily ani občasně nepřekročí 54%  Fmax, .  

při které hmotnost břemen ručně přemísťovaných překračuje hodnoty v kategorii 2, 
přičemž nepřekračuje 50 kg u mužů a 15 kg u žen.  

Kategorie čtvrtá 

 
Pracovní poloha 
Kategorie druhá: 
Do kategorie 2 náleží práce vykonávaná při hlavní pracovní činnosti převážně v základní 
pracovní poloze vsedě, vstoje nebo při střídání poloh, přičemž v průběhu práce se mohou 
vyskytnout i jednorázové změny poloh, a to předklonu trupu od 20° do 60°, záklonu trupu 
do 20°, záklonu hlavy do 20°, předklonu hlavy od 15° do 25°, rotace hlavy jednostranně do 
l5° zdvižení paží bez opory 20° do 60°. Doba trvání pracovních úkonů spojených s 
uvedenými polohami se pohybuje v rozmezí 1 až 8 minut v nepřímé závislosti na velikosti 
úhlu a přímé závislosti na frekvenci pohybů. Celková doba práce nepřekračuje přitom 160 
minut za směnu. Nepřijatelné pracovní polohy (rotace trupu větší než 60°, v kleče, v leže, 
záklon a rotace hlavy je větší než 15°, předklon hlavy větší než 25°, předklon trupu větší 
než 60°, asymetrická poloha trupu, výpon, extrémní polohy v kloubech končetin), které 
nejsou součástí hlavní pracovní operace, ale mohou se vyskytnout v průběhu směny, 
nesmějí překročit celkově 15 minut za směnu.  
 
Kategorie třetí : 
Do kategorie 3. náleží práce vykonávané za podmínek, které překračují limity stanovené v 
kategorii 2 a uspořádání pracovních míst není v souladu s požadavky zvláštního právního 
předpisu upravujícího ochranu zdraví zaměstnanců a práce, při nichž se vyskytují 
nepřípustné pracovní polohy při hlavní pracovní činnosti.  
Do kategorie 3 jsou též zařazovány a práce, při nichž se vyskytují nepřípustné pracovní 
polohy při hlavní pracovní činnosti.  
 
Kategorie čtvrtá : 
Není definována.  
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Zátěž teplem 
Kategorie druhá 
Není definována. 
 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou dodržovány 
mikroklimatické podmínky celosměnově anebo krátkodobě únosné a jsou nutná režimová 
opatření.  
 
Kategorie čtvrtá 
Není definována. 
 
Zátěž chladem 
Kategorie druhá 
Do druhé kategorie náleží práce spojené převážně s trvalým pobytem venku v zimním 
období. Trvalá práce v prostorách, v nichž jsou v zájmu technologických požadavků uměle 
udržovány hodnoty mikroklimatických parametrů na hodnotách nižších než odpovídá 
tepelným podmínkám přípustným pro daný energetický výdej. Práce spojená se střídáním 
pobytu v teple a v chladu, např. v chladírnách a mrazírnách více než patnáctkrát za směnu,  
 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za směnu v 
prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na teplotě +4 °C a nižší a nebo po 
dobu souhrnně delší než 1 hodina za směnu pří teplotách nižších než -5 °C.  
 
Kategorie čtvrtá 
Není definována.  
 
Psychická zátěž  
Kategorie druhá 
Do druhé kategorie náleží práce vykonávané více než polovinu pracovní směny  
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

a) 

b) 
c) 

monotónní,  
ve vnuceném pracovním tempu,  
trvalé vkládání dat do počítače,  
ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu,  
spojené s opakujícími se psychicky zatěžujícími faktory.  

 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží 

práce, při nichž působí současně dva nebo více faktorů uvedených pro druhou 
kategorii,  
práce při rotací směn v intervalech delších než jeden pracovní týden ,  
práce vyžadující průběžné sledování složitých procesů  a panelů, s velkým počtem 
sdělovačů spojená s nutností rychlých a přesných reakcí (zásahů).  

 
Kategorie čtvrtá 
Není definována.  

 
Zraková zátěž 
Kategorie druhá 
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Do druhé kategorie náleží práce vykonávaná více než polovinu pracovní směny, jejíž 
povaha vyžaduje  
a) 

b) 
c) 

a) 
b) 

rozeznávání kritických detailů, charakterizovaných hodnotou poměrné pozorovací  
vzdálenosti kolem 3000 (0,0003 radiánu) a malým kontrastem, 
používání zvětšovacích přístrojů a pomůcek,  
sledování obrazovek nebo používání jiných technických vizuálních zařízení.  

 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží trvale vykonávaná práce, při níž  

dochází k technicky neodstranitelnému oslňování,  
se vyskytuje kombinace faktorů uvedených v kategorii druhé  

 
Kategorie čtvrtá 
Není definována.  

 
Práce s biologickými činiteli 
Kategorie druhá 
Není definována.  

 
Kategorie třetí 
Do třetí kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni biologickým 
činitelům zařazeným do skupiny 2. podle zvláštního právního předpisu upravujícího 
ochranu zdraví zaměstnanců, pokud je tato expozice nedílnou nikoliv pouze nahodilou 
součástí těchto prací, a dále práce při nichž jsou zaměstnanci exponováni biologickým 
činitelům zařazeným do skupiny 3.  
 
Kategorie čtvrtá 
Do čtvrté kategorie náleží práce, při nichž jsou pracovníci exponováni biologickým 
činitelům zařazeným do skupiny 4. a práce s biologickými činiteli zařazenými do skupiny 
3., které jsou tímto právním předpisem označeny jako biologické činitele, které mohou být 
příčinou persistentní nebo latentní infekce anebo vyvolávají onemocnění, jejichž klinické 
projevy se rozvinou popřípadě až po řadě let, dále onemocnění, která mají velmi dlouhou 
inkubační dobu, onemocnění, jejichž projevy se bez ohledu na léčení opakují po dlouhou 
dobu a onemocnění, která mohou mít vážné dlouhodobé následky .  
 
Ostatní činnosti nezařazené do předchozích skupin 
Kategorie druhá 
Práce v laboratořích chemických, restaurátorských, preparátorských a práce v 
konzervátorských dílnách. 
Práce, pro jejíž výkon je předepsáno zvláštními předpisy vstupní lékařské a psychologické 
vyšetření. 
Práce střelmistrů v dolech a lomech. 
Práce hlasatelů při živém vysílání v televizi. 
Práce geologů v dolech a lomech. 
Práce v ozbrojené složce celní správy. 
 
Kategorie třetí 
Práce lékařských operačních týmů. 
Práce, při které se vyskytují u zaměstnanců nemocí z povolání, u nichž je prokázán 
příčinný vztah k současné u stavu pracovních podmínek, přičemž nelze výskyt těchto 
onemocnění pokládat za nahodilý.  
Práce, při níž se vyskytují u zaměstnanců statisticky významně častěji nemoci, které lze 
pokládat podle současného stavu poznání za nemoci související s prací. 
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Práce, při pracovních procesech zařazených mezi pracovní procesy s rizikem chemické 
karcinogenity. 
Parenterální aplikace cytostatik na zdravotnických pracovištích specializovaných na 
chemoterapii onkologických onemocnění. 
Práce s kapalnými raketovými pohonnými hmotami. 
Práce s vysoce nebezpečnými látkami. 
Práce v hyperbarickém prostředí. 
Práce záchranářů. 
Práce kominíků při čištění komínů a kouřových tahů. 
Práce hasičů. 

 
Kategorie čtvrtá 
Práce při desinsekci budov a jiných objektů plynnými toxickými nebo vysoce toxickými 
chemickými látkami nebo přípravky. 
 
2. Nebezpečí mechanického poškození 

 
Použité pracovní zařízení  
• nedostatečná ochrana rotujících a pohyblivých částí (drcení, stříhání, bodnutí, udeření, 

zachycení) 
• volný pohyb částí nebo materiálu (padání, válení, klouzání, vyklápění, houpání, 

zhroucení) 
• pohyb strojů a dopravních prostředků 
• nebezpečí požáru a exploze (tření, tlakové nádoby) 

 
Pracovní zvyklosti a uspořádání pracovišť 
• nebezpečné povrchy (ostré hrany, rohy, špičky, drsné povrchy, vyčnívající části) 
• práce ve výškách 
• práce v nevhodné poloze (např. jednostranná zátěž) 
• omezené prostory 
• uklouznutí (mokré nebo jinak kluzké povrchy) 
• stabilita pracovního místa 
• vliv používání OOPP na ostatní aspekty práce 
• pracovní techniky a metody 
• vstup a práce v uzavřených prostorách 
• znečistění, nepořádek 
 
Používání elektřiny 
• elektrické vypínače strojů 
• elektrická instalace 
• elektrická zařízení, ovládače, izolace 
• přenosná elektrická zařízení  
• elektrická energie, která může způsobit požár nebo výbuch  
• nadzemní elektrická vedení 
  
Expozice látkám nebo přípravkům ohrožujícím  zdraví 
• vdechnutí, požití nebo absorpce nebezpečných látek kůží 
• používání hořlavých a výbušných materiálů 
• nedostatek kyslíku 
• přítomnost žíravin  
• reaktivní a nestabilní látky 
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• dráždivé látky 
 

Vztah pracovního místa a lidského faktoru 
• Závislost systému na potřebě umístění a zpracování přesných informací 
• Závislost na schopnostech a znalostech personálu 
• Závislost na dobré komunikaci a správných pokynech na změnu podmínek 
• Možnost přiměřeně předvídat odchylky od bezpečných pracovních postupů 

• Nedostatek motivace k bezpečné práci 
• Vhodnost OOPP 

• Uspořádání pracovního místa s přihlédnutím k potřebám pracovníka (ergonomické 
faktory) 
 

Psychologické a sociální faktory 
• Rozměry pracoviště (např. klaustrofóbie, osamělost na pracovišti) 
• Vliv konfliktů 
• Vliv rozhodování v afektu 
• Nadměrně vysoké požadavky práce 
• Reakce v případě krizových situací 
• Vliv selhání člověka 

 
Organizace práce 
• Faktory pracovního procesu (např. nepřetržitost, směnový systém, práce v noci) 
• Řízení BOZP 
• Údržba zařízení včetně zařízení bezpečnostních 
• Zajištění vyšetřování nehod, skoronehod, úrazů a dalších mimořádných událostí 

 
3. Další faktory 
• Nebezpečí z jednání jiných osob (např. násilí proti personálu, ve sportu) 
• Práce v přetlaku nebo podtlaku 
• Práce se zvířaty 
• Nepříznivé povětrnostní podmínky 
• Práce pod vodou 
• Mobilní pracoviště 
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