
Identifikace rizika

V těžebním sektoru



Co je…

Nebezpečí?
Je něco, co Vám 
může skutečně 
ublížit.

Cokoli, co může ublížit

Riziko? 
Pravděpodobnost, 
že nebezpečí 
způsobí újmu

Jak pravděpodobné je nebezpečí, 
že někdo bude zraněn



Jaké druhy nebezpečí 
existují?

• Fyzikální (osvětlení, vibrace) 

• Chemické (výbušniny)

• Biologické (COVID-19)

• Psychologické (únava)
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Jak můžeme řídit 
riziko? (1/2)

-eliminace (nejvíce efektivní)
-náhrada
-inženýring
-administrativa
-OOP (osobní ochranné prostředky-
nejméně efektivní)

ELIMINACE (NEJVÍCE EFEKTIVNÍ)

NÁHRADA

Odstranění možného nebezpečí z pracoviště, 
úkolu, procesu, metody nebo materiálu

Nahradit aktivity, procesy, materiály nebo látky za 
méně nebezpečné

ÚROVNĚ KONTROLY

Úkol Nebezpečí Riziko
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Poskytnutí vhodných a správných 
ochranných prostředků pro ochranu 
pracovníků před nebezpečím

Jak můžeme 
řídit riziko?
(2/2)

INŽENÝRING (ODDĚLENÍ NEBO ZMĚNA NÁVRHU)

ADMINISTRATIVA  

OOP-OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

(nejméně efektivní)

Použití mechanických pomůcek, zábran, krytů na strojích, 
větrání, izolace, zvětšení pracovního prostoru nebo času

Zavést politiky, procedury, pracovní postupy a školící 
programy pro snížení vystavení riziku



Je proces…

1) Rozpoznání nebezpečí (situace, aktivity, používané vybavení atd.)
2) Rozhodnutí kdo může být zraněn a jakým způsobem podle zjištěného 

nebezpečí

Identifikace nebezpečí



Vidíte 
nebezpečí?



Kroky vedoucí 
k identifikaci 
nebezpečí

1) Podívejte se na pracoviště, nástroje, 
vybavení, materiály a organizaci práce 
(Mohou ublížit vám nebo jiné osobě?)

2) Jste si vědomi jakýchkoli ne zcela 
zřejmých nebezpečí, jako jsou 
nepříjemné polohy těla nebo emise 
plynů?

3) Kdo může být zraněn?

4) Jak mohou být zraněni?

5) Zaznamenejte je a (nebo) je nahlaste!

6) Prodiskutujte je se svým nadřízeným 
a spolupracovníky!



Řízení rizik

Identifikace nebezpečí Odhad rizika Řízení rizik



Jak efektivně 
provádět 
hodnocení 
a řízení rizik?

Pokud je to bezpečné, co nejdříve odstraňte 
nebezpečí (eliminujte)

Pokud nejste schopni 
odstranit nebo opravit 
nebezpečí, měli byste:

- neprodleně to nahlaste 
svému nadřízenému

- izolujte nebezpečí

- informovat ostatní, aby si 
byli vědomi nebezpečí

Po provedení kontrol přehodnoťte úroveň 
rizika, abyste zjistili, zda je přijatelná (Může 
se někdo zranit? Kdo může být zraněn)

Pokud je riziko příliš závažné (např. je 
pravděpodobné zranění), NEPROVÁDĚJTE 
žádné úkoly a informujte svého nadřízeného
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Identifikace nebezpečnosti - pokračování

KONTROLNÍ LIST PRO IDENTIFIKACI NEBEZPEČNOSTI - OTEVŘENO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

19.

20.



Společná rizika v závislosti na typu těžby *

Těžba v podzemí Těžba na povrchu

* Některá rizika jsou společná pro oba typy těžby

Přírodní 
hrozby

Nerovnosti
Kamenné výstupky
Hrozby působení tepla
Hrozby plynu (sirovodík)
Výbuchy plynů a hornin

Technické 
hrozby

(nedokonalost a/nebo
nespolehlivost 

pracovních nástrojů)

Hluk
Práce strojů a zařízení v pohybu

Oheň
Elektřina

Technické 
hrozby

(nedokonalost a/nebo
nespolehlivost 
pracovních nástrojů)v

Hluk
Práce strojů a zařízení v pohybu

Průmyslový prach
Vystavení chemikáliím (Pb, As, Ni, 
Cd, Co, SO₂)
Opaření horkou taveninou

Osobní riziko

(lidský faktor)

Osobní riziko

(lidský faktor)

Nesprávné a/nebo nebezpečné lidské 
chování

Nesprávné a/nebo nebezpečné lidské 
chování



Eliminovat 
nebezpečí: 
Otvor uzavřete 
cementem



Nahrazení 
nebezpečí: 
Pomocí krytu 
zakryjte otvor



Technické řízení: 
Oddělte oblast 
kolem otvoru 
značkami a 
kužely



OOP: například 
přilba, 
bezpečnostní 
obuv může snížit 
zranění v případě 
pádu do díry



Přemýšlejte
o osobních
ochranných
prostředcích

„Zapněte si bezpečnostní pás“ nesnižuje
pravděpodobnost samotné dopravní
nehody ... pouze snižuje závažnost
zranění v případě nehody.

… Omezení OOP



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


