
Nehody, zranění a skoronehody
Inspekce a reakce na mimořádné 
události 

V těžebním sektoru



Definice

Nehoda: nežádoucí, neplánovaná 
událost, která vede ke zranění, smrti, 
ztrátě majetku nebo škodám na 
životním prostředí

Zranění: zlomená noha, řezné rány, 
škrábance, odřeniny

Skoronehoda: nežádoucí událost, 
která by mohla způsobit škodu, ale 
nezpůsobila



Požádejte
o školení…

• Jak reagovat na nehody

• Kde je nejbližší lékárnička na vašem 
pracovišti

• Kde je nejbližší hasicí přístroj na vašem 
pracovišti

• Reakce v nouzové situaci/první pomoc

• Jak byste měli eliminovat nebezpečí 
události a pokusit se přemístit všechny 
zraněné spolupracovníky na bezpečné 
místo pro první pomoc



Proč pomáhá
vyšetřování
nehod / 
skoronehod? 

• Odhaluje příčinu nehody / 
skoronehody

• Ukazuje nápravná opatření, aby se 
zabránilo opakování

• Budoucí reference

• Objevuje trendy

• Hlášení / vyšetřování nehod
a skoronehod



Kroky vyšetřování nehod

Krok 1 Shromáždit 
informace o události

Krok 2 Analyzovat 
informace a dosáhnout 
závěrů o hlavní příčině

Krok 3 Najít vhodná 
kontrolní opatření

Krok 4 Naplánovat 
nápravné akce



Hlášení nehod a skoronehod

Musí být hlášeny VŠECHNY nehody, skoronehody a zranění, bez ohledu na to, jak 
malé jsou:

- Zranění

- Téměř vzniklá zranění
- Poškození zařízení
- Oheň
- Nehody s vklivem na životní prostředí 

Zapamatujte si…
Když hlásíte nehodu a skoronehodu

vašemu zaměstnavateli nebo nadřízenému, pak se s tím může vypořádat!



Řešení nouzových 
událostí 

BÝT PŘIPRAVEN!



Pokud jste svědkem 
úrazu, měli byste:

• Zkontrolujte, zda v okolí nejsou přetrvávající
rizika, která by vám mohla ublížit

• Izolujte oblast

• Zavolejte záchrannou službu a/nebo vše
ohlaste svému zaměstnavateli /nadřízenému

• Pomozte zraněným: 
• Poskytněte první pomoc, pokud jste 

vyškoleni a máte k dispozici lékárničku
• Uklidněte a povzbuďte lidi, kteří byli 

účastníky nehody
• Informujte je, že jste volali záchrannou

službu, a že pomoc je na cestě
Tato fotka Neznámý autor má licenci pod CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Bezpečnost na místě nehody

• Sledujte místo nehody 

• Přemýšlejte, jestli to může ovlivnit vaši bezpečnost, když budete organizovat místo nehody

• Představuje to nebezpečí pro vás nebo ostatní?

• Měl by být zastaven pohyb velkých vozidel nebo zařízení poblíž nehody, aby bylo zajištěno místo 
nehody?

• Mohou záchranná vozidla bezpečně dosáhnout místa nehody?

• Informujte svého nadřízeného a pohotovostní tým a postupujte podle jejich pokynů

• KAŽDÝ by měl být informován: Použijte výstražné značky, světla nebo poplach podle postupů vaší 
společnosti

• Zkontrolujte, zda nejsou lidé zachyceni nebo zraněni

• Pokud jste vyškoleni, poskytněte první pomoc nebo KPR (kardiopulmonární resuscitace)!



KPR může zachránit životy! (1/2)
• KPR (kardiopulmonární resuscitace) je nouzový postup spočívající v externí masáži srdce 

a umělém dýchání; první léčba pro osobu, která se zhroutila, nemá puls a přestala dýchat; pokusy 
o obnovení oběhu krve a zabránění smrti nebo poškození mozku v důsledku nedostatku kyslíku

• Pamatujte na ABC: A je pro Airway (dýchací cesty)- B je pro dýchání- C je pro oběh

A Otevřete dýchací cesty, nakloňte 
hlavu dozadu, zvedněte bradu 
a podívejte se, poslouchejte a 
snažte se pocítit asi deset sekund
jestli postižený dýchá?

B 2x vdýchněte do úst postižené 
osoby po dobu asi 1 sekundy 

Pokud je vdechnutí účinné, všimnete si 
zvednutí hrudníku, to vám říká, že 
dýchací cesty nejsou zablokované! 
Zkontrolujte jakékoli krvácení a zastavte 
krvácení

Pokud existuje 
ŽÁDNÉ 
DÝCHÁNÍ

Pokud vdechnutí nefungovalo, zkuste 
to znovu, možná jste napoprvé 
neudrželi dobrou těsnost, pokud dech 
stále nevchází dovnitř, jsou ucpané 
dýchací cesty oběti. Postupujte podle 
pokynů Dušení v bezvědomí

© 2020 Bezpečnost těžby



KPR může zachránit životy! (2/2)

C pro oběh

• Zkontrolujte puls a dýchání. Pokud existuje puls a dýchání, umístěte je na bok do stabilizované polohy

Záchranné dýchání

• Pokud je puls, ale postižený nedýchá, dýchejte za něj. Není potřeba stlačovat hrudník - pouze 
vdechovat. Udělejte tedy to, co se nazývá „záchranné dýchání“. Vdechujte jeden dech každých 5 
sekund a celkem vdechujte 24 dechů přibližně za 2 minuty. Na konci dvou minut zastavte a znovu 
zkontrolujte puls a dýchání a rozhodněte se, jak postupovat

KPR

• Pokud oběť neměla pulz / nedýchala, proveďte KPR kombinací stlačení a vdechování což slouží k 
dodávání okysličené krve do celého těla. Udržuje se tak mozek a další životně důležité orgány naživu, 
dokud pacienta nemůže převzít zkušený zdravotnický personál

• Proveďte 30 stlačení a 2 vdechy a pokračujte tímto tempem pětkrát každé 2 minuty

• Ujistěte se, že stlačujete hrudník oběti nejméně 2/3 výšky hrudníku

• Pokračujte bez zastavení, dokud neuvidíte známky života, nebo nepřevezme kontrolu jiná vyškolená 
osoba, nebo dokud není defibrilátor připraven k použití, situace se stane nebezpečnou nebo jste příliš 
vyčerpaní, abyste mohli pokračovat

© 2020 Bezpečnost těžby

Informace od: https://www.miningsafety.co.za/

https://www.miningsafety.co.za/


Při úrazu byste 
měli byste 
měli:

Oznámit
Podejte zprávu svému 
nadřízenému

Obdržet
V případě potřeby 
obdržíte první pomoc

Oznámit
Hlaste vše úřadu 
bezpečnosti a ochrany 
zdraví

Být
PŘEPRAVENI v případě 
potřeby do nejbližšího 
zdravotnického střediska



Jak zvládnout posttraumatický stres?
Informace od: https://www.miningsafety.co.za/

Určete příznaky: Máte podrážděnost, nadměrné starosti nebo hněv, neustále vzpomínky na nehodu, které nemůžete 
zastavit, noční můry nebo potíže se spánkem?

Promluvte si s rodinou a přáteli o podrobnostech nehody a o tom, jak jste mysleli, cítili a jednali v době nehody a ve 
dnech po ní

Zůstaňte aktivní: Cvičte a účastněte se aktivit (vše, co neobtěžuje vaše zranění). Váš praktický lékař vám pomůže 
zjistit, co můžete bezpečně dělat.

Obraťte se na svého praktického lékaře. Může vám předat doporučení dalším poskytovatelům zdravotní péče, které 
potřebujete, kontrolovat vaše uzdravení a předepsat jakýkoli lék, který potřebujete

Zkuste se vrátit ke svým každodenním činnostem a rutinám

Diskutujte o všech obavách se svým zaměstnavatelem nebo nadřízeným, které vám pomohou hladce se vrátit ke 
každodenním úkolům

https://www.miningsafety.co.za/


Zapamatujte si…

• Vždy zjistěte umístění, typ 
a stav přenosného hasicího 
přístroje na vašem pracovišti

• Pro nouzové použití je důležité 
udržovat volný přístup k hasicímu 
přístroji 

• Všechna velká vozidla mají 
nainstalované protipožární 
systémy. Mohou uhasit oheň, 
který začíná v motorovém 
prostoru a jsou aktivované 
obsluhou



Co zkontrolovat na hasicím přístroji?

Tato fotka Neznámý autor má licenci pod CC BY-
SA

Kontrola: Je pojistný kolík
na svém místě?

Zkontrolujte spoušť 
rukojeti

Zkontrolujte válec
Zkontrolujte hadici

Zkontrolujte měřidlo

Zkontrolujte, zda 
existuje kontrolní 
značka?

Nejprve zkontrolujte, zda je 
váš hasicí přístroj vhodný pro 
daný typ ohně

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_extinguisher
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Zkontrolujte typ vašeho hasicího přístroje

Obrázek z: https://www.northantsfire.co.uk/fire-extinguisher-types-and-uses-chart/

Měli byste znát barevný kód hasicího přístroje

Voda Suchý 
prášek

Pěna CO2

Suchá 
chemikálie

https://www.northantsfire.co.uk/fire-extinguisher-types-and-uses-chart/


Tato fotka Neznámý autor má licenci pod CC BY

Tato fotka Neznámý autor má licenci 
pod CC BY-SA-NC

Zatáhněte
Miřte
Zmáčkněte
Haste

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/52742
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://c1448666.tistory.com/4
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Při hašení požáru byste měli vždy:

• Zamiřte na ohnisko ohně

•Postavte se po větru

•Postav se nad oheň

• Zůstaňte v dolní poloze
Tato fotka Neznámý autor má licenci pod CC BY-SA-NC

http://flickr.com/photos/ryankentillustration/1800983165
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


V nouzové situaci…

• Přečtěte konkrétní postup pro aktivaci 
poplachu v daném místě

• NERUŠTE na místě závažné nehody, 
pokud není požadováno poskytnutí 
první pomoci 

• Uveďte tyto informace: Jméno, místo, 
typ incidentu, počet obětí a stav 
zraněného 

• Zůstaňte na telefonu nebo v kontaktu
• V případě potřeby postupujte podle 

evakuačního postupu vaší provozovny

Tato fotka Neznámý autor má licenci pod CC BY-SA

http://phillisremastered.wordpress.com/2010/09/19/decent-people-action-alert/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Záchranný kyslík pro 
podzemí

Sebezáchranné kyslíkové dýchací přístroje se 

často ukázali jako nejlepší přátelé horníka. 

V případě nouze by měli být vždy po ruce. 

Nasazené během několika sekund dodávají tato 

zařízení životodárný kyslík s únikovou dobou až 

jedné hodiny - v závislosti na modelu. To by mělo 

horníkovi poskytnout čas, aby se dostal na povrch, 

dostal se k další základně s čerstvým vzduchem 

nebo únikové šachtě nebo našel bezpečí 

v nejbližším bezpečné komoře.

Zdroj: https://www.draeger.com



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


