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1. Úvod 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu je základním 

požadavkem, který je na každého zaměstnavatele kladen nejen legislativními nároky ze strany 

vlády České republiky, ale také ustanoveními kolektivní smlouvy uzavřené mezi 

zaměstnavatelem a odborovou organizací.  Je tedy přirozené, že vedení společnosti OKD, 

považuje otázku bezpečnosti a ochrany zdraví za prioritní, a proto vydává vlastní řídící akty 

v oblasti BOZP, kterými se snaží co nejlépe naplnit slogan „ SAFETY FIRST – 

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ“. Každý zaměstnanec, ať již pracuje v libovolném 

resortu průmyslu, vnímá exkluzivitu svého zaměstnání jednak výší výdělku za svou 

odvedenou práci, společenskou prestiží svého zaměstnavatele a své pracovní funkce, úrovní 

pracovního prostředí a podmínkami, které mu k práci z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a rovněž hygieny práce zaměstnavatel zajistí. Práce v oblasti hornictví prošla 

dlouhým technickým, společenským, ale i vlastnickým vývojem. Konec socialistického 

zřízení značně snížil význam a postavení hornictví v České republice. Až vstup na 

londýnskou burzu opět přinesl obrovský technický a technologický vzestup hornictví, které na 

bývalém teritoriu ostravsko-karvinského revíru reprezentuje společnost OKD. Právě firemní 

politika společnosti NWR, která je vlastníkem OKD, má obrovský pozitivní vliv na úroveň a 

vývoj úrazovosti na Dole ČSM  a ostatních dolech OKD. Tato změna je umožněna 

investováním nemalých prostředků do zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu a to nejen pořízením nových technologických celků a techniky, ale 

především nákupem a vývojem zcela nových osobních ochranných pracovních pomůcek a 

také bezpečnostní kampaní, která nemá v historii českého hornictví obdoby. 

 Práce v podzemí je historicky vnímána jako velmi těžká, náročná a se zvýšeným rizikem při 

práci, která tedy vyžaduje od zaměstnanců bezpodmínečné dodržování bezpečnostních 

předpisů, technologických a pracovních postupů pro jednotlivé činnosti zpracovávané 

zaměstnavatelem ve spolupráci s orgány státního a společenského dozoru. Stejná pravidla 

platí pro pracoviště, která jsou na povrchu dolu. Důvodem je skutečnost, že stroje, zařízení, 

technologie jsou velmi podobné a porušení bezpečnostních předpisů vzhledem k provázanosti 

pracovního prostředí může vést k ohrožení bezpečnosti dolu. Z těchto důvodů je 

k povrchovým pracovištím v areálu dolu přistupováno v podstatě jako k pracovištím 

v podzemí, a proto je dozorování těchto pracovišť také prováděno orgány státní báňské správy 
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a to prostřednictvím obvodního báňského úřadu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se 

sídlem v Ostravě a Českým báňským úřadem se sídlem v Praze. V případě, že by se tato 

pracoviště nenacházela v blízkosti dolu, byla by dozorována Oblastním inspektorátem práce 

pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.  

Z tohoto důvodu je cílem této práce posouzení systému zajištění první pomoci při pracovních 

úrazech na pracovištích povrchu Dolu ČSM. 
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2. Legislativa pro oblast BOZP 

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou pro 

všechny fyzické a právnické osoby obecně stanoveny v jednotlivých zákonech, prováděcích 

vyhláškách těchto zákonů, nařízeních vlády a dalších legislativních formách. Pro hornickou 

činnost jsou dále tyto požadavky, respektive povinnosti, rozšířeny speciálními báňskými 

předpisy a to na úrovni zákonů a prováděcích vyhlášek, které jsou zpracovány orgánem státní 

báňské správy a to Českým báňským úřadem se sídlem v Praze.  Český báňský úřad vykonává 

dozor nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem prostřednictvím 

úřadů, jež jsou lokalizovány dle obvodů působnosti. Pro společnost OKD je sídlo obvodního 

báňského úřadu v Ostravě. Veškeré povinnosti vyplývající z obecné i báňské legislativy, 

včetně rozhodnutí vydaných ve správních řízeních se samozřejmě zapracovávají a promítají 

do řídících aktů organizace OKD a potažmo řídících aktů Dolu ČSM. Tyto řídící akty 

přirozeně reflektují požadavky a správní řízení vedené i jiným orgány státního či 

společenského dozoru, jako například Krajského úřadu životního prostředí, Krajské 

hygienické stanice, Krajského vodoprávního úřadu či odborového svazu pro pracující 

v hornictví, geologickém a naftovém průmyslu. 

2.1. Obecně platná legislativa 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

V oblasti BOZP je zde mimo jiné stanoveno, že zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec 

vykonával pouze práce, jejichž náročnost odpovídá jeho schopnostem a zdravotní 

způsobilosti. Informace a důležité pokyny, včetně informací o kategorii, do které byla jeho 

přidělená práce zařazena, musí být předány zaměstnanci pokaždé při jeho přijetí, při jeho 

převedení, přeložení či změně pracovních podmínek nebo prostředí a to i v případě, že dojde 

k zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie nebo pracovních postupů, o čemž 

je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 

Zaměstnavatel zajišťuje školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které 

mají doplnit zaměstnancům odborné předpoklady pro výkon práce. Zaměstnavatel také 

zajišťuje školení při nástupu zaměstnance do práce a dále při změně pracovního zařazení či 

druhu práce.  Rovněž zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních 

prostředků a pracovních postupů, které mohou ovlivnit BOZP, jsou důvodem pro školení, 
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které je organizované zaměstnavatelem, který určuje obsah a četnost školení a způsob 

ověřování znalostí. Zaměstnavatel je také povinen vést o těchto školeních potřebnou 

dokumentaci. 

V případě vzniku pracovního úrazu vznikají zaměstnavateli mnohé povinnosti, především se 

musí v knize evidovat každý úraz a to se týká i pracovního úrazu, u kterých nevznikla 

pracovní neschopnost nebo pracovní neschopnost nepřesáhla 3 kalendářní dny. O všech 

pracovních úrazech, které měli za následek: 

 zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, 

 úmrtí zaměstnance, 

je veden záznam o úraze, což je oficiální tiskopis v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb. 

Originál záznamu zůstává zaměstnavateli a archivuje se, kopie záznamu o úrazu se předává 

postiženému zaměstnanci pracovním úrazem a došlo-li k smrtelnému pracovnímu úrazu tak 

jeho rodinným příslušníkům.  Další kopie se zasílají stanoveným orgánům a institucím. 

Rovněž je zaměstnavateli nařízeno vést evidenci těch zaměstnanců, u kterých byla uznána 

nemoc z povolání. Zaměstnavatel pak musí přijímat potřebná opatření k odstranění nebo 

minimalizování rizikových faktorů, vedoucích ke vzniku nemoci z povolání. 

[1] 

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

Poskytovatel zdravotnických služeb nebo osoba provozující ústav sociální péče nebo ústav 

sociální péče státu (dále jen „osoba poskytující péči“) jsou povinny činit hygienická a 

protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz. Tato povinnost 

vzniká Dolu ČSM tím, že jsou v jeho areálu zřízeny a provozovány dvě stanice první pomoci, 

které jsou určeny k poskytnutí první pomoci při pracovních úrazech nebo zdravotní nevolnosti 

zaměstnanců.  

V tomto zákoně je rovněž stanoveno, že osoba poskytující péči je povinna dodržet hygienické 

požadavky při příjmu fyzických osob do péče poskytovatele zdravotnických služeb, při jejich 

ošetřování, při úklidu a zajistit výkon a kontrolu dezinfekce a sterilizace.  
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Kontrolu plnění těchto povinností provádí statní zdravotní dozor prostřednictvím Krajské 

hygienické stanice a to včetně kontroly poskytované lékařské služby, která je na stanicích 

první pomoci vykonávána.   

           [2] 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  

V zákoně je rozlišená zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí, jedná se o 

péči neodkladnou, akutní a nezbytnou. 

Neodkladná péče, má za účel zamezit nebo omezit vznik náhlých stavu, které bezprostředně 

ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, popř. by 

mohli způsobit náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny v chování pacienta, který 

ohrožuje sebe nebo své okolí. 

Dále je v zákoně uvedeno, že bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je 

možné: 

 Poskytovat odbornou první pomoc 

 Poskytovat zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb podle zákona o 

sociálních službách 

 Zajistit převoz osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje, ze zahraničí do České 

republiky nebo z České republiky do zahraničí osobou oprávněnou k této činnosti 

podle právních předpisů jiného státu, z jehož území nebo na jehož území se 

převoz uskutečňuje a jde-li o činnost na území České republiky dočasnou 

V podmínkách dolu ČSM je tedy prováděna bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

právě neodkladná péče, spočívající v poskytnutí odborné první pomoci a to ať už ze strany 

proškolených báňských záchranářů z Dolu ČSM nebo lékařem výjezdu HBZS. 

[3] 
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Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům a to prostorově, 

konstrukčním uspořádáním a vybavením.  

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí: 

 Prostory určené pro práci, schodiště a ostatní komunikace musí mít stanovené 

rozměry, povrch a výbava musí odpovídat vykonávané činnosti. Tyto požadavky 

se musí zajistit i pro prostory osobní hygieny, převlékání, odkládání osobních 

věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců.  

 Osvětlení pracoviště by měla být zejména denním světlem, dále je důležitá 

dodržet stanovené mikroklimatické podmínky – objem vzduchu, větrání, vlhkost, 

teplotu a zásobování vodou 

 Je nezbytné zajistit ať únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim 

společně s přístupovými cestami byly neustále volné 

 Pracoviště po dohodě s příslušným poskytovatelem pracovně - lékařských služeb, 

musí být vybaven prostředky pro poskytnutí první pomoci a také prostředky pro 

přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby 

V souladu s tímto zákonem je ve vnitřních řídících aktech Dolu ČSM stanoveno, která 

pracoviště a místa musí být vybavena lékárničkami a jaký zdravotnický materiál musí být 

v nich obsažen. Rovněž je zde stanoveno, kdo odpovídá za jejich doplňování a výměnu po 

ukončení expirační doby a také kdo jejich úplnost a správnost kontroluje.  

[4] 

Vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 

sociální péče  

Na základě této vyhlášky a přílohy č. 4, ve které jsou stanoveny podmínky očisty, dezinfekce, 

sterilizace a dalších postupů při provozování stanice první pomoci, jsou vypracovány 

organizací OKD dezinfekční řády.  Tyto dezinfekční řády následně svým rozhodnutím 
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odsouhlasila Krajská hygienická stanice v Ostravě, čímž se tyto stávají pro provoz stanice 

první pomoci závaznými. Veškeré dezinfekční práce jsou následně proškolenými zaměstnanci 

prováděny v souladu s tímto dezinfekčním řádem, což je namátkové kontrolováno ze strany 

odborného lékaře poskytujícího prvotní ošetření v rámci lékařských výjezdů HBZS. Dozor 

nad dodržováním dezinfekčního řádu také v rámci pravidelných komplexních prověrek, 

prováděných v součinnosti se státní báňskou správou namátkově vykonává statní dozor 

krajská hygienická stanice. 

[5] 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu  

Pro případ vzniku pracovního úrazu a pro zajištění správného, úplného a jednotného postupu 

při prošetřování vzniku, příčin a zdrojů pracovních úrazů stanoví vláda svým nařízením:  

 Způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů 

 Ohlašování úrazů 

 Vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn 

 Okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá záznam o úrazu 

a záznam o úrazu – hlášení změn 

 Co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro statistické účely 

 Vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu – hlášení změn 

Tyto postupy jsou ve společnosti OKD zapracovány do řídících aktů jednotlivých dolů a 

z důvodu zajištění zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou přijaty rovněž opatření 

nad rámec tohoto nařízení, které rozšiřují povinnosti spojené s prošetřením pracovního úrazu. 

[6] 

2.2. Legislativa platná pro hornickou činnost a činnosti prováděnou 

hornickým způsobem  

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě  

V příslušných ustanoveních horního zákona je organizací provádějící hornickou činnost 

nařízeno zjišťovat příčiny pracovních úrazů, zřídit útvar pro plnění úkolů na úseku BOZP. 

Dále jsou zde rovněž stanoveny požadavky na zajištění báňské záchranné služby, jejímž 
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úkolem je provádět práce k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních 

nehodách (haváriích) včetně poskytnutí první pomoci v podzemí.  

Důl ČSM plní ustanovení tohoto zákona v souladu s řídícími akty společnosti OKD, která 

závazným způsobem stanovila organizační schéma pro všechny doly, ve kterých je 

rozpracován útvar bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně jeho personálního obsazení.  

Také povinnost zřídit báňskou záchrannou službu na dolech je splněna tímto organizačním 

řádem, a tak má každý důl vlastní báňský závodní sbor záchranářů včetně potřebného 

vybavení a zázemí, mezi něž rozhodně patří stanice první pomoci. 

[7] 

Vyhláška č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných provozních 

nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení  

Obsahem této vyhlášky je zajištění hlášení závažných pracovních úrazů obvodnímu báňskému 

úřadu. Na základě této vyhlášky je Důl ČSM povinen prostřednictvím závodního dolu 

neodkladně zajistit hlášení závažných pracovních úrazů a ostatních mimořádných událostí 

včetně potřebných informací a dat. 

[8] 

Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě  

Touto vyhláškou se provádí ustanovené podmínky z Horního zákona. Je zde kromě povinnosti 

zřídit a organizovat báňskou záchrannou službu také určena povinnost v oblasti poskytování 

první pomoci obsazením funkce lékaře s kvalifikací báňský záchranář.  Rovněž se zde ukládá 

jako úkol báňské záchranné službě mimo záchrany lidských životů také poskytování první 

pomoci v podzemí. Tyto povinnosti a podmínky pro plnění výše uvedených úkolů jsou 

následně rozpracovány ve služebních řádech jednotlivých báňských záchranných sborů. 

[9] 
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Vyhláška č. 22/1989 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti je 

hlavní náplní této vyhlášky a její znalost je základním předpokladem pro práci v hornictví. 

Povinností organizace vyplývající z této vyhlášky je rovněž zajištění poskytnutí první pomoci 

včetně dopravy s doprovodem postiženého do zdravotnického zařízení, včetně povinnosti 

proškolovat a přezkušovat každého zaměstnance ze znalostí poskytnutí první pomoci 

s periodicitou jednou za 3 roky. 

[10] 

2.3. Vnitřní řídící akty společnosti OKD, a.s. 

2.3.1. Směrnice č. 1/2013 ředitele Dolu ČSM 

Tento řídící akt ředitele Dolu ČSM je zpracován odbornými zaměstnanci dolu pro zajištění 

plnění všech ustanovení báňských předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu. V této směrnici je nad rámec nařízení vlády č. 201/2010 Sb. nařízeno při 

vzniku pracovních úrazů prošetření všech úrazových dějů, tedy i pracovních úrazů, které 

nevedou k absenci nebo u kterých absence nedosáhne 3 pracovních dnů a nejsou tedy 

evidovány jako pracovní úrazy. 

[11] 

2.3.2. Kolektivní smlouva mezi OKD, a.s. a OS PHGN 

Výsledkem jednání mezi zaměstnavatelem a odborovým svazem je pravidelně uzavíraná 

kolektivní smlouva, ve které se kromě mzdových a sociálních oblastí řeší rovněž oblast 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výsledkem těchto ujednání je například 

rozšíření struktury inspektorů práce z řad kvalifikovaných zaměstnanců sdružených 

v odborovém svazu. Kromě svazových inspektorů bezpečnosti práce, majících na starost 

všechny doly společnosti OKD a závodních inspektorů práce, kteří jsou zřízeni na každém 

dole místní organizací, jsou z řad jednotlivých pracovních kolektivů určeni zaměstnanci, kteří 

vykonávají funkci úsekového inspektora práce.  Pole působnosti úsekového inspektora je 

přímo na daném pracovišti, kde pracuje a kde se každodenně pohybuje. Mezi hlavní práva 
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těchto svazových inspektorů patří možnost podílet se při vzniku pracovního úrazu nebo 

mimořádné události na šetření příčin a zdrojů pracovního úrazu. 

[12] 

2.3.3. Služební řád báňských záchranných stanic 

V souladu s vyhláškou o báňské záchranné službě je pro každou báňskou záchrannou stanici, 

ať už se jedná o hlavní nebo závodní, vydán služební řád, který se po schválení příslušným 

báňským úřadem stává závazným pro každého báňského záchranáře. V oblasti poskytování 

první pomoci, což je jednou z hlavních činností báňského záchranáře společně s úkolem 

zachraňovat lidské životy, je ve služebním řádu hlavní báňské záchranné stanice se sídlem 

v Ostravě Radvanicích nařízeno, že členem záchranného sboru je lékař s kvalifikací báňského 

záchranáře. Toto ustanovení je plněno tak, že v areálu HBZS je zřízena ordinace lékaře, který 

společně s dalšími lékaři s požadovanou kvalifikací záchranáře, zajišťuje nepřetržitou nonstop 

lékařskou pohotovost pro případ nutnosti lékařského výjezdu.  Výjezdovým vozidlem této 

lékařské služby je specielně vybavené vozidlo, v němž je kromě základního lékařského 

vybavení rovněž připraveno speciální vybavení pro důlní výjezdy a záchranu lidských životů 

v důlním prostředí. Pod pojmem důlní prostředí je nutno si vybavit prostředí s nebezpečím 

výbuchu nebo s nedýchatelnou atmosférou, k čemuž musí být veškerá technika přizpůsobena. 

Problematika poskytnutí první pomoci na úrovní závodní báňské záchranné stanice je řešena 

jednak ve služebním řádu, kde je rovněž určeno vybavení pro poskytnutí první pomoci, ale 

hlavně v provozním řádu stanice první pomoci, která je nedílnou součástí záchranářské 

stanice na závodě. 

[13] 

2.3.4. Provozní řád stanice první pomoci 

Na Dole ČSM jsou zřízeny dvě samostatné stanice první pomoci, které se nacházejí 

v bezprostřední blízkosti závodních báňských záchranných stanic a to na lokalitě Sever i na 

lokalitě Jih. Plnění požadavků stanovených v zákoně 309/2006 Sb., mezi něž například patří 

povinnost, aby pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci v rozsahu 

dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovně lékařských služeb, je zajištěno tím, že 

lékař zajišťující v souladu se služebním řádem Hlavní báňské záchranné stanice lékařskou 

službu stanovil povinné vybavení stanic první pomoci vhodným nábytkem, nástroji, přístroji, 
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léčivy a zdravotnickým materiálem. Tento provozní řád kontroluje a doporučuje lékař HBZS 

a předkládá ke schválení orgánu státního dozoru – krajské hygienické stanici, která svým 

rozhodnutím tento provozní řád schválí.  

[14] 

2.3.5. Dezinfekční řád pro stanici první pomocí 

Nedílnou součástí provozního řádu je také stanovený dezinfekční režim, který je zpracován 

v souladu s ustanovením §8 vyhlášky č. 306/2012Sb. a přílohy č. 4 k této vyhlášce.  

S ohledem na skutečnost, že při ošetřování postižených zaměstnanců na stanici první pomoci 

dochází k produkci nebezpečného odpadu, biologického materiálu i komunálního odpadu, je 

vždy při likvidaci, dekontaminaci a úklidu postupováno v souladu s dezinfekčním řádem a 

nebezpečný odpad je likvidován v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu odboru životního 

prostředí v Ostravě, která udělila souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.    

[15] 
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3. Rozbor úrazovosti a řešení pracovních úrazů 

3.1. Rozbor úrazovosti 

Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je ve společnosti OKD věnována maximální pozornost, 

což společnost proklamuje také svým základním sloganem „SAFETY FIRST – 

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ“.  Společnost OKD prošla v posledních letech úplnou 

reorganizací a změnami, které vyústili ve vytvoření pěti samostatných organizačních 

jednotek. Z toho jsou čtyři důlní, které jsou pojmenovány Důl ČSM, Důl Karviná, Důl 

Darkov a Důl Paskov a jedna povrchová organizační jednotka, která nese název Centrum 

sdílených služeb. Právě vznikem CSS došlo k úplnému odloučení všech povrchových provozů 

zahrnujících dopravu silniční či železniční, povrchové dílny, nakládku materiálu na povrchu, 

skladové a materiálové hospodářství, údržbu a opravy budov, elektroúdržbu na povrchu a 

spoustu dalších povrchových služeb. Jediný provoz, který je provozován na povrchu dolů a je 

tedy nedílnou součástí důlních organizačních jednotek, je provoz úpravárenského komplexu 

pro praní a úpravu uhlí. Tento provoz je soustředěn do komplexu budov, kde je pomocí 

pásových dopravníků transportováno uhlí vytažené z dolu pomocí skipových nádob. Odtud je 

uhlí postupně dopravováno přes technologické celky, kde dochází jednak k selekci materiálu, 

který byl s dopravovaným uhlím vytěžen z dolu a nesouvisí s těžbou (např. drobné části 

výztuže, kousky kabelů nebo hadic, dřevěné prvky, atd.) až po odloučení uhlí od kamene a 

proplástku. Při tomto procesu se uhlí odděluje na základě fyzikálních vlastností a poté se 

dostává až k praní a úpravě konečného produktu, čímž se rozumí uhlí vhodné pro koksování 

nebo uhlí energetické. Tento proces úpravy uhlí je poměrně složitý. Koncentrace strojů a 

zařízení je obrovská a také počet zaměstnanců obsluhujících tento provoz je poměrně vysoký. 

Budova úpravny se díky vysoké vertikální členitosti, přítomnosti rotačních strojů 

s nebezpečím vtažení končetin, značnému množství rozvodů (elektrické energie, stlačeného 

vzduchu nebo požární vody, odvodu odpadní vody a flotačního popílku) stává provozem 

s vysokým rizikem pro zaměstnance. Také hygienické podmínky jako je prašnost ovzduší 

vznikající transportem uhlí, hlučnost strojů a dopravníků, umělé osvětlení pracoviště uvnitř 

budovy jsou faktory, které bezprostředně ovlivňují pracovní prostředí a stávají se 

potencionálním nebezpečím pro zaměstnance. Důl ČSM, stejně jako ostatní organizační 

jednotky společnosti OKD, má vytvořen systém pro vyhledávání rizik a přijímá k nim 

opatření, která mají riziko minimalizovat. S těmito riziky a opatřeními seznamuje všechny 

zaměstnance při periodických školeních a v případě porušení bezpečnostních předpisů nebo 
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vzniku pracovního úrazu příslušné zaměstnance formou ověření odborné způsobilosti ze 

znalosti těchto opatření před komisí přezkouší. Přestože systém zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci je v organizacích provádějících hornickou činnost na velmi vysoké 

úrovni, dochází bohužel k pracovním úrazům zaměstnanců, které s ohledem na vysoké riziko, 

sílu a hmotnost použitých strojů a technologických celků mívá značné dopady na zdraví 

postiženého zaměstnance. S ohledem na skutečnost, že počet pracovních úrazů na 

povrchovém pracovišti Dolu ČSM, tedy na provozu úpravny, je relativně nízký a neodrážel by 

výsledky bezpečnostní politiky společnosti OKD o zajištění co nejvyššího stupně BOZP, 

budou ve statistickém rozboru úrazovosti uvedeny údaje o úrazovosti na celém dole a to 

včetně organizací, které se formou dodavatelských služeb podílejí na provádění hornické 

činnosti v dobývacím prostoru Dolu ČSM (viz Graf 1 a Tabulka 1). Počet úrazů na provozu 

úpravny byl za roky 2010 a 2011 shodný a to po 2 registrovaných úrazech za rok, v roce 2012 

byl sice registrován pouze 1 pracovní úraz, ale tento úraz byl bohužel úrazem smrtelným.  

[1],[6], [10],[11] 

 

Graf 1 Porovnání úrazovosti na Dole ČSM za období 2010 až 2012 
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řádek 2010 2011 2012

Evidované úrazy Důl ČSM  celkem 1 294 251 254

vlastní 2 198 164 160

dodavatelské organizace 3 96 87 94

Důl ČSM  celkem 4 66 63 61

vlastní 5 46 48 44

dodavatelské organizace 6 20 15 17

z toho smrtelných   Důl ČSM  celkem 7 0 0 3

vlastní 8 0 0 3

dodavatelské organizace 9 0 0 0

z toho závažných    Důl ČSM  celkem 10 2 2 0

vlastní 11 1 1 0

dodavatelské organizace 12 1 1 0

 s dobou hospit.delší než 5 dnů Důl ČSM  celkem 13 11 10 3

vlastní 14 6 4 2

dodavatelské organizace 15 5 6 1

z toho ostatních       Důl ČSM  celkem 16 53 51 55

vlastní 17 39 43 39

dodavatelské organizace 18 14 8 16

zameškané směny následkem úr. Důl ČSM  celkem 19 7140 7806 7880

vlastní 20 4499 5515 5308

dodavatelské organizace 21 2641 2291 2572

počet odpracovaných hodin Důl ČSM  celkem 22 6871808 7140320 6998619

vlastní 23 4894776 4732168 4645843

dodavatelské organizace 24 1977032 2408152 2352776

počet odpracovaných směn Důl ČSM  celkem 25 858976 895540 874827

vlastní 26 611847 591521 580730

dodavatelské organizace 27 247129 301019 294097

úrazová četnost (ř. 4 x 1000000) : ř.22 Důl ČSM  celkem 28 9,60 8,82 8,72

vlastní 29 9,40 10,14 9,47

dodavatelské organizace 30 10,12 6,23 7,23

IFR frekv. výskytu úr (ř. 1 x 1000000) : ř. 22 Důl ČSM  celkem 31 42,78 35,15 36,29

vlastní 32 40,45 34,66 34,44

dodavatelské organizace 33 48,56 36,13 39,95

úrazová závažnost (ř.19 x 1000) : ř.25 Důl ČSM  celkem 34 8,31 8,75 9,01

vlastní 35 7,35 9,32 9,14

dodavatelské organizace 36 10,69 7,61 8,75

průměrný počet zaměstnanců Důl ČSM  celkem 37 3777 3982 3962

vlastní 38 2753 2718 2694

dodavatelské organizace 39 1024 1264 1268

zameškané dny pro pracovní úrazy Důl ČSM  celkem 40 9839 10311 11057

vlastní 41 5985 7043 7334

dodavatelské organizace 42 3854 3268 3723

četnost dle nem. úpr. (ř.4 x 100) : ř.37 Důl ČSM  celkem 43 1,75 1,58 1,54

vlastní 44 1,67 1,77 1,63

dodavatelské organizace 45 1,95 1,19 1,34

prům.% prac.nesch.pro prac.úr.(40x100):(37xkal.dny) 46 0,71 0,71 0,76

vlastní 47 0,60 0,71 0,74

dodavatelské organizace 48 1,03 0,71 0,80

49 365 365 366

Výkaz o pracovní úrazovosti a nehodovosti na Dole ČSM

Meziroční porovnání se stejným obdobím let 2010 až 2012

leden - prosinec

Důl ČSM  celkem

Registrované úrazy

počet kalendářních dnů v měsíci

 

Tabulka 1 Výkaz o pracovní úrazovosti a nehodovosti na Dole ČSM. Meziroční porovnání se 

stejným obdobím let 2010 až 2012. 
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3.2. Evidence úrazu 

V souladu s ustanovením nařízení vlády 201/2010 Sb. vede Důl ČSM evidenci o úrazech 

v elektronické i listinné podobě v Knize evidovaných úrazů. Prvotní evidence se vede formou 

zápisu do knihy, která je uložena na stanovišti stálé inspekční služby, která vykonává 

nepřetržitou nonstop dispečerskou službu pro všechna povrchová i důlní pracoviště a to 

včetně pracovišť, která jsou v areálu Dolu ČSM obsluhována zaměstnanci dodavatelských 

organizací. Jejich prvotní úkol je bezodkladné zajištění lékařské pomoci při vzniku 

pracovního úrazu.  Na základě hlášení, které na havarijním čísle „6“ obdrží od zaměstnance, 

který pracovní úraz hlásí, zajišťují výjezd sanitního vozidla s lékařem z Hlavní báňské 

záchranné stanice v Ostravě Radvanicích. Vnitřní řídící akty společnosti OKD po dohodě 

s orgánem státního dozoru vykonávaném státní báňskou správou navíc nařizují, evidovat 

všechny úrazové děje a to bez ohledu na skutečnost, zda dojde k absenci zaměstnance a tím 

zákonem nařízené evidenci. Pro rozlišení těchto stavů mají na Dole ČSM zavedenou 

terminologii, že „evidovaným“ úrazem je každý pracovní úraz, který se stal zaměstnanci Dolu 

ČSM v areálu dolu nebo kdekoliv jinde při služební cestě. Naopak úraz, který dle nařízení 

vlády vyžaduje evidenci, sepsání záznamu o úraze a celou s tím spojenou proceduru, která 

vzniká po absenci postiženého delší než 3 dny nebo jeho smrtí, nazývají pro potřeby dolu 

úrazem „registrovaným“. Z tohoto důvodu je tedy pro všechny pracovní úrazy vedena Kniha 

evidovaných úrazů, v níž jsou obsaženy tyto údaje: 

 Jméno, příjmení a číslo známky úrazem postiženého zaměstnance 

 Datum a hodinu úrazu 

 Místo, kde k úrazu došlo 

 Činnost, při které k úrazu došlo 

 Celkový počet zraněných osob 

 Druh zranění a zraněná část těla 

 Jména svědků 

 Jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. 

 Jméno lékaře HBZS 

 Nemocniční zařízení, kam je postižený transportován 

 Druh úrazu klasifikovaný lékařem výjezdu 
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Další údaje požadované nařízením vlády jsou vedeny v případě vzniku „registrovaného“ 

úrazu v evidenci, která je vedena u osoby odborně způsobilé, a tou je pro důlní podniky 

bezpečnostní technik.  Údaje, které jsou zjišťovány pouze právě u úrazů „registrovaných“ a 

jsou uvedeny na úrazových záznamech. Jsou to tyto údaje: 

 Počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu 

 Zdroj úrazu 

 Příčina úrazu 

[6] 

3.3. Sepsání záznamu 

Zaměstnavatel je povinen zpracovat o pracovním úrazu nebo smrtelném pracovním úrazu 

záznam o úrazu a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. O 

smrtelný pracovní úraz se jedná, pokud došlo k takovému poškození zdraví, na jehož následky 

postižený zaměstnanec zemře do 1 roku. Tato povinnost opět vyplývá z nařízení vlády 

201/2010 Sb. a na Dole ČSM, stejně jako jinde ve společnosti OKD, je plněna v případě 

vzniku „registrovaného“ úrazu.  

S ohledem na interní zavedení „evidovaného“ úrazu je pro potřeby Dolu ČSM opět vydán 

vnitřní řídící akt, a to Směrnice č. 1 ředitele Dolu ČSM, která je každoročně aktualizována, a 

ve které je uvedeno, že pro každý „ evidovaný“ úraz je vyplněn Podrobný protokol o úrazu. 

Tento protokol je vyplněn komisí, která je tvořena směnovým technikem, který vykonával 

funkci směnového technického dozoru úrazem postiženému zaměstnanci, úsekovým 

inspektorem bezpečnosti práce kolektivu, ve kterém postižený pracuje, technikem s nad 

úsekovou působností, který vykonává v dané směně bezpečnostní zajišťovací službu. V tomto 

protokole, stejně jako eventuelně v Záznamu o úrazu v případě „registrovaného“ úrazu, jsou 

rovněž zahrnuty výpovědi postiženého a případných svědků úrazového děje.  

V případě, že charakter nahlášeného úrazu nasvědčuje skutečnosti, že úraz bude 

„registrován“, je prošetřením úrazového děje pověřena komise, která je opět určena ve 

směrnici ředitele. Jejím vedoucím je bezpečnostní technik příslušné lokality a členové jsou 

vedoucí úseku postiženého zaměstnance, závodní inspektor bezpečnosti práce z odborového 

svazu a důlní měřič, který zdokumentuje místo úrazu na měřickém náčrtu. V případě že 

úrazový děj nasvědčuje skutečnosti, že se bude jednat o úraz závažný, úraz s hospitalizací 
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delší než 5 dní nebo úraz smrtelný, což potvrdí lékař výjezdu HBZS, je plněna ohlašovací 

povinnost a inspekční technik svolává komisi pro šetření závažného úrazu, ve které jsou 

zastoupení závodní dolu Dolu ČSM, náměstek pro bezpečnost Dolu ČSM, vedoucí odboru 

bezpečnosti Dolu ČSM a navíc službu konající státní báňský inspektor Obvodního báňského 

úřadu v Ostravě, ústřední svazový inspektor práce OS PHGN a také zástupce odboru 

bezpečnosti ze správy OKD v Ostravě. Je li podezření, že pracovní úraz mohl vzniknout 

zanedbáním povinností nebo byl zapříčiněn druhou osobou, je informována rovněž Policie 

ČR.  Do doby, než je tato komise svolána a než provede kontrolu pracoviště, kde došlo 

k tomuto závažnému úrazu, zůstává pracoviště v původním stavu jako v době úrazu. Povoleny 

jsou pouze práce spojené s vyproštěním postiženého.   

[6] 

3.4. Hlášení pracovního úrazu a odesílání záznamu o úrazu 

Zaměstnavatel je povinen pracovní úraz nebo smrtelný pracovní úraz ohlásit bez zbytečného 

odkladu: 

 Územně příslušnému útvaru policie České republiky 

 Odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o 

závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu 

 Zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil 

 Zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec 

pojištěn 

Závodní dolu zajistí bezodkladné hlášení závažného pracovního úrazu, závažných událostí, 

závažných provozních nehod a nebezpečných stavů příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. 

Pod pojmem závažný pracovní úraz, který je nutno ohlásit patří: 

 Smrtelný úraz 

 Úraz životu nebezpečný:   

o úraz s následnou ztrátou orgánu (anatomickou nebo funkční), 

o životu nebezpečné poškození zdraví (vč. průmyslových otrav), 
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o úraz následkem porušení bezpečnostních předpisů a nasvědčuje závažnému 

ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci, 

 Hromadný úraz, při kterém se zraní nejméně 3 osoby, z nichž alespoň 1 úraz je 

smrtelný nebo kdy došlo ke zranění více jak 10 osob 

Mezi závažné události, závažné provozní nehody a nebezpečné stavy, které se také hlásí, patří 

například: 

 Zapálení a výbuch metanu nebo uhelného prachu 

 Důlní otřes a takový otřesový jev, při kterém došlo k pracovnímu úrazu 

 Důlní exogenní požár a povrchový požár v okruhu 60 m od průniku jámy 

s povrchem 

 Průval vod a bahnin (zvodněných hornin) 

 Zaplynování důlního díla trvající déle než 8 hodin 

 Zával v důlním díle, jehož zmáhání se předpokládá po dobu delší 24 hodin 

 Průtrž hornin, uhlí nebo plynů 

 Úraz při dopravě osob na pásovém dopravníku 

 Úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti organizace 

 Propadnutí osoby, stroje nebo zařízení do důlního díla nebo jiného podzemního 

prostoru 

 Hledání pohřešované osoby 

Dalším kritériem k hlášení závažné události, závažných provozních nehod a nebezpečných 

stavů je způsob vzniku těchto situací a to je při: 

 Nakládání s výbušninami, včetně úrazů, přiotrávení zplodinami vznikajícími 

během výbuchu, vloupání do skladu, odcizení či nalezení výbušnin 

 Používání vyhrazených technických zařízení včetně úrazů elektrickým proudem 

 Provozu těžních zařízení, včetně úrazů vzniklých při provozu těžních zařízení 

Po ukončení šetření úrazového děje je sepsán záznam o úraze, který souhrnně se všemi 

ostatními záznamy za uplynulý kalendářní měsíc následně zaměstnavatel zasílá těm 

institucím, kterým byl pracovní nebo smrtelný pracovní úraz ohlášen, kromě zaměstnavatele, 

který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.  
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Záznamy se odesílají: 

 Územně příslušnému útvaru policie České republiky 

 Odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, jelikož činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení podléhají vrchnímu dozoru podle státní báňské správy, jde-li o 

závažný pracovní úraz  

 Zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil 

 Zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec 

pojištěn 

Záznamy se zasílají nejpozději do pátého dne následujícího měsíce s výjimkou smrtelného 

pracovního úrazu. Na smrtelný pracovní úraz se vztahuje lhůta, kdy zaměstnavatel je povinen 

zaslat záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů od dne, kdy se o úrazu dozvěděl. 

V případě, že se zaměstnavatel po řádném odeslání záznamu o úrazu dozví o okolnostech, 

které zapříčiní nutnost provedení změny v uvedených údajích, a to že:  

 hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů, 

 dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho 

úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu, 

 zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, 

 došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě 

k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu, 

vyhotoví záznam o úrazu – hlášení změn a odešle jej opět výše uvedeným institucím a to 

nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Záznam o úrazu i záznam o úrazu – hlášení 

změn lze zasílat v elektronické podobě, lze použít tiskopis podle přílohy č. 1 nebo v listinné 

podobě. 

Na základě žádosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci kopii nebo 

výpis údajů z knihy úrazů o jeho úrazu. Pokud by se jednalo o smrtelný úraz, zaměstnavatel 

vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost kopii.  

[6], [10] 
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3.5. Odškodnění pracovního úrazu 

Důl ČSM stejně jako všechny jiné organizace nese odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci 

z povolání svých zaměstnanců, což je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

nařizuje zaměstnavateli povinnost v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, poskytnout 

postiženému náhradu za:  

 Ztrátu na výdělku 

 Bolest a ztížení společenského uplatnění 

 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

 Věcnou škodu 

V souladu s ustanovením zákoníku práce má Důl ČSM ve směrnici č. 1 ředitele ustanovenou 

odškodňovací komisi, která zajišťuje řádné projednání odškodnění za pracovní úraz a má 

stanoven tento postup: 

 Bezpečnostní technici zkompletují úrazové záznamy za celý kalendářní měsíc a 

zajistí jejich opis a následné rozeslání, to vše do 5 dne následujícího měsíce. 

 Vedoucí odboru BOZP svolá k jednání odškodňovací komisi složenou z:   

 předseda komise - náměstek pro bezpečnost   

 jednatel  - vedoucí odboru BOZP 

 členové komise - bezpečnostní technik 

    - ZIP OS PHGN 

    - advokát 

 Jednatel komise před zahájením jednání předloží opisy záznamů o úrazech spolu 

s dalšími důležitými podklady, jako je měřický náčrt místa úrazu, 

fotodokumentace, vysvětlení svědků, zápis o dodatečném šetření příčin úrazů 

nebo záznam o provedené rekonstrukci úrazového děje 

 Komise posoudí všechny případy a projednává návrh na výši odškodnění 

v souladu s § 105 zákoníku práce. Tento návrh na odškodnění podává příslušný 

vedoucí úseku postiženého zaměstnance a doporučuje závodní bezpečnostní 

komise, která také navrhuje technickoorganizační a výchovná opatření přijatá na 

základě výsledků šetření. Konečná výše odškodnění je stanovena odškodňovací 

komisí, o čemž je vedoucím OBHP zápis, který podepíšou všichni přítomní 

členové komise. 
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 Zápis obsahuje tyto údaje:  

- Jméno a příjmení poškozeného 

- Číslo známky 

- Příčina a zdroj úrazu 

- Navržená výše odškodnění 

- Případná stanovená výchovná opatření 

 Kopie podepsaného zápisu z jednání odškodňovací komise se předává: 

- Útvaru úrazem postiženého zaměstnance 

- Advokátní kanceláři včetně originálu  

- Útvaru HR administrativy 

- Členům komise 

- Sekretariátu náměstka pro bezpečnosti  

 Pokud bylo rozhodnuto o krácení odškodnění, bezpečnostní technik zajistí, aby 

zaměstnancům, kterých se to týká, bylo písemnou formou oznámeno krácení.    

[11] 
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4. Organizace první pomoci na povrchových pracovištích 

4.1. Vybavení pracoviště zdravotnickým materiálem 

Vzhledem k velké rozptýlenosti povrchových pracovišť a jejich vzdálenosti od stanic první 

pomoci je důležité zajistit rychlou a účinnou před lékařskou první pomoc poskytovanou 

postižené osobě nejbližším spoluzaměstnancem přímo na místě nehody. Z tohoto důvodu je 

důležité, aby všechna pracoviště na povrchu dolu byla vybavené nosítky a lékárničkami pro 

poskytnutí první pomoci. Rozmístění lékárniček je opět uvedeno ve směrnici č. 1 ředitele 

Dolu ČSM, rovněž je zde stanoveno jejich vybavení:  

 1 kusem pohotovostního obvazu na popáleniny (druh 563) 

 1 balíčkem obvazovým malým sterilizovaným (druh 535) 

 1 kusem Esmauchova škrtidla 

 Rouškou na pneumotorax 

 Minimálně 4 kusy obvazového materiálu (velikost 1 – 4) 

Také je stanoveno, že každý povrchový zaměstnanec musí mít neustále na dosah osobní 

balíček první pomoci, což je předmětem kontroly vedoucích úseků, vrchního mistra, 

vedoucích provozů a vedoucí odborů. Rovněž při kontrolách státní báňské správy nebo 

orgánu společenského dozoru je vybavení lékárniček, rozmístění nosítek a používání 

osobního balíčku první pomoci kontrolováno. Zajišťovat materiál pro prvotní vybavování 

lékárniček mají za úkol materiálový hospodář a vedoucí úseku ZBZS. Vlastní kontrolu 

vybavenosti lékárniček a jejich průběžného doplňování mají za povinnost mistr nebo směnový 

technik.  

[13] 

4.2. Oznámení pracovního úrazu a poskytnutí prvotního ošetření  

Základní povinností každého zaměstnance v případě vzniku pracovního úrazu je oznámit 

tento pracovní úraz na stanoviště stálé inspekční služby, poskytnout první pomoc postiženému 

a zajistit zachování místa úrazu v původním stavu, mimo vyproštění postiženého a zajištění 

bezpečnosti v místě úrazu. Součástí oznámení je popis druhu a závažnosti poranění, které jsou 

velmi důležité pro eventuelní zajištění rychlé odborné pomoci a to povoláním výjezdu lékaře 
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HBZS a vysláním báňských záchranářů k poskytnutí vyššího stupně první pomoci, než je ve 

většině případů schopen poskytnout zaměstnanec, který postiženého nalezl a úraz oznamuje.  

V případě, že se jedná o banální pracovní úraz, který svým charakterem nevyžaduje povolání 

lékařského výjezdu, se postupuje tak, že je zaměstnanci poskytnuta první pomoc přímo na 

pracovišti. K tomu se využije zdravotnický materiál z osobního balíčku nebo lékárničky 

přímo na pracovišti a následně se zaměstnanec ihned nebo po ukončení směny dostaví s 

doprovodem na stanici první pomoci, kde je mu poskytnuta pomoc zaměstnancem ZBZS. Zde 

je s ním sepsán záznam o ošetření a je provedena orientační dechová zkouška na alkohol, jejíž 

výsledek je rovněž zaznamenán do knihy o ošetření.  

Pokud se z druhu a charakteru poranění předpokládá nutnost ošetření ve zdravotnickém 

zařízení, je okamžitě po oznámení úrazu technikem stálé inspekční služby online telefonní 

linkou povolán lékařský výjezd z HBZS v Ostravě a k postiženému je vyslán báňský 

záchranář Dolu ČSM, který vykonává funkci průvodce, která je nepřetržitě nonstop 

zajišťována právě pro potřeby doprovodu lékaře nebo báňských záchranářů z HBZS v případě 

důlního výjezdu. Tento záchranář s ohledem na skutečnost, že se jedná o úraz na povrchovém 

pracovišti a transport postiženého na stanici první pomoci bude trvat kratší dobu než dojezd 

lékařského výjezdu, se urychleně přesune k postiženému a za pomocí ostatních zaměstnanců 

zajišťuje pomocí vlastních sil postiženého, nosítek nebo kolečkového křesla transport 

postiženého na stanici první pomoci, kde si jej po svém příjezdu přebírá lékař výjezdu HBZS.  

Samozřejmostí je potom záznam o ošetření na stanici první pomoci, provedení dechové 

zkoušky dle rozhodnutí lékaře a záznam kvalifikace poranění včetně záznamu adresy 

zdravotnického zařízení v případě transportu postiženého. 

V případě, že se jedná o pracovní úraz, který je již při oznámení označen jako závažný 

pracovní úraz nebo se jedná o úraz na důlním pracovišti, zaměstnanec závodní báňské 

záchranné stanice se přesouvá k prostoru dojezdu sanitního vozidla a vykonává funkci 

průvodce pro lékaře výjezdu a doprovází ho až na místo, kde zůstává postižený se 

zaměstnanci, kteří mu průběžně poskytují první pomoc. 

[13] 
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4.3. Poskytnutí první pomoci na stanici první pomoci a zajištění 

lékařského výjezdu 

Na Dole ČSM jsou zřízeny dvě samostatné stanice první pomoci, které se nacházejí 

v bezprostřední blízkosti závodních báňských záchranných stanic a to na lokalitě Sever i na 

lokalitě Jih. Každý zaměstnanec, kterému byl zaevidovaný pracovní úraz, je povinen se 

dostavit na stanici první pomoci, kde mu bude poskytnuto prvotní ošetření a ohledání zraněné 

části těla. Po každém pracovním úrazu, pokud je to možné, se provádí i dechová zkouška na 

alkohol. Následně se provede zápis do „Knihy evidovaných úrazů“, která je vedena na 

jednotlivých stanicích první pomoc. Pokud došlo k lékařskému výjezdu HBZS Ostrava, musí 

být v „Knize evidovaných úrazů“ zaznamenány navíc tyto údaje:  

 Jméno lékaře výjezdu HBZS 

 Klasifikaci úrazu provedená lékařem výjezdu 

 Předpokládaná doba hospitalizace 

 Nemocniční zařízení, do kterého byl postižený zaměstnanec transportován 

Po provedení záznamu provede zaměstnanec úseku ZBZS nahlášení zápisu z „Knihy 

evidovaných úrazů“ na stanoviště stálé inspekční služby, za což je odpovědný vedoucí úseku 

ZBZS. Jestliže se zjistí dodatečné informace o zdravotním stavu postiženého zaměstnance, 

které nejsou uvedeny v „Knize evidovaných úrazů“, musí být neprodleně informována stálá 

inspekční služba. 

[11] 

4.4. Vybavení stanice první pomoci 

Stanice první pomoci Závodní báňské záchranné stanice je nestátní zdravotnické zařízení, 

které slouží k poskytování primární neodkladné ambulantní péče, před nemocniční péči, dle 

zákona č. 309/2006 Sb. Tyto pracoviště v rámci OKD jsou umístěna na 10 různých lokalitách.  

Stanice první pomoci poskytuje v rámci svých možností: 

 Akutní neodkladné ošetření před nemocniční péči a léčbu stavů, které 

bezprostředně ohrožují zdraví nebo život 

 Ambulantní infuzní terapii 

 Malé neodkladné chirurgické zákroky, převazy 
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Je prostorově včleněna do povrchového areálu dolu, kde jsou vyčleněné místnosti pro 

poskytnutí základní zdravotnické péče. V každé takové budově musí být ošetřovna, umývárna 

a WC pro zaměstnance (raněné) a ZBZS, sklad zdravotního materiálu, místnost vedoucího 

pracoviště a denní místnost pro službu konající báňské záchranáře. 

Obecně musí místnosti být vybaveny nábytkem, který je snadno omyvatelný a má lehce 

dezinfikovatelný povrch. Stěny a podlahy musí být snadno čistitelné, omyvatelné a 

dezinfikovatelné. 

Ošetřovna, která je brána jako hlavní místnost, je vybavena dvěma havarijními skříněmi a 

skříní první pomoci. Umývárna musí mít zajištěnou přítomnost mycího lůžka – roštu. Dále je 

nezbytné dohlídnout na vybavení vedlejší místnost se skladem zdravotnického materiálu, kde 

musí být přítomna tři samostatná ošetřovací lůžka.  

Je důležité dohlídnout na rozdělení:  WC pro pacienty, tak pro personál. Na žádné stanici 

První pomoci nesmí chybět denní místnost, šatny báňských záchranářů a úklidová místnost.  

Na žádné stanici První pomoci se nevyskytuje izolační pokoj ani operační sál. 

Poskytovatel zdravotnických služeb je povinen činit taková hygienická a protiepidemická 

opatření, aby se zabránilo vzniku a šíření nemocničních nákaz. Nemocniční nákazou je brána 

nákaza endogenního nebo exogenního původu, která vznikla v přímé souvislosti s pobytem 

nebo výkony prováděnými ve zdravotnickém zařízení. Proto je důležité dodržovat jistá 

opatření, jako například: 

 Každý člen personálu, zajišťující první pomoc, je povinen používat jednorázové 

ochranné pracovní pomůcky – gumové rukavice, oblečení, dle povahy zásahu i 

sterilní materiál. Pacientovi se poskytuje jednorázový zdravotnický materiál, 

podle potřeby i sterilní 

 Dodržování dezinfekčního řádu ambulance – stanice PP 

o Fyzikální dezinfekce, chemická dezinfekce, fyzikálně – chemická 

dezinfekce 

 Dohlídnout na zachování sterilizace materiálu a nástrojů 

o Fyzikální sterilizace – sytou vodní parou, proudícím horkým vzduchem, 

plazmou, radiační sterilizace 

o Chemická sterilizace – plyny předepsaného složení a koncentrace 

 Dbát na základy hygieny při manipulaci s prádlem ve zdravotnickém zařízení 
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 Dodržovat zásady odběru biologického materiálu a manipulace s ním 

 Dodržovat způsob dekontaminace místa, které je kontaminované biologickým 

materiálem 

 Dodržovat způsob manipulace a likvidace pevných obalů a odstraňování tekutých 

odpadů 

 Dodržovat zásady osobní hygieny zaměstnanců 

 Dodržovat zásady prevence vzniku a šíření nemocničních nákaz:  

o Bariérová ošetřovatelská technika – personál používá čisté ochranné 

prostředky, vyčleněné pouze pro stanice první pomoci ZBZS (oděv). 

K vyšetřování a léčení přistupují zdravotníci až po umytí rukou, k utření 

používají jednorázové papírové ručníky, uležené v krytých zásobnících 

Plnění požadavků stanovených v zákoně 309/2006 Sb., mezi něž například patří povinnost, 

aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovně 

lékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro 

přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, je zajištěno tím, že lékař zajišťující 

v souladu se služebním řádem Hlavní báňské záchranné stanice předepsal povinné vybavení 

stanic první pomoci. Dále potom tento lékař ve spolupráci s vedoucím pracoviště zpracoval 

provozní řád, který následně jak pro Důl ČSM tak i pro ostatní doly společnosti OKD 

schválila Krajská hygienická stanice v Ostravě.  Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je 

také stanovený dezinfekční režim (viz kapitola 2.3, odstavec 2.3.5).  

[4], [5], [14] 

4.5. Modelový pracovní úraz 

Na povrchovém pracovišti v úseku hrubá třídírna došlo k pracovnímu úrazu pana Jana 

Nováka. Postižený zaměstnanec utrpěl pohmožděninu pravé paže.  Toto zranění si způsobil 

při opravě pásového dopravníku, ve kterém se zaklínil velký kus dřeva. Postižený 

zaměstnanec zastavil provoz pásového dopravníku a označil výstražnou tabulkou spínací 

skříň, ze které se spouští dopravník. Poté se pomocí násady na lopatu pokoušel uvolnit 

zaklíněnou dřevěnou rozpínku. V okamžiku, kdy se mu podařilo dřevo páčením uvolnit, došlo 

k prudkému uvolnění násady a zaměstnanec ztratil stabilitu a upadl na konstrukci pásového 

dopravníku pravou stranou těla, čímž si způsobil pohmoždění pravé ruky v oblasti mezi 

loktem a ramenem. Tento úrazový děj byl zpozorován panem Jiřím Homolou, který v té době 
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prováděl čištění prostoru pod spodní větví dopravníku v místě napínací stanice. Ten ihned 

přerušil práci a přispěchal p. Novákovi na pomoc, vizuálně zkontroloval zraněného, zejména 

zda neutrpěl šok, zda je při vědomí a nekrvácí. Po zjištění, že p. Novák je při vědomí a stěžuje 

si na bolest pravé ruky, kterou měl nekrvavě pohmožděnou a po kontrole místa, kde se pan 

Novák nacházel, jej usadil a odebral se zavolat pomoc vytočením havarijního čísla 6. 

Dispečerovi nahlásil, že došlo k pracovnímu úrazu, nahlásil osobní iniciály postiženého, 

popsal zevrubně úrazový děj, informoval o druhu poranění a vyžádal pro postiženého p. 

Nováka výjezd lékaře HBZS, neboť nedokázal odhadnout, zda nedošlo ke zlomenině kosti 

pravé paže. Po předání všech nezbytných informací přinesl pan Homola lékárničku, která je 

umístěna na pracovišti hrubé úpravny a pomocí obvazového materiálu se připravoval k fixaci 

poraněné paže. Mezitím k postiženému dorazil báňský záchranář, kterého na místo úrazu 

vyslal inspekční technik a přinesl k postiženému ze stanice první pomoci dlahy, které spolu 

s p. Homolou použili na znehybnění zraněné ruky mezi ramenním a loketním kloubem. 

Jelikož se u zraněného zaměstnanec neprojevovaly žádné psychické ani fyzické problémy, 

které by znemožňovali jeho přesun na stanici první pomoci ZBZS, doprovodili postiženého na 

stanici, kde společně vyčkali příjezdu lékaře HBZS. Po příjezdu lékaře na stanici byly 

postiženému podány bolest utišující medikamenty a provedena odborná prohlídka. Poté byly 

odstraněny obvazy a dlahy použité při první pomoci a sejmuto pracovní oblečení. Lékař pak 

provedl očistu poraněné paže, dezinfekci lokálních oděrek a kontrolu hybnosti paže, ze které 

vyvodil podezření, že se může jednat o zlomeninu. Z tohoto důvodu po celkové očistě 

postiženého bylo provedeno důkladné ošetření a fixace pravé paže a po dohodě s postiženým 

rozhodl lékař, že p. Novák bude převezen na rentgenové vyšetření do Nemocnice 

s poliklinikou v Havířově, kde postižený bydlí. Tyto informace o závažnosti poranění, místě 

zdravotnického zařízení byly sděleny báňskému záchranáři Dolu ČSM, který tyto informace 

zapsal do knihy úrazů a následně nahlásil inspekčnímu technikovi. Během ošetření se 

provedla dechová zkouška na alkohol, jejíž výsledek byl negativní, což bylo rovněž zapsáno 

do knihy a nahlášeno na inspekční službu. Prováděné dechové zkoušce byl přítomen rovněž 

bezpečnostní technik, který se mezitím na první pomoc dostavil a zaznamenal předběžnou 

výpověď postiženého p. Nováka. Jakmile se lékařský výjezd s postiženým odebral ze stanice 

první pomoci, bylo báňským záchranářem vydáno svědku p. Homolovi takové množství 

obvazového materiálu, jaký byl odebrán z lékárničky při poskytnutí první pomoci, kterou mají 

na pracovišti. Inspekční technik s ohledem na podezření na zlomeninu paže mezitím 

informoval bezpečnostního technika lokality Sever, vedoucího provozu úpravny a závodního 

inspektora práce OS PHGN Dolu ČSM o úrazovém ději, načež se tito členové šetřící komise 
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odebrali na pracoviště a provedli prošetření úrazu, ohledání místa úrazu a vyslechli výpověď 

svědka p. Homoly. S ohledem na to, že pan Novák odstranil závadu na dopravníku a komisí 

bylo šetření úrazu ukončeno, nahlásila komise tyto skutečnosti na stanoviště stálé inspekční 

služby a povolila provoz pásového dopravníku. Následně komise sepsala zápis z kontroly 

pracoviště a předběžný protokol o pracovním úrazu. S ohledem na skutečnost, že p. Novák 

utrpěl naštípnutí pažní kosti a paže mu byla fixována sádrovým obvazem, nastoupil na 

pracovní neschopnost, byl vedoucím úpravny sepsán také Záznam o úrazu, který se sepsal po 

3 dnech nemocenské. Sepsaný záznam o úrazu je v Příloha č. 1. 
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5. Systém řízení BOZP na Dole ČSM 

5.1. Kontrola příčin a okolností pracovních úrazů 

Zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu, je povinen zjistit příčiny a okolnosti jeho 

vzniku. To vše se prověřuje za účasti svědků, odborové organizace, zástupce pro oblast BOZP 

a pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, tak i za jeho účasti. Je důležité zachovat stav 

místa, kde se přihodil pracovní úraz a bez vážných důvodů jej neměnit, do doby objasnění 

příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. Ohledání místa provádí obvodní báňský úřad, 

organizace pořizuje dokumentaci o místě, kde se stal úraz a hlavně pořizuje náčrtek, plánek a 

fotografie atd. z tohoto místa. Zaměstnavatel je dále povinen přijmout takové opatření, která 

zabrání opakování pracovního úrazu. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu na Dole ČSM je prováděna 

následovně. 

5.1.1. Zajištění systému BOZP zaměstnavatelem 

 Vyhledává a posuzuje všechny rizika, zjišťuje jejich příčiny a zdroje a stanovuje a 

realizuje opatření k jejich omezení a postupnou eliminaci 

 Zajišťuje kvalifikovanou první pomoc včetně poskytnutí specializované lékařské 

pomoci 

 Pravidelně kontroluje úroveň BOZP u jednotlivých dolech prostřednictvím 

prověrek bezpečnosti práce nejméně jednou ročně. Prověrky BOZP se provádějí 

na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele po dohodě s příslušnou 

odborovou organizací a s následnou kontrolou odstranění zjištěných nedostatků 

 Stanovuje vhodný způsob vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, 

sepsání a odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání, odstraňování jejich 

příčin, vedením příslušné evidence a oznamování všech případů příslušným 

orgánům 

 Dodržování podmínek ochrany pracujících při práci stanovených v platném 

nařízení vlády 
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5.1.2. Povinnosti zaměstnavatele vůči odborovým organizacím 

 Prověřit pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance 

 Účastnit se na řešení a prošetřování všech otázek souvisejících s bezpečností a 

ochranou zdraví při práci. K tomuto účelu jim zaměstnavatel umožní přizvat 

funkcionáře a zaměstnance OS PHGN a jeho členských sdružení, včetně 

specialistů BOZP OS PHGN, ke vstupu na svá pracoviště za účelem výkonu jejich 

práv a povinností vyplývajících z právních předpisů a kolektivních smluv, a to za 

stejných podmínek jako služebním návštěvám. Dále umožní přizvat organizace, 

provádějících měření rizikových faktorů pracovního prostředí 

 Účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, kontrolovat, 

zda zaměstnavatel pracovní úrazy řádně vyšetřuje 

 Kontrolovat, zda zaměstnavatel řádně předkládá podklady k provádění 

odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se ZP. Zaměstnavatel 

předloží příslušné odborové organizaci závěry jednání odškodňovací komise do 

jednoho týdne po jejím jednání. Členem odškodňovací komise je i zástupce 

příslušné odborové organizace 

 Účastnit se prověrek BOZP 

 Školení zástupců odborů na úseku BOZP včetně poskytnutí metodické pomoci na 

náklady zaměstnavatele 

 Účast na kontrole dodržování limitů přesčasové práce 

 Podílet se na šetření všech MÚ v prostorách zaměstnavatele, k tomuto šetření je 

zaměstnavatel povinen přizvat zástupce příslušné odborové organizace včetně 

svazového inspektora OS PHGN dle pokynů v havarijním plánu 

 Umožnit účast zástupce příslušné odborové organizace na jednání kategorizační 

komise jako člena této komise. Zaměstnavatel poskytne příslušné odborové 

organizaci zápis z jednání kategorizační komise 

5.1.3. Povinnosti odborové organizace v oblasti BOZP 

 V rámci svého působení při zajišťování úkolů napomáhat zaměstnavateli o úsilí o 

dodržování povinností zaměstnanců, vyplývajících ze ZP 

 Spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými zaměstnanci 

při vyhledávání rizik 



 

31 

 

 Zajistit dodržování předpisů k zajištění BOZP a podílet se na vytváření zdravého a 

bezpečného pracovního prostředí 

 Dbát o používání OOPP a ochranných zařízení při práci 

 Dohlížet na podrobení se předepsaným školením, zkouškám, lékařským 

prohlídkám, vyšetření a účasti na rekondičních pobytech 

 Vyžadovat nepožívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na 

pracovištích, nevstupování pod jejich vlivem na pracoviště, dodržování 

stanoveného zákazu kouření na pracovištích 

5.1.4. Povinnosti inspektorů bezpečnosti práci 

 Odborové organizace prostřednictvím závodních a svazových inspektorů 

bezpečnosti práce jsou oprávněny požadovat na zaměstnavateli odstranění závad 

v provozu na strojích a zařízeních, chyb v pracovních postupech a v případě 

bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců dát podnět k zastavení 

další práce, včetně podnětu k zákazu práce přesčas a práce v noci, která by 

ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

 ZIP se zúčastní na požádání zaměstnavatele všech prověrek prováděných orgány 

státního odborového dozoru na BOZP. Zaměstnavatel je povinen předem oznámit 

odborové organizaci všechny prověrky BOZP, výkon vrchního dozoru zástupců 

státní báňské správy a dozoru hygienické služby, měření parametrů pracovního 

prostředí organizované či iniciované orgány státního odborového dozoru a na tyto 

kontroly ZIP přizvat a umožnit jim přednést své připomínky 

 Na jednotlivých VOJ, se v rámci odborové organizace zřizuje funkce úsekových 

inspektorů práce (ÚIP), jejichž činnost je stanovena těmito zásadami: 

o Úsekový inspektor je oprávněn podávat návrhy na odstraňování závad a 

náměty pro zlepšování stavu na pracovištích. Účastnit se vyšetřování příčin 

pracovních úrazů, MÚ a nebezpečných stavů a prohlídek pracoviště 

dozorčími a inspekčními orgány a sdělit své připomínky týkající se BOZP. 

Kontrolovat vybavování spoluzaměstnanců OOPP a informovat své 

nadřízené a ZIP o stavu pracoviště, o svých návrzích a ostatních zjištěních 

v oblasti BOZP 

o Zaměstnavatel je povinen projednat návrhy, připomínky a náměty ÚIP a 

poskytnout mu konzultace z oblasti BOZP. Zajišťuje ve spolupráci 
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s příslušnou odborovou organizací proškolení ÚIP z bezpečnostních 

předpisů a ověření jejich znalostí, poskytuje ÚIP nezbytný časový prostor 

k výkonu jejich funkce. Zajistí seznámení pracovních kolektivů s ÚIP jako 

zástupci zaměstnanců na pracovišti, s jejich právy a povinnostmi. Nesmí 

postihnout ÚIP za jejich činnosti vykonanou v dobré víře v souvislosti 

s výkonem této funkce 

[1], [11] 

5.2. Opatření ke snížení úrazovosti v podmínkách Dolu ČSM 

S cílem dosáhnout snížení úrazovosti v dole byla přijata tato opatření nad rámec požadavků 

stanovených v platné legislativě, která jsou zakotvena ve Směrnici č. 1 ředitele Dolu ČSM a 

nařizují: 

 Jakýkoliv úrazový děj s následkem zranění zaměstnance se musí prošetřit. Nutnost 

prošetření úrazového děje posuzuje směnový technik společně s inspekční službou 

 Následného prošetření se zúčastňuje vedoucí příslušného úseku – vrchní mistr 

nebo jeho zástupce, v době jejich nepřítomnosti se místo nich zúčastní příslušná 

zajišťovací služba – příprav, rubání nebo bezpečnosti 

 O pracovním úrazu se vyplní tzv. „Podrobný protokol o úrazu“, který se 

odevzdává nejpozději následující pracovní den vedoucímu oddělení BP 

 Důležité je zaznamenávat všechny registrované a evidované pracovní úrazy v tzv. 

„Bezpečnostní kartě zaměstnanců“ na portálu SAP-HR. Dále se tam zaznamenává 

i porušování BP a pracovní kázně dle měsíční zprávy o bezpečnosti 

 Registrované úrazy se projednávají na „Bezpečnostním aktivu“ a to jednou 

měsíčně 

 Při registrovaném úrazu, u kterého se zjistilo, že došlo k závažnějšímu porušení 

bezpečnostních předpisů ze strany postiženého, se po jeho uschopnění 

přezkoumají jeho znalosti jak z bezpečnostních předpisů, tak technologických 

postupu v rozsahu přiznané kvalifikační třídy. Jestliže zaměstnanec neprokáže 

požadované znalosti, dojde ke snížení jeho kvalifikační třídy o jeden stupeň. Podle 

tohoto stupně jej pracovně zařadíme až do doby, kdy prokáže potřebné znalosti 
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 Jestliže došlo při úrazech k závažnému porušení bezpečnostních předpisu, a to ze 

strany organizace, dojde k přezkoušení z bezpečnostních předpisů všech 

zodpovědných THZ včetně předáků pracoviště 

 Pokud dojde ke zvýšení úrazovosti (dva a více pracovních úrazů v kalendářním 

měsíci na jednom měsíci na pracovišti), zvýší se počet kontrol daného pracoviště 

vedoucímu úseku a jemu nadřízenému zaměstnanci, který provádí kontroly zápisů 

a v případě neřešení zjištěných bezpečnostních závad vyvozuje s odpovědnými 

zaměstnanci závěry 

 Při registraci tří úrazů na jedné lokalitě se každý další evidovaný úraz prošetří 

komisí stanovenou závodním dolu 

5.2.1. Školení směnových techniků 

V průběhu jednoho měsíce a to vždy první pracovní den v týdnu se provádí školení týkající se 

stejného tématu, vzhledem k vícesměnnému provozu. Výjimkou je měsíc červenec, srpen a 

prosinec. Je důležité vést a následně zakládat evidenci účasti každého školeného i s výsledky 

jeho testů u příslušného BT. Pro zajištění přeškolení všech potřebných zaměstnanců se 

zpracovává prezenční listina. Pro přednášené téma školení se zpracovávají stručné a v plném 

rozsahu výstižné písemné podklady k přednášené látce.  Jednou ročně se provádí ověření 

znalostí a to závěrečnou zkouškou, která je složena z písemného testu, který obsahuje otázky 

z každého přednášeného tématu školení. Z ní se udělá celkové vyhodnocení školení a zpracuje 

se výsledná zpráva, která se následně odevzdá vedoucímu odboru BOZP k projednání na 

bezpečnostním raportu. Po provedení závěrečné zkoušky se zahájí nový cyklus školení. 

Školení s tématikou první pomoci a požární ochrany se povinně zúčastňují všichni THZ. 

Pokud dojde ke změně  legislativy a to jakéhokoliv tématu z původního zpracování 

přednášené látky, provede se aktualizace a aktualizovanou podobu se zvýrazněním změn se 

předá všem THZ, kteří se zúčastňují pravidelného školení. Školení se vede podle předem 

daných tematických okruhů, každý cyklus školení je ukončen závěrečnou zkouškou.  

5.2.2. Informace o pracovních úrazech 

V případě vzniku pracovního úrazu, který je klasifikován jako závažný nebo doba 

hospitalizace je delší než 5 dní, jsou o tomto úraze informováni všichni zaměstnanci Dolu 

ČSM a to společným informátorem vedoucího OBHP a odborového svazu OS PHGN na Dole 

ČSM.  Tento informátor je vystaven ve vestibulu jednotlivých lokalit a je předmětem 
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projednávání na pravidelném celopodnikovém bezpečnostním raportu, kterého se zúčastňují 

všichni vedoucí úseků, vedoucí odborů a provozů a nejvyšší vedení Dolu ČSM. Na začátku 

následujícího měsíce je potom tento informátor přičleněn k materiálům, se kterými jsou 

v daném měsíci seznámeni a proškoleni všichni zaměstnanci dolu, o čemž je prokazatelný 

záznam v Knize měsíčního poučení, která je vedena na každém úseku. Rovněž jsou s tímto 

informátorem seznámeni účastníci pravidelného bezpečnostního raportu, který je organizován 

společně s týdenním rozpisem směn a na němž jsou se všemi vedoucími úseku projednány 

také výsledky šetření zjištěné šetřící komisí a závěry z tohoto šetření vyplývající. 

[1],[10], [11] 
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6. Návrh na zlepšení 

Na základě prostudovaných materiálů o způsobu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu na pracovištích v podzemí i na povrchu Dolu ČSM  se 

domnívám, že zákonem vyžadovaný systém vyhledávání rizik a jejich předcházení je ze 

strany společnosti OKD plněn v dostatečné míře. Podle rozboru zdrojů pracovních úrazů 

v letech 2010 až 2012 (viz Tabulka 2) dochází nejčastěji k pracovním úrazům z důvodu pádu 

horniny, což je samozřejmě při práci v podzemí největším rizikem. Zarážející je ovšem 

skutečnost, že druhým nejčastějším zdrojem pracovních úrazů i na povrchu dolu je pád 

zaměstnance, který nastává nejčastěji při chůzi nebo při ztrátě stability a rovnováhy. Tato 

skutečnost nepochybně souvisí také s nejčastější příčinou pracovních úrazů, kterou je 

nepředvídatelné riziko práce, selhání lidského činitele a dále porušení pracovní kázně a 

nedostatečně odhadnuté riziko. Ve sledovaném tříletém období jde z celkového počtu 190 

pracovních úrazů neuvěřitelných 138 případů, což je 73% pracovních úrazů na vrub lidskému 

činiteli, tedy vlastně postiženému zaměstnanci. Důl ČSM se snaží snížit úrazovost na svých 

pracovištích především represivními a sankčními opatřeními, které jsou bohužel nezbytně 

nutné, neboť práce v hornictví vyžaduje disciplínu a kázeň, která musí být v případě 

nedodržení nebo porušení potrestána. Domnívám se však, že možnost jak snížit četnost úrazů 

je v zintenzivnění emotivního působení na zaměstnance a pracovní kolektivy.  Všichni, kteří 

pracují bez pracovních úrazů a mají na svých pracovištích pořádek, jsou v rámci několika 

projektů odměňováni za bezúrazový provoz nebo za bezpečné pracoviště.  Doporučuji, aby 

jejich výborné výsledky byly zveřejňovány ve vestibulech správních budov poutavější a 

přitažlivější formou než jen vyvěšením strohých tabulek. Obdobně pak nejlepší zaměstnance a 

kolektivy poutavě vyhlašovat, také v novinách Horník, což je periodicky vycházející týdeník 

OKD. Zlepšení v oblasti bezpečnosti se tedy dá předpokládat hlavně v případě zvýšení 

disciplíny všech zaměstnanců, kteří budou sami striktně dodržovat bezpečnostní pravidla, ale 

rovněž nepřipustí, aby jiný zaměstnanec ohrozil porušením bezpečnostních pravidel sebe 

sama nebo dokonce někoho ze svých kolegů. Tohoto stavu se dá zřejmě dosáhnout ještě 

vyšším stupněm školení a přezkušování zaměstnanců ze znalosti bezpečnostních předpisů, 

technologických a pracovních postupů a samozřejmě také zvýšenou kontrolou jejich 

dodržování.   
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Tabulka 2 Přehled pracovních úrazů dle zdrojů a příčin Dolu ČSM za leden – prosinec 2010, 

2011 a 2012 

  

klasifik

ace dle 

zdrojů 

klasifik

ace dle 

příčin 

VL. DO. ČSM VL. DO. ČSM VL. DO. ČSM VL. DO. ČSM VL. DO. ČSM VL. DO. ČSM

I 1 0 1 2 0 2 1 0 1 I 3 0 3 0 0 0 1 1 2

I/II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 I/II 1 0 1 0 0 0 0 1 1

I/III 0 0 0 0 1 1 0 0 0 I/VI 0 1 1 1 0 1 0 0 0

II 7 4 11 1 0 1 2 0 2 II 12 1 13 13 1 14 13 2 15

II/IV 1 0 1 0 0 0 0 0 0 II/IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II/III 1 0 1 0 0 0 0 0 0 II/IV/V 1 0 1 0 0 0 0 0 0

III 17 12 29 24 7 31 21 10 31 II/V 0 0 0 1 1 2 4 1 5

III/V 1 1 2 0 0 0 1 0 1 II/VI 2 3 5 2 5 7 1 2 3

III/VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II/VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III/X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 11 3 14 17 4 21 15 4 19 IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV/VIII 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV/VI 2 0 2 0 0 0 0 0 0 IV/V 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V 1 0 1 1 0 1 1 0 1 IV/VI 1 0 1 0 0 0 0 0 0

VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 5 5 10 6 3 9 5 0 5

IX 0 0 0 0 0 0 0 2 2 V/VI 1 0 1 4 0 4 0 0 0

VII 2 0 2 0 1 1 0 0 0 V/VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII 0 0 0 2 2 4 0 0 0 VI 15 10 25 18 5 23 14 10 24

IX 0 0 0 0 0 0 2 0 2 VI/VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XI 1 0 1 1 0 1 0 1 1 VII 5 0 5 3 0 3 6 0 6

celkem 46 20 66 48 15 63 44 17 61 celkem 46 20 66 48 15 63 44 17 61

Zdroje úrazů 6.1 dopravní prostředek  

6.2 kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí   

6.3 materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení)                     

6.4 pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí

6.5 nástroj, přístroj, nářadí

6.6 průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele                                                                            

6.7 horké látky a předměty, oheň a výbušniny                           

6.8 stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní                             

6.9 lidé, zvířata nebo přírodní živly                                                                                                                  

6.10

6.11

Příčina úrazů 7.1 pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu

7.2 pro špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko

7.3 pro závady na pracovišti

7.4 pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků

7.5 pro porušení pracovní kázně postiženým

7.6 pro nepředvídané riziko práce nebo selhání lidského činitele

7.7 pro jiný blíže nespecifikovaný důvod

VL. Vlastní DO. Dodavetelé ČSM ČSM celkem

 Přehled pracovních úrazů dle zdrojů  a příčin  Dolu ČSM za   leden - prosinec  2010, 2011 a 2012

elektrická energie

jiný blíže nespecifikovaný zdroj

2011 20122010 2011 2012 2010
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7. Závěr 

Závěrem své práce bych chtěla podotknout, že způsob, jakým je ve společnosti OKD 

přistupováno k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u všech zaměstnanců, bez 

rozdílu zda se jedná o práci na povrchových pracovištích nebo na pracovištích v podzemí 

působí naprosto dokonalým dojmem. Pomalu se ani po prostudování celého systémů řízení, 

množství vydaných řídících aktů a pravidel pro bezpečnou práci, provozovanému systému 

kontrol zaměstnanců a pracovišť ať už ze strany vedení Dolu ČSM a vedení společnosti OKD 

nebo strany společenského dozoru a státní báňské správy, nechce ani věřit, že k nějakým 

úrazům vůbec může docházet, jak je v práci zdokumentováno. Je uveden rozbor úrazovosti, 

postup při řešení pracovního úrazu a poskytování první pomoci.  

Rovněž podmínky pro poskytování první pomoci při pracovních úrazech na stanici první 

pomoci, vybavení zdravotnickým materiálem na každém pracovišti, používání osobních 

zdravotnických balíčků a periodické školení všech zaměstnanců snižují v případě nutnosti 

rizika spojená s pracovním úrazem. Velmi účinný je také systém zajištění stálé inspekční 

služby, která dokáže organizovat okamžitou pomoc zaměstnanci postiženému úrazem 

v součinnosti se speciálně proškolenými zaměstnanci ze stanice závodní báňské záchranné 

stanice, kteří jsou několikrát ročně v rámci svého výcviku školeni z poskytování první 

pomoci. Spolupráce dolů společnosti OKD s lékařem výjezdu HBZS, který má kvalifikaci 

báňského záchranáře a umí tedy pomoci i v prostředí, kam v případě mimořádné události 

žádný jiný lékař nechce nebo dokonce nesmí vstoupit, je naprosto unikátní a v průběhu jejího 

trvání prokazatelně zachránila již mnoho životů. Dojezdové časy lékařského výjezdu na Důl 

ČSM se pohybují špičkově okolo 13 minut, což je čas, který by stěží docílila sanita vyslána 

z nemocnice v Karviné, která je nejblíže. Rozhodující rozdíl oproti civilnímu lékařskému 

výjezdu je ovšem v tom, že s lékařem výjezdu HBZS přijíždí rovněž speciální zdravotník, 

samozřejmě báňský záchranář, přičemž oba jsou oblečení do speciálních obleků, které 

umožňují v případě potřeby ihned fárat za doprovodu průvodce do dolu k postiženému. Tímto 

způsobem, kdy jede lékař vstříc transportu zraněného nebo dojíždí až na místo, kde se úraz 

stal a postiženého nelze transportovat nebo dokonce vyprostit, se zásahové časy několikrát 

zkracují a pokud nehovoříme o záchraně života, tak zkracují rovněž dobu, kdy jsou 

postiženému podány bolest tišící medikamenty a je mu poskytnuta odborná lékařská pomoc. 

To vše platí i pro povrchové pracoviště Dolu ČSM. 
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Rychlý zásah všech zúčastněných, profesionalita báňských záchranářů a propracovanost 

celého systému pozitivně ovlivňuje fyzickou rekonvalescenci postiženého zaměstnance, ale 

hlavně psychiku a to i přítomných svědků. Což je nezbytnou součástí práce v hornickém 

průmyslu bez rozdílu, zda zaměstnanec pracuje na povrchu nebo přímo v dole.  

Dle mého názoru, takto zajištěná první pomoc zkracuje dobu návratu postiženého 

zaměstnance zpátky do provozu.   
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file:///C:/Users/Veri/Desktop/Vysoká%20škola%20báňská.docx%23_Toc353973548
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 SIP - svazový inspektor práce OS PHGN 

 ZIP - závodní inspektor práce 

 ÚIP - úsekový inspektor práce 

 NWR - New World Resource – vlastník OKD 

 OKD - společnost Ostravsko karvinské doly 

 VOJ - vnitřní organizační jednotka 

 CSS - Centrum sdílených služeb 

 ČBÚ - Český báňský úřad v Praze 

 OBÚ - Obvodní báňský úřad v Ostravě 

 SBS - státní báňská správa 

 ÚBI - ústřední báňský inspektor 

 OBI - obvodní báňský inspektor 

 IP - inspektorát práce 

 ZP - zákoník práce 

 HZ - horní zákon 

 Sb. - sbírky zákonů 

 KHS - Krajská hygienická stanice v Ostravě 

 HBZS - Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě Radvanicích 

 ZBZS - závodní báňská záchranná stanice na jednotlivých dolech 

 SŘ - služební řád 

 VLH - vedoucí likvidace havárie 

 SIS - stálá inspekční služba 

 OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky 

 SPP - stanice první pomoci 

 DŘ - dezinfekční řád SPP 

 PŘ - provozní řád SPP 
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Příloha č. 1  Záznam o pracovním úrazu 

 



X

X







OKD, a. s. 

vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním 

rejstříku

Důl ČSM Stonava č.p. 1077

PSČ 735 34

3. Místo, kde došlo k úrazu došlo:

6. Délka trvání základního pracovně právního vztahu u zaměstnavatele:    roků: 6          měsíců: 8

8. Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu:

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci.

1. Jméno: Jan Novák

Adresa trvalého pobytu: Družstevnická 312/22          

Horní Suchá PSČ 73501

Pohlaví:  �         X Muž              Žena

Adresa pro doručování:

7. Úrazem postižený je:

4. Druh práce ( KZAM ):

2. Datum narození: 16.7.1988 3. Státní občanství: české

ZÁZNAM O ÚRAZU

  smrtelném

  s hospitalizací delší než 5 dnů

  ostatním

Evidenční číslo                                                                     

záznamu:

3. Místo, kde došlo k úrazu:

hrubá úpravna Dolu ČSM

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm úrazem 

postiženého zaměstnance ?

Evidenční číslo                                    

zaměstnavatele: S-01/01/2011/01

Pojišťovna:

Číslo známky:

Úsek:

A.     Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovně      právním vztahu.Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovně 

právním vztahu.

       X ANO                      NE

2. Předmět podnikání ( CZ - NACE ) v jehož rámci k 

úrazu došlo:

10 10 000

Dobývání černého uhlí

1. IČO:                                                                                                       

Název zaměstnavatele a jeho sídlo ( adresa ):

2. Předmět podnikání ( CZ - NACE ) v jehož rámci k 

úrazu došlo:

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo ( pokud se nejedná o zaměstnavatele uvedeného v 

části A záznamu ):

1. IČO:                                                                                                        

Název zaměstnavatele a jeho sídlo ( adresa ):

zaměstnanec v pracovním poměru.

zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

osoba vykonavající činnosti, nebo poskytující služby mimo pracovně právní vztahy.

zaměstnanec agentury práce, nebo dočasně přidělený k výkonu práce za účelem prohloubení 

kvalifikace u jiné právnické, nebo fyzické osoby.

od: 8.12.2012                                do:                                          celkem kalendářních dnů:

5. Činnost, při při které k úrazu došlo: uvolňování 

dřeva z konstrukce pásového dopravníku



 

 

 

 

 

 

 

 2. 

3. Druh zranění: naštípnutá pažní kost 4.

6.

7.

8.

   zaměstnance včetně osobních

 pro závady na pracovišti    se k práci, nebo pokynů zaměstnavatele

 5.   Počet zraněných osob celkem: 1

X pro špatné, nebo nedostatečné vyhodnocení      ochranných pracovních prostředků

     rizika  pro porušení předpisů vztahujících 

 jiný blíže nespecifikovaný zdroj

Proč k úrazu došlo ? ( příčiny )

 pro poruchu, nebo vadný stav některého ze  pro nedostatečné osobní zajištění

   zdrojů úrazu

 lidé, zvířata, nebo přírodní živly

 elektrická energie

Co bylo zdroje úrazu:

 dopravní prostředek

 stroje a zařízení přenosná, nebo mobilní

     odlétnutí, náraz, zavalení )

 pád na rovině, z výšky, do hloubky,

      Hodina úrazu: 8:40 hod

Datum úmrtí úrazem                                                       

postiženého zaměstnance: nenastalo

Počet hodin odpracovaných bezprostředně    

před vznikem úrazu:   2 hodiny 40 minut                                                      

D. Údaje o úrazu.

 1.  Datum úrazu: 8.12.2012

     propadnutí

 nástroj, přístroj, nářadí

 průmyslové škodliviny, chemické látky,

X materiál, břemena, předměty ( pád, přiražení,

   biologické činitele

 horké látky a předměty, oheň a 

     výbušniny

 stroje a zařízení stabilní

     selhání lidského činitele

Zraněná část těla: pravá paže

 pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod

Byla u úrazem postiženého zaměstnance zjištěna 

přítomnost alkoholu, nebo jiných návykových látek ? 

Ne

     úrazem postiženého zaměstnance

 pro nepředvídatelné  riziko práce, nebo



 

 

 

9.

10.

11.

Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby 

odeslání záznamu zjištěno.                                                                                                                                     

( V případě potřeby připojte  další list  )

Postiženým nebyl porušen žádný bezpečnostní předpis ani pracovní postup.

Opatření přijatá zabránění opakování pracovního úrazu:

Při uvolňování zaklíněných předmětů z pásového dopravníku bude předmět odstraňován vždy dvojicí 

zaměstnanců.

Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a 

okolností, za nichž došlo k úrazu.                                              

( V případě potřeby připojte další list )

Postižený p. Novák prováděl uvolnění zaklíněného 

dřeva z konstrukce pásového dopravníku páčením 

pomocí násady z lopaty. Před zahájením práce si 

postižený zablokoval pásový dopravník a označil 

spínací místo výstražnou tabulkou. Při uvolnění dřeva 

ztratil rovnováhuz a upadl na konstrukci dopravníku. 

Pádem si nekrvavě poranil pravou paži, následným 

rentgenem bylo zjišztěno naštípnutí pažní kosti. Úraz 

se stal v budově hrubé úpravny, kde je rovná, suchá 

betonová podlaha a umělé osvětlení pracovního 

prostoru. Úraz se stal z důvodu neodhatnutí okamžiku 

uvolnění překážky a ztráty rovnováhy.



 

 

 

  

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu.

Vyjádření p. Nováka - Při odstraňování dřeva z pásového dopravníku jsme pomocí násady na lopatu páčil dřevo 

ven a v okamžiku kdy povolilo jsem ztrazil rovnováhu a upadl na konstrukci pravou starnou těla.                                                                                                                                              

Vyjádření svědka p. Homoly - Viděl jsem jak po uvolnění dřeva z pásového dopravníku p. Novák ztratil 

rovnováhu a upadl na konstrukci pásu. Ihned jsem k němu přiběhl, ověřil jeho zdravotní stav a když jsem 

zjistil, že si stěžuje na bolest pravé ruky, tak jsem vše nahlásil na 6 dispečerovi. Potom jsme mu poskytl 

společně se záchranářem první pomoc uvázaním dláhy a doprovodil ho na stanici první pomoci.

14.12.2012, Ing. Ivo Plch

Úrazem postižený zaměstnanec
datum, jméno a podpis

12.12.2012, Jan Novák

datum, jméno a podpis

Svědci

pracovní zařazení: závodní dolu

Zástupce zaměstnavatele pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci - bezpečnostní technik

zástupce odborové organizace

za zaměstnavatele

datum, jméno a podpis

12.12.2012, Ing. Petr Kusý

datum, jméno a podpis

12.12.2012, Karel Mokrý - ZIP

datum, jméno a podpis

12.12.2012, Jiří Homola

datum, jméno a podpis

datum, jméno a podpis



 

 

Příloha č. 2   Provozní řád stanice první pomoci   

 Základní údaje 

1. Název pracoviště: Stanice první pomoci Závodní báňské záchranné stanice 

2. Adresa zařízení: Důl ČSM, ZBZS, závod Jih, Stonava 1077, Stonava 73534         

3. Číslo telefonu:  596452422 (OKR 834 2422) 

4. Jméno vedoucího pracoviště ZBZS:  Ing. Císař Jaroslav 

 

Obecné údaje 
 

1. Charakteristika a zaměření pracoviště, 

1.1 Nestátní zdravotnické zařízení – stanice První pomoci Závodní báňské záchranné stanice 

(ZBZS) k poskytování primární neodkladné ambulantní péče, před nemocniční péči, dle 

zákona č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu 

1.2 Umístění pracoviště:  10 různých lokací v rámci OKD revíru. 

1.3 Rozsah poskytované péče:  Stanice První pomoci poskytuje:  

a.) Akutní neodkladné ošetření před nemocniční péči a léčbu stavů, které bezprostředně 

ohrožují zdraví nebo život 

b.)  Ambulantní infuzní terapii 

c.) Malé neodkladné chirurgické zákroky, převazy  

1.4 Stanice První pomoci ZBZS je prostorově včleněna do povrchového areálu dolu – budovy 

s vyčleněním místností pro poskytnutí základní zdravotnické péče. Zahrnuje ošetřovnu, 

umývárny a WC pro  zaměstnance (raněné) a ZBZS, sklad zdrav. materiálu, včetně místnosti 

vedoucího pracoviště a denní místnosti pro službu konající báňské záchranáře. 

2.  Vybavení místností, personál, pomocné místnosti  

2.1 Vybavení:  Místnosti jsou vybaveny nábytkem se snadno omývatelnými a 

dezinfikovatelnými povrchy, stěny a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a 

dezinfikovatelné. 

2.2 Personální zajištění: báňský záchranář (četa – skupina o velikosti 5 členů), lékařský 

výjezd Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě ve složení: 1 lékař, 1 báňský záchranář – 

četař, 1 báňský záchranář – zdravotník, řidič - zdravotník   

2.3 Vedlejší provozní a pomocné místnosti: hlavní místnost - ošetřovna - s dvěma havarijními 

skříněmi (2x), skříní první pomoci (1x), místnost – umývárna- s mycím lůžkem (roštěm), 

vedlejší místnost se skladem zdravotnického materiálu a třemi samostatnými ošetřovacími 

lůžky. Samostatné WC pro pacienty + WC pro personál. Denní místnost + šatny báňských 

záchranářů. Úklidová místnost.  

Izolační pokoj: ne    Operační sál: ne 

2.4 K přípravě injekcí, infúzí a převazům je vyčleněn zvláštní prostor a plocha v hlavní 

místnosti – ošetřovně.  



 

 

2.5 Hygienické vybavení pro pacienty a personál. Každý člen personálu je povinen používat 

jednorázové ochranné pracovní pomůcky – gumové rukavice, oblečení, dle povahy zásahu i 

sterilní materiál. Každému pacientu je poskytnut jednorázový zdravotnický materiál, 

v případě potřeby i sterilní.  

2.6 Zdrojem pitné vody je územně příslušná vodovodní síť z městského vodovodního řadu. 

Teplá voda je dodávána rozvodem TUV, je vyrobena z vody pitné.   

 

3. Desinfekční režim  

(desinfekce ploch, povrchů, nástrojů a pomůcek, pokožky, sliznice, rukou) – jakými 

přípravky, způsob střídání, frekvence, kdo zodpovídá) 

3.1 Hygienické požadavky na provoz jsou uplatňovány v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 195/2005Sb., o hygienických požadavcích na 

provoz zdravotnických zařízení. Na pracovišti se užívá chemická dezinfekce.  

3.2 K dezinfekci pracovních ploch, povrchů, nástrojů, rukou, pokožky a jiných pomůcek se 

používají dezinfekční prostředky s virucidním a baktericidním účinkem, v koncentracích a 

expozicích uvedených v návodu výrobce. Dezinfekční prostředky se pravidelně užívají a 

střídají dle: Dezinfekčního řádu ambulance-stanice PP, který je přílohou provozního řádu 

ambulance. 

3.3 Dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, nebo dle potřeby, podle 

návodu a Dezinfekčního řádu ambulance – stanice PP, je dodržována předepsaná 

koncentrace a doba působení. Za správné provádění dezinfekce zodpovídá vedoucí ZBZS- 

velitel, nebo jeho zástupce. 

3.4 K zabránění vzniku selekce, případné rezistence mikrobů se v měsíčních intervalech 

střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami. 

3.4 Veškeré zdravotní pomůcky a materiály, se kterými přišel pacient (klient) do osobního 

styku se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití, dekontaminují se 

ihned po použití v dekontaminační nádobě, poté se mechanicky  očistí. Ruční mytí nástrojů a 

pomůcek probíhá až po jejich dezinfekci v prostředku s virucidní účinností.  

Kontaminované předměty musí být celé ponořeny do dezinfekčního roztoku. 

Vydezinfikované předměty se očistí, osuší a po kontrole celistvosti a funkčnosti odešlou, 

uložené v příslušných boxech, či kontejnerech ke sterilizaci.   

 

4. Sterilizace: je prováděna a zajištěna centrálně smluvním pracovištěm (CSP) Hornická 

poliklinika, s.r.o. Za sterilizaci odpovídá pověřený pracovník, který sterilizaci provedl a je 

zapsána ve sterilizačním deníku.  Jako obaly se používají kazety, kontejnery, zatavené 

jednorázové obaly, vždy opatřené procesovým testem.  

Dokumentace sterilizace, použití obalů vysterilizovaného materiálu a kontrola účinnosti 

sterilizačních přístrojů je prováděna podle přílohy č. 3 vyhl. MZ ČR č. 195/2005Sb.   

 



 

 

4.1 Materiál je tam i zpět (CSP) dopravován v uzavřeném boxu, určeném pouze pro materiál 

ke sterilizaci. Dopravu zajišťuje smluvní pracovník příslušné smluvní firmy. 

4.2 Vysterilizovaný materiál a nástroje jsou opět v uzavřeném boxu převezeny na stanici 

první pomoci příslušné ZBZS, kde jsou uloženy v uzavíratelných dózách, boxech, určených 

pouze pro sterilní materiál. Doba exspirace je pravidelně kontrolována dle určeného 

harmonogramu.  Za kontrolu exspirace zodpovídá vedoucí ZBZS- velitel, nebo jeho zástupce. 

4.3 Vysterilizovaný materiál je označen datem sterilizace, datem exspirace, kódem 

(podpisem) pracovníka, který sterilizaci provedl a je za provedení sterilizace zodpovědný. 

Veškeré záznamy o sterilizaci jsou vedeny ve sterilizačním deníku. 

 

5. Manipulace s prádlem  

5.1 Způsob ukládání prádla z provozu zdravotnických pracovišť stanovuje příloha č. 4 

vyhlášky MZ ČR č. 195/2005 Sb.  

5.2 Výměnu a praní prádla zajišťuje smluvně prádelna. Čisté prádlo je uloženo v uzavíratelné, 

zamykatelné skříni, která se pravidelně dezinfikuje dle harmonogramu. Po přebrání si 

zaměstnanec uloží osobní prádlo do své skříně, v šatně pro personál.    

Použité prádlo je ihned odnášeno ze stanice první pomoci, netřídí se a je soustředěno do 

plastových boxů dle stupně znečištění, které jsou umístěny ve vyčleněném prostoru pro 

shromažďování použitého prádla. Odvoz použitého prádla se uskutečňuje plastových boxech 

k tomu určených  min. 1x týdně. Odváží jej smluvní pracovník prádelny, boxy jsou 

pravidelně, min. 1x denně myty a dezinfikovány dle harmonogramu.    

5.3 Personál musí při manipulaci s použitým prádlem dodržovat základy hygieny, včetně 

osobní. Po manipulaci s použitým prádlem a sejmutí rukavic provede hygienickou dezinfekci 

rukou a ruce ošetří krémem.  

 

6. Způsob oddělení pracovních ploch: dle jejich využití:  

6.1 Pracovní plochy jsou vyčleněné:        1x pult pro přípravu léků a infúzí 

 

7. Úklid je zajišťován vlastními silami (vyčleněný báňský záchranář ve službě) 

7.1 Provoz stanic ZBZS je 24 hodinový, nepřetržitý.  

7.2 Pověřený báňský záchranář zajišťuje úklid a dezinfekci všech prostorů a povrchů ZBZS, 

minimálně 1x denně, jinak po každém použití. Úklid se provádí vždy na vlhko. Každé ráno 

v 7.00 hod. je provedena povrchová dezinfekce. Při a po jednotlivém použití je prováděna 

povrchová dezinfekce a dekontaminace potřísněného místa biologickým materiálem.   

7.3 Úklid a povrchová dezinfekce zajišťovaná personálem se týká -  vyšetřovacích lehátek, 

instrumentačních stolků, přístrojové techniky, ostatních pomůcek, ev. lůžek pacientů ve  



 

 

vedlejších a pomocných místností. Za úklid a povrchovou dezinfekci zodpovídá vždy službu 

konající a určený báňský záchranář. 

7.4 Úklidové pomůcky a prostředky jsou uloženy v úklidové místnosti. Malování stanic první 

pomoci ZBZS se provádí s frekvencí 1x za 2 roky.  

 

8. Způsob dekontaminace místa, kontaminovaného biologickým materiálem: 

Potřísněné místo se okamžitě překryje sacím materiálem (papírová vata, jednorázová papír, 

utěrka, jednorázový ručník), namočeným v dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. 

Nechá se působit určenou expoziční dobu dle zvoleného dezinfekčního přípravku. Následuje 

setření místa a odhození použitého nasáklého materiálu do biologického odpadu. 

Dekontaminované místo je následně mechanicky očištěno běžným způsobem prostředkem s 

mycím účinkem.  

Personál při této činnosti používá ochranné rukavice. Použité dezinfekční prostředky jsou 

uvedeny v platném Dezinfekčním řádu ambulance - stanice PP. 

 

9. Způsob manipulace a likvidace pevných obalů.  

Veškerý odpad se odstraňuje denně. 

Odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu zajišťuje smluvně soukromá firma. 

Odpad se třídí přímo na místě vzniku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Komunální odpad se shromažďuje v odpadkových koších – sběr a odnášení zajišťují vlastními 

silami bánští záchranáři denně. 

Jednoúčelové jehly a stříkačky se likvidují vcelku bez ručního oddělování nebo za pomocí 

speciální pomůcky k oddělování jehel do plnostěnných, uzavíratelných nádob, označených 

jako: infekční odpad ostrý (společně s dalšími ostrými předměty – jako jsou kanyly, skleněné 

střepy, ampule, atd. 

Infekční odpad (např. použitý chirurgický materiál, obvazový materiál, odpady a pomůcky 

kontaminované lidskou krví, sekrety nebo výkaly) se na stanici První pomoci ukládají do koše 

s označením „Infekční odpad“ a dalšími identifikačními údaji. 

Odpad se shromažďuje v pomocné místnosti, v lednici na odpady, pro shromažďování 

použitého prádla a pro pytle s odpady, odkud je 1x týdně odvážen smluvní soukromou firmou.   

(dle vyhl. č.195/2005Sb. likvidace nebezpečného odpadu z ambulance v letním období co 

48hodin (v zimním období co 72 hodin) nebo je odpad uložen ve vyčleněné lednici do doby 

odvozu ke konečné likvidaci a frekvence odvozu může být = (frekvence odvozu 1x týdně popř. 

co 14 dní).  

 

 

 



 

 

10. Způsob odstraňování tekutých odpadů. 

Likvidace tekutých odpadů je zajištěna v souladu se zákonem č.185/2001Sb. 

Tekutý biologický odpad vznikající přímo na stanici První pomoci, při ošetřování a léčení 

pacientů (moč, obsah emitních misek, zvratky) se vylévá do WC, které se dezinfikuje 

dezinfekčním přípravkem s virucidní účinností dle  platného Dezinfekčního řádu ambulance 

– stanice PP. 

11. Zásady osobní hygieny zaměstnanců při ošetřování a vyšetřování pacientů. 

Zdravotničtí pracovníci (bánští záchranáři) nosí čisté ochranné prostředky vyčleněné pouze 

pro vlastní oddělení (šaty, kalhoty, haleny, plášť, předepsanou obuv) 

Před vyšetřováním a ošetřováním pacientů si personál pečlivě umyje ruce a k utírání rukou 

používá jednorázový papírový materiál umístěný v zásobnících.  

Dezinfekci rukou provede každá osoba vždy po zdravotnických výkonech, po manipulaci 

s biologickým materiálem a použitým prádlem po ošetření. 

 (u osob s infekčním onemocněním-neuvádět osoby s inf. onemocněním, v danou chvíli 

nevíme, zda je osoba infekční, potencionálně je každá osoba infekční).  

Způsob mytí a dezinfekce rukou se provádí v souladu s metodickým pokynem Hygienické 

zabezpečení rukou ve zdravotní péči, Věstník MZ ČR, částka 9, září 2005. Použité 

dezinfekční prostředky jsou uvedeny v platném Dezinfekčním řádu ambulance-stanice PP. 

Personál se převléká v šatně, civilní oděv si ukládá do šatní skříňky. Čisté osobní prádlo je 

uložené společně ve vyhrazené skříni.  

WC a sprcha pro personál jsou k dispozici v denní místnosti. 

Personál se stravuje v jídelně a v denní místnosti. 

Zákaz kouření platí ve všech prostorách stanice První pomoci.   

 12. Zásady prevence vzniku a šíření nemocničních nákaz při ošetřování, vyšetřování a 

léčení nemocných.  

Ošetření a vyšetření pacienta se provádí na stanici První pomoci ZBZS. 

Odběr biologického materiálu se neprovádí.  

Bariérová ošetřovatelská technika: personál používá čisté ochranné prostředky, vyčleněné 

pouze pro stanice první pomoci ZBZS (oděv).  K vyšetřování a léčení přistupují zdravotníci 

až po umytí rukou, k utření používají jednorázové papírové ručníky, uložené v krytých 

zásobnících.  

Dezinfekci rukou provedou vždy po manipulaci s biologickým materiálem a použitým 

prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a při uplatňování bariérového 

ošetřovacího režimu.  

 



 

 

U všech výkonů, kde je porušována integrita kůže, se používají pouze sterilní nástroje, sterilní 

pomůcky a jednorázové rukavice, a to vždy pouze pro jednu ošetřovanou osobu.  Pomůcky 

jsou individualizovány pro každou osobu a jsou odkládány ihned po výkonu.  

Na pokrytí vyšetřovacích stolů, lehátek a lůžek se používá jednorázový materiál, který je 

měněn po každém použití. 

Zaměstnanci (bánští záchranáři) hlásí svému nadřízenému výskyt infekčního onemocnění. 

(nebo podezření na něj) u sebe nebo u členů své rodiny.    

13. Zásady odběru biolog. materiálu a manipulace s ním, způsob jeho ukládání a zasílání 

na vyšetření - Odběr biologického materiálu se na stanici První pomoc ZBZS neprovádí.  

14. Očkování  

Očkování personálu stanic první pomoci ZBZS (báňských záchranářů) se provádí v souladu 

s vyhláškou MZ ČR č. 299/2010 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, u všech členů 

personálu, uvedených v §16 odst. 1, činných při ošetřování a vyšetřování fyzických osob a u 

všech, kteří manipulují se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení.  

Očkování provádí pracoviště OKD, HBZS, a.s. – hlavní lékař HBZS, MUDr. Aleš Menšík, 

Lihovarská 1199/10, Ostrava - Radvanice 716 03. Evidenci o očkování personálu vede hlavní 

lékař HBZS.     

„Pracovníci jsou seznámeni se zpracovaným provozním řádem a dodržují požadavky  

Vyhl. č. 195/2005 Sb. 

Provozní řád zpracoval:              Hlavní lékař OKD, HBZS, a.s. – 777 561 854                                               

      Datum 14. 12. 2011                                                         

                                                                Jméno: MUDr. Aleš Menšík   

                                                                                      Podpis 

Za dodržování řádu a kontrolu zodpovídá Jméno MUDr. Aleš Menšík    

                                                                                      Podpis 

S řádem seznámen personál   Datum: 14. 12. 011   

                                                                Jméno: MUDr. Aleš Menšík  

                                           Podpis 

Řád schválen orgánem OVZ:   Datum 

                                                         

                                                                             Razítko  

  

Podpis 

 
 



 

 

Příloha č. 3  Dezinfekční řád stanice první pomoci 

 

  

mytí rukou

rozetřít s trouchou vody, 

opláchnout  ruce, osušit 

ručníkem na jedno použití

SEPTODERM GEL ABTM

SEPTODERM ABTMV

SEPTODERM GEL ABTM

SEPTODERM ABTMV

regenerace rukou
dostatečné množství rozetřít 

na suchych rukou

dezinfekce pokožky
oblast smočit postřikem nebo 

pomocí sterilního tamponu
SEPTODERM - SPREJ alkohol neředěný do zaschnutí ABTMV

dezinfekce operačního 

pole

oblast operačního pole smočit 

pomocí sterilního tamponu
SEPTODERM OP alkohol neředěný do zaschnutí ABTMV

0,8% 30 minut ABTM

0,8% 60 minut AMTMV

1,5% 30 minut AMTMV

CHIROSEPTOL aldehyd 2% 30 minut AMTMV

CHIROSAN kyslík 0,8% 90 minut ABCTMV

CHIROSEPTOL aldehyd 4% 60 minut ABCTMV

0,5% 15 minut AV

1% 60 minut A(B)TMV

DESAM EFEKT
kas.amin 

bio
0,25% 15 minut A(B)TMV

3% 15 minut ABTMV

3% 60 minut ABCTMV

CHLORAMIX DT
2 tablety do 

výlevky
30 minut ABTMV

DESAM OX kyslík 2% A(B)TMV

DESAM EFEKT amin 0,5% A(B)TMV

SAVO PRIM chlór 3% 15 minut ABTMV

DESPREJ

DESAM WIPS  ubrousky

SAVO WC neředí se A

CHLORAMIX DT
1 tableta do 

výlevky
ABTMV

SAVO PRIM chlór 3% 15 minut ABTMV

DESAM EXTRA kas 1% 15 minut A(B)TMV

Vysvětlivky:

T - Usmrcení mykobakterií komplexu M.Tubercufosis

C - Usmrcení spor

B - Usmrcení virů

A - Usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub

(B) - Účinnost na HBV/HIV - potvrzená v zahraničí

M - Usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií

V - Usmrcení mikroskopických vláknitých hub

DEZINFEKČNÍ ŘÁD STANICE PRVNÍ POMOCI DOLU ČSM

Spektrum   

účinnosti
Desinfekční prostředek

K
ů

že
N

ás
tr

o
je

 a
 p

o
m

ů
ck

y

PROSAVAN naředěný v potřebné množství

ČetnostOblast použití Způsob

P
lo

ch
y 

a 
p

o
vr

ch
y

M
al

é 
p

lo
ch

y
O

st
at

n
í

Koncentrace
Expoziční 

doba

alkohol
neředěný   2 x 

5 ml

pacienti i personál několikrát denně, 

vždy po použití WC

alkohol
neředěný   3 

ml

nanést na suchou pokožku a 

nechat zaschnout

hygienická dezinfekce rukou po 

kontaktu s kontaminovaným 

materiálem po a před 

hygienická dezinfekce 

rukou

chirurgická dezinfekce 

rukou

chirurgická dezinfekce rukou před 

operačním zákrokem roztírat na 

rukou a předloktí

nanést na suché ruce a 

podloktí, roztírat a nechat 

zaschnout

mytí s dezinfekčním účinkem 

(kumulativní efekt), pracovním 

roztokem otřít plochy do 

mokra a nechat zaschnout. 

Každý týden (nejméně 1x 

měsičně) měnit dezinfekční 

prostředek za jiný s odlišnou 

aktivní látkou

pracovním roztokem otřít 

plochy do mokra a zanechat 

zaschnout

rozprašovačem nastříkat na 

plochy nebo předměty, 

neotírat, hrubé nečistoty 

odstranit předem

ochrana před prací s vodou 

regenerace rukou

před vpichy nebo jinými zákroky 

poškozujícími kůži

před operačními zákroky

vyšetřovny

epidemiologicky závažná situace cílené potlačení TBC, 

vysoká organická zátěž, velmi drsný a pórovitý povrch

Pro úklid a dezinfekci používat vodu o teplotě 20 - 25°C,                                            

není - li uvedeno jinak

výlevky, umyvadla, 

toalety, pisoáry, 

bidety

omýt připraveným roztokem, 

nalít i do sifónu, nechat 

působit, opláchnout

chlór

alkohol    + 

kas
neředí se do zaschnutí ABTMV

vyšetřovací a 

zíkrokové stoly, 

vozíky, instrument. 

složky, lehátka, 

přístroje, obuv

1 - 3 x 

denně

při kontaminaci 

biologickým materiálem

30 minut

30 minut
1 - 2x denně, podložní mísy ihned 

po použití

nádobí, příbory

omýt připraveným roztokem, 

nalít i do sifónu, nechat 

působit, opláchnout

po použití

podlahy, stoly, 

nábytek, okenní 

parapety, postele, 

lehátka, transportní 

vozíky, nádoby na 

odpad a jiné povrchy

VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE

HERBALONA

30 sekund

2 x 2,5 min

dekontaminace a 

čistění chirurgických 

nástrojů, sklo, plasty, 

předměty z pryže

po použití vložit do připraveného 

dezinfekčního roztoku

CHIROSAN kyslík

DESAM OX 

SAVO PRIM

kyslík

chlór

velký úklid 

(sanitární 

den)    1 x 

týdně

2 x denně

zcela ponořit do připraveného 

roztoku, exponovat, dočistit, 

opláchnout pitnou vodou, 

osušit a sterilizovat



 

 

Příloha č. 4   Karta pro poskytnutí první pomoci    

 Zjisti, co se stalo: 

o Zavolej pomoc – havarijní číslo 6 

o Informuj inspekčního technika   

 Co se stalo a jak se to stalo 

 Jméno zraněného 

 Druh a rozsah zranění 

 Nutnost lékařského výjezdu do podzemí 

 Směr a trasa transportu zraněného k jámě 

 Poskytni první pomoc  

 Dbej na bezpečnost vlastní a ostatních 
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Popisy jednotlivých úkonů při různých úrazových dějích  

 Krvácení 

o Ránu překryj sterilní gázou a pevně obvaž obvazem, pokud obvaz rychle 

prosakuje, stlač ránu a končetinu nadzdvihni 

 Bezvědomí 

o Zjisti, zda dýchá, pokud nedýchá a nereaguje, začni s nepřímou masáží srdce a 

následně umělým dýcháním.  

 

 Poranění páteře 

o Se zraněným pokud možno nehýbej, udržuj ho v poloze, ve které jsi ho našel. 

 

 Poranění hrudníku a břicha 

o Rány zakryj sterilní gázou, zabodnuté předměty nevytahuj! Přikryj 

poraněného. Nedávej mu napít! Pokračuj v ošetření jako při „ŠOKU“. 

 

 Poranění hlavy 

o Znehybni poraněnému hlavu. Při krvácení z nosu nebo úst dej hlavu do polohy 

na boku! Rány sterilně překryj. 

 

 Zlomeniny 

o Končetinou nehýbej, nenarovnávej ji.! Končetinu znehybni pevnou dlahou 

(kloub nad a pod zlomeninou). Otevřenou zlomeninu překryj sterilní gázou. 

 

 Šok 

o Zkontroluj, zda nekrvácí!!! Zastav krvácení! Ulož ho na záda, zdvihni nohy o 

40 cm, hlavu dej na bok. Důkladně přikryj. Pokud se jedná o srdeční záchvat 

nebo poranění hrudníku, ulož ho do polosedu. 

 

 Úraz elektrickým proudem 

o Vypni hlavní zdroj elektrického proudu!!! Při ztrátě vědomí postupuj jako při 

Bezvědomí „BEZVĚDOMÍ“. 

 

 Popáleniny 

o Nikdy se nedotýkej popálených mís! Na postižená místa přilož sterilní gázu. 

Přilepený oděv neodstraňuj! Pokračuj v ošetření jako při „ŠOKU“. 

 

 


