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Anotace práce 

Tato práce se zabývá rozborem stavu bezpečnosti práce v hornických provozech. 

Protože pracovní prostředí v hornictví je relativně vysoce rizikové, výskyt nejen těžkých, 

ale i smrtelných zranění je zde pravděpodobnější než v jiných odvětvích průmyslu. 

V této práci se snažím navrhnout možné změny v legislativě, protože věřím, že 

efektivní změnou preventivních opatření je možné ovlivnit bezpečnost práce a tím snížit 

úrazovost. Je potřeba se poučit z minulosti a předešlých mimořádných událostí. Je také 

důležité učinit podrobnou analýzu příčin a aplikovat změny tak, aby se předešlo jejich 

opakování. V některých případech je též možno aplikovat již ověřené postupy i z jiných 

oborů. 

 

Anotation 

This thesis deals with analysing the quality of work safety in the coal mining 

industry. The mining is a relatively dangerous industry, the cases of serious or even fatal 

injuries are more likely to occur than in other branches. 

I am trying to propose possible changes in coal mining legislation. In this document 

because I believe that the risk level of injury can be decreased by applying effective 

changes in a prevention. It is necessary to learn from the history and previous 

extraordinary situations. It is also important to prepare a detailed analysis of causes and to 

apply changes to avoid the recurrence of actual safety riscs. In some cases it is also 

possible to apply previously verified procedures from other industry fields. 

 

 

Klíčová slova – rizika, úrazovost, doprava 

Key words – risks, injury rate,  transportation 
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1 Stav bezpečnosti hornictví ČR 

Stav bezpečnosti hornictví v ČR je každoročně hodnocen ve zprávě Českého 

báňského úřadu (ČBÚ). 

1.1 Zpráva o stavu a bezpečnosti v hornictví 

Zpráva je každoročně předkládána vládě České republiky. Zprávu předkládá Český 

báňský úřad na základě usnesení vlády České republiky.  

Tato ,,Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví‘‘ hodnotí stav bezpečnosti práce 

u subjektů, které podnikají v oboru hornické činnosti nebo činností prováděné hornickým 

způsobem a dále v organizacích, které vyrábí výbušniny. Činnost hornická a činnost 

prováděná hornickým způsobem je vymezena zněním §2 a §3 zákona č. 61/1988 Sb. 

V předmětných zprávách jsou každoročně uvedeny statistiky úrazovosti 

a nehodovost v hornických provozech a v provozech nad kterými vykonává dohled státní 

báňská zpráva. (např. podzemní stavitelství, výrobci výbušnin, zpřístupnění jeskyň atd.) 

1.1.1 Úrazy 

Ve zprávě Českého báňského úřadu jsou uváděny tyto druhy úrazů - smrtelné úrazy 

a úrazy s hospitalizací delší než 5 dní. U všech těchto úrazů je důležité zjistit jejich příčiny. 

Tyto příčiny je zapotřebí co nejpodrobněji analyzovat a vyvodit příslušná opatření, která 

zabrání opakování těchto úrazů.  

1.1.2 Mimořádné události 

Mimořádné události je organizace povinna hlásit orgánům státní báňské zprávy. 

Statistika ČBÚ uvádí následující druhy mimořádných událostí: 

 Požáry v dolech nebo na povrchu 

 Zaplynování důlních děl 

 Průtrže hornin, uhlí a plynů 

 Zapálení a výbuch CH4 a uhelného prachu 

 Důlní otřesy 

 Závaly a skluzy zemin 

 Nehody na strojním a el. zařízení, včetně svislé dopravy 

 Nehody s výbušninami (včetně vloupání a krádeží) 

 Ostatní závažné události 
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1.1.3 Činnost státní báňské zprávy  

Orgány státní báňské zprávy (SBS) vykonávají vrchní dozor nad dodržováním 

zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb. 

A dalšími předpisy vydanými v působnosti státní báňské správy. Dohled je vykonáván 

preventivní inspekční činností. Vykonávaná inspekční činnost je dvouinstanční.  

 

Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru. Kromě přímé kontroly subjektů, 

vykonávajících hornickou činnost nebo činnost vykonávanou hornickým způsobem, 

kontroluje a koordinuje činnost obvodních báňských úřadů. Je též oprávněn rozhodovat 

o odvolání proti rozhodnutí obvodních báňských úřadů. Dále ČBÚ zajišťuje jednotnou 

aplikaci báňských předpisů. 

Obvodní báňské úřady provádí bezprostřední prohlídky přímo na pracovištích. Při 

této příležitosti kontrolují, zda jsou plněny podmínky vyplývající z ustanovení horního 

zákona a dalších souvisejících předpisů. Dále stanovují např. rozsah dobývacích prostorů 

a povolují otvírku, přípravu a dobývání ložisek a to jak vyhrazených, tak i nevyhrazených 

nerostů.  

Při zjištění závad je OBÚ oprávněn vydávat závazná rozhodnutí a příkazy vedoucí 

k odstranění zjištěných nedostatků. Orgány státní báňské zprávy jsou povinny zjišťovat 

příčiny a následky každého smrtelného úrazu. Šetření je prováděno přímo na místě, kde 

k úrazu došlo. Což znamená pohyb a šetření v nebezpečném prostředí. Bezprostředně po 

smrtelném úrazu je zahájeno správní řízení. V případě, že je při šetření zjištěno závažné 

porušení bezpečnostních předpisů, je v pravomoci státní báňské správy uložit organizaci 

sankci do výše 5 mil. Kč. 

 

Kontroly můžeme rozdělit   

 kontroly – nahlášené organizaci předem, 

 kontroly – namátkové předem neohlášené (velmi dobré výsledky), 

 generální prověrky. 
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Po kontrolách a prověrkách jsou následně stanovena koncepční řešení sloužící 

k odstranění zjištěných závad. Plnění přijatých opatření je následně ze strany státní báňské 

správy kontrolováno. 

Speciální prověrky jsou zaměřeny na vybranou oblast činnosti kontrolované 

organizace. Převážně se jedná o kontrolu při zvýšené četnosti úrazů nebo mimořádných 

událostí. 

1.1.4 Kontrolní a inspekční činnost báňských úřadů 

Obvodní báňské úřady provádí svou činnost formou 

 komplexních prověrek, 

 kontrolních prohlídek,  

 kontrol. 

 

“Zejména se osvědčila forma prováděných namátkových inspekcí, kterých bylo 

v roce 2005 uskutečněno 1199 z celkového počtu 7773 inspekcí (tj. 15,13%). Z důvodu 

zřejmého bezprostředního ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl obvodními 

báňskými inspektory zastaven provoz na 88 pracovištích“. [1 str.12] 

Při zjištění nedostatků jsou odpovědným pracovníkům, popř. organizacím ukládány 

sankce. Sankce mohou být vymáhány blokově. Při hrubém porušení jsou vymáhány ve 

správním řízení. 

“Za zjištěná porušení bezpečnostních předpisů, horního zákona, zákona o hornické 

činnosti, výbušninách a báňské správě a rozhodnutí státní báňské správy byly odpovědným 

pracovníkům, popř. organizacím, ukládány sankce Za zjištěná porušení bezpečnostních 

předpisů byly v roce 2005 uděleny blokové pokuty odpovědným pracovníkům v celkové 

výši 760 750,- Kč“. [1 str.12]  

Jak již bylo zmíněno, došlo k zastavení provozu v 88 případech. Již i toto zastavení 

provozu se dá považovat za jistou formu sankce. Každé zastavení provozu, zejména 

u velkých organizací znamená velké finanční ztráty. 
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1.1.5 Legislativa činnost SBS 

Český báňský úřad je ústředním správním orgánem, který dohlíží na dodržování 

horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské zprávě 

a právních předpisů vydaných k jejich provedení.  

Toto vyplývá ze zákona č. 2/69 Sb. ve kterém jsou uvedeny ústřední správní orgány 

na území ČR.  

V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 

1. Český statistický úřad, 

2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 

3. Český báňský úřad, 

4. Úřad průmyslového vlastnictví, 

5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

6. Správa státních hmotných rezerv, 

7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 

8. Národní bezpečnostní úřad, 

9. Energetický regulační úřad, 

10. Úřad vlády České republiky, 

11. Český telekomunikační úřad 

 

V únoru 2014 bylo v působnosti SBS účinných 5 zákonných a 46 podzákonných 

obecně závazných předpisů horního práva ČR [1 str.15] 

Český báňský úřad navrhuje novelizace stávajících platných předpisů horního práva 

tak, aby mohla lépe a účinněji probíhat kontrolní činnost. Pro přípravu podkladů k tvorbě 

nových předpisů může sloužit i výzkumná činnost. 

Rovněž se ČBÚ, jako legislativní orgán, účastní asimilace českého právního řádu 

s právem Evropské unie (EU). Jako příklad lze uvést citaci části textu dokumentu  

 

“Český báňský úřad na základě srovnávací analýzy právní úpravy hornické činnosti 

a činnosti vykonávané hornickým způsobem v členských zemích Evropské unie pokračuje 

v pracích na přípravě nového horního zákona a intenzivně pracuje na přípravě novely 

zákona o hornické činnosti, týkající se podzemních prostor a podzemních staveb a nové 

právní úpravy nakládání s výbušninami. Novým rysem legislativní činnosti se stalo v roce 
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2005 tzv. notifikační řízení. Po vstupu do EU Česká republiky předkládá návrhy svých 

technických předpisů po skončení mezinárodního připomínkového řízení Komisi EU 

v Bruselu ke schválení“. [1 str.14] 

1.1.6 Aplikace výzkumu a vývoje  

Lze konstatovat, že výzkum byl v předešlých letech podhodnocován. A i nyní je 

činnost státní báňské zprávy v oblasti výzkumu a vývoje nedoceněna. A to zejména 

v oblasti bezpečnosti práce a provozu. Tento výzkum byl v devadesátých letech takřka 

zastaven. Ze strany Českého báňského úřadu, došlo koncem devadesátých let k iniciaci 

programu výzkumu a vývoje. 

V roce 1998 se stal ČBÚ vykonatelem výzkumného programu „Zvýšení 

bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených 

důlních prostor“. V poslední dekádě byly zveřejněny výstupy celkem 64 výzkumných 

projektů ČBÚ. Jednotlivé projekty řeší nejzávažnější bezpečnostní problémy. Závěry 

z výzkumu a vývoje jsou využity pro potřeby novelizace báňské legislativy. Podrobnější 

informace o výzkumu ČBÚ lze najít na webových stránkách 

http://www.cbusbs.cz/projekty.aspx.  

 

1.2  Bezpečnostní rizika v hornictví 

“V popředí zájmu státní báňské zprávy zůstává i nadále omezení počtu smrtelných 

pracovních úrazů a snižování pracovní úrazovosti vůbec. Rizikovost hornické práce je však 

dána jejím charakterem a s tímto rizikem je nutno i nadále počítat“. [1 str.19]  

 

Vybraná nejzávažnější technická a přírodní rizika hornictví: 

 Důlní otřesy 

 Výbuchy metanu a uhelného prachu 

 Důlní požáry 

 Průtrže 

 Průvaly 

 Závaly 

 Propady a sesuvy hornin a zemin 

 Technická zařízení 

http://www.cbusbs.cz/projekty.aspx
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Uvedený výčet hornických rizik není úplný a nutno rovněž do závažných rizik 

zahrnout osobní rizika, kterým je věnována zvláštní pozornost. Následující podkapitoly 

charakterizují některá vybraná výše uvedená rizika. 

1.2.1 Důlní otřesy 

Důlní otřesy jsou spojeny s hlubinným hornictvím. Vyskytují se v sedlových slojích 

v karvinské části Ostravsko-karvinského revíru. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem 

a preventivním opatřením došlo k podstatnému snížení rizika důlních otřesů, ale dosud se 

nedaří důlní otřes zcela vyloučit. Jde o závažný rizikový projev deformace horninového 

masívu s často tragickými následky. Jsou při něm ohroženy jak životy tak velmi nákladné 

těžební technologie. V dohledné budoucnosti je velice nepravděpodobné, že by se toto 

riziko dalo zcela eliminovat. 

Vznik důlních otřesů, byl soustavně sledován a zkoumán zejména v 70. a 80. letech 

dvacátého století. Prognóza důlních otřesů je dodnes nevyřešeným problémem. Většina 

následků otřesů se projevuje v podobě deformací důlních děl, avšak k projevům otřesů 

dochází i na povrchu. V dolech je však riziko mnohem závažnější. ČBÚ vydal vyhlášku 

č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví a bezpečnosti provozu v dolech 

s nebezpečím důlních otřesů. 

 

1.2.2 Nahromadění a zapálení metanu 

Výbuch metanu a uhelného prach patří k nejzávažnějšímu riziku hlubinného 

hornictví. Zejména vzhledem k závažným následkům zapříčiněným tlakovou vlnou, 

teplotou, zplodinami atd. Zvýšené nebezpečí je hlavně vzhledem k tomu, že k těmto 

událostem dochází v relativně velkém rozsahu důlních děl a v nenadále krátkém časovém 

intervalu. Je třeba dbát na neustálé a dostatečné větrání (§ 83 a 84 vyhl. ČBÚ 22/1989 Sb.), 

na kontrolu ovzduší a zejména kontrolu obsahu metanu. Těmito technickými prostředky 

lze toto riziko podstatně snížit, ale opět ho nelze zcela vyloučit (např. závalové prostory). 
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1.2.3 Důlní požáry 

Jedno z rizik doprovázející požár (zejména v dolech) je zejména výstup toxických 

plynů do uzavřeného důlního prostředí. Zde dochází k přímému ohrožení života a zdraví 

pracovníků v dotčeném prostoru. Taktéž dochází k zvýšenému nebezpečí zapálení metanu 

nebo výbuch uhelného prachu. Důlní požáry dělíme dle vzniku na: 

 endogenní 

 exogenní 

 

Vznik endogenních požárů – samovznícení – je závislý na řadě faktorů, např. 

způsobu těžby. Četnost výskytu se dá snížit zejména kontinuálním měřením oxidu 

uhelnatého. Jako prevence se také používá uzavření díla a inertizace dusíkem. Tím 

zamezíme přístup kyslíku.  

Vznik exogenních požárů – vnější činitele – k těmto požárům dochází např. při 

porušení bezpečnostních předpisů při práci s otevřeným ohněm. Zde je důležitá kontrola 

dozorujících orgánů a nekompromisní ukládání sankcí zodpovědným osobám při 

sebemenším porušení bezpečnostních pravidel. 

1.3 Ostatní problémy v hornictví, které mají podstatný vliv na 

bezpečnost provozu 

Se snižováním těžby dochází ke snižování počtu pracovních sil a tím i k odlivu 

kvalifikovaných pracovníků. Ze statistik bylo v posledních letech zjištěno, že k podstatné 

části pracovních úrazů s následkem smrti, došlo při hrubém porušení pracovní kázně 

a hrubému porušení bezpečnostních standardů. Na toto dozorující orgány státní báňské 

správy zareagovaly řadou opatření. Jejich cílem, bylo zlepšení pracovní kázně. Jednalo se 

hlavně o zvýšení počtu kontrol, zejména neohlášených. Dalším bodem bylo zdokonalení 

školení zodpovědných pracovníků organizací, důsledné uplatňování a vymáhání sankcí. 

 

Veškerá tato opatření Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů vedla 

v roce 2005 k podstatnému snížení smrtelných úrazů způsobených porušením bezpečnosti 

práce. Vzhledem k výsledkům se i nadále počítá s použitím těchto postupů tak, aby se 

udržel tento příznivý stav. 
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Dalším problémem, se kterým se hornictví již delší dobu potýká, je nedostatek 

kvalifikovaných pracovních sil. Což je celorepublikový problém ve všech odvětvích 

národního hospodářství, kde není dostatečný zájem o studium v dělnických profesích. 

Tento problém, byl podrobně popsán ve zprávě ČBÚ „Zpráva o stavu bezpečnosti 

v hornictví za rok 2003“. 

Řešení tohoto problému musí být koncepční a projeví se, až po delší době. Do té 

doby bude mít nedostatek kvalifikovaných sil vliv na bezpečnost v hornictví. Řešení tohoto 

problému je potřeba řešit na všech úrovních. Z podnětu vlády ČR bylo doporučeno 

otevření nových studijních oborů se zaměřením na hornictví. Je zde potřeba koordinovat 

součinnost Ministerstva školství a Krajských úřadů. Související usnesení vlády ČR 

č. 675/2003 ke Zprávě o stavu bezpečnosti v hornictví je uvedeno v příloze č.1 předložené 

práce. 

1.3.1 Bezpečnost podzemních staveb a objektů 

Vrchní dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

podzemních staveb a podzemních objektů je vykonáván pouze v průběhu jejich ražení, 

resp. v době jejich rekonstrukce, ale není vykonáván v době jejich provozu.  

Důvodem dozoru je zejména dohled nad riziky souvisejícími zejména s porušením 

statiky podzemních děl popř. jiných rizik spojených s rizikem závalů. V případě těchto 

událostí může dojít k ohrožení životů jak na povrchu, tak v samotném díle. Rovněž je 

ovlivněna infrastruktura v okolí podzemního díla. 

1.3.2 Oprávnění a osvědčení v oblasti výhradních technických zařízení 

V této oblasti je potřeba zejména sjednotit legislativu. Provoz vyhrazených 

technických zařízení byl původně řešen společnými vyhláškami Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. Proto bylo uloženo orgánům státního 

odborného dozoru zpracovat nové vyhlášky upravující vyhrazená technická zařízení. Tento 

úkol splnil Český báňský úřad, vydáním nových vyhlášek: 

 č. 74/2002 Sb. – o vyhrazených el. zařízeních. 

 č. 75/2002 Sb. – o bezpečnosti el. technických zařízeních používaných při hornické 

činnosti nebo činnosti vykonávané hornickým způsobem, 

 č. 392/2003 Sb. – o bezpečnosti provozu technických zařízení (tlaková, zdvihací, 

plynová) při hornické činnosti a činnosti v\konávané hornickým způsobem. 
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“Vzájemné uznávání vydaných osvědčení a oprávnění bylo řešeno „Dohodou mezi 

Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem“, která však přestala platit 

vznikem Státního úřadu inspekce práce“. [1 str.23]  

 

Do budoucna považuje Český báňský úřad za prospěšné sjednocení těchto 

osvědčení. Jelikož se jedná o obdobná vyhrazená technická zařízení. Sjednocením dojde 

k podstatnému snížení administrativního, finančního i časového zatížení organizací. 

 

1.3.3 Problémy a důsledky hornické činnosti 

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví se každoročně zabývá i důsledky hornické 

činnosti. Největší nebezpečí představuje uvolňování metanu z likvidovaných a zatopených 

dolů. Nebezpečí souvisí s nahromaděním tohoto plynu a nebezpečím jeho výbuchu. Jedná 

se hlavně o Ostravsko a Karvinsko. K uvolňování metanu dochází i po ukončení hornické 

činnosti. Plyn se hromadí ve starých důlních dílech. Časem dochází k narůstání tlaku. 

Příčinnou je hlavně zatápění starých dolů a změny atmosférického tlaku. Tyto změny 

podporují postup metanu k povrchu. Metan prostupuje tektonickými poruchami popřípadě 

starými důlními díly, která nebyla v minulosti likvidována podle současné legislativy. 

Popřípadě starými důlními díly, která nejsou známa a nejsou zanesena v mapových 

podkladech. 

Řešení tohoto následku hornické činnosti nemá ve své kompetenci státní báňská 

správa. Ale vzhledem k problematice a nebezpečnosti a zejména nutnosti komplexního 

řešení tohoto problému Český báňský úřad podporuje řešení tohoto problému. Tento 

problém je řešen v oblasti výzkumu a vývoje. Je zapotřebí udržovat v pořádku systém 

detekce a signalizace, který kontroluje koncentraci nebezpečného plynu. Mezi preventivní 

opatření patří průzkum území, kanalizací, inženýrských sítí a ohrožených budov. 

V nejnebezpečnějších lokalitách jsou instalovány aktivní odsávací systémy. 
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1.3.4 Opatření SBS 

Státní báňská správa reaguje flexibilně na vývoj úrazovosti a smrtelných úrazů 

zejména. Například rok 2004 byl počtem smrtelných úrazů nejhorší od roku 1995. Baňská 

státní správa na tento vývoj zareagoval řadou opatření. Následkem těchto opatření 

v součinnosti s opatřeními ostatních dozorujících organizací, došlo ke snížení smrtelné 

úrazovosti v roce 2005. Počet smrtelných úrazů v roce 2005 byl nejnižším zaznamenaným 

počtem v historii hornictví vůbec. 

Tento výsledek pak zcela jasně ukazuje, že změna je možná i ve velmi krátkém 

časovém úseku. Ale potřeba postupovat důsledně. Tím je míněn zejména dohled nad 

dodržováním bezpečnostních předpisů a v případě jejich nedodržování vymáhání vysoké 

finanční sankce.  

 

Opatření uvedená v [7 str. 25] : 

a. udržet intenzitu kontrolní činnosti – zejména neohlášených kontrol 

b. inspekční a kontrolní činnost zaměřit hlavně na preventivní opatření, zkušenosti 

z předešlých mimořádných událostí a smrtelných úrazů využít ke zlepšení 

preventivních opatření a tím předcházet jejich opakování 

c.  dopodrobna prošetřit průběh úrazového děje a stanovit podíl odpovědnosti 

organizace a zaměstnance 

d. zvyšovat všeobecnou odbornou znalost pracovníků v hornictví a to formou 

seminářů a školení  

 

1.3.5 Soutěž – Zlatý Permon 

“Český báňský úřad od roku 2002 pravidelně oceňuje organizace, jejichž výsledky 

v oblasti bezpečnosti práce na pracovištích, které podléhají dozoru státní báňské správy, 

jsou nadprůměrné „Cenou za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon.“ [1 str.26]  

I tato soutěž má svůj vliv na bezpečnost práce. Dá se předpokládat podpora 

motivace zúčastněných pracovníků. 
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1.4 Zhodnocení stavu bezpečnosti  

Lze konstatovat, že stav bezpečnosti hornictví ČR má příznivý vývoj. Pokles počtu 

smrtelných úrazů je patrný z grafu obr. 1 statistiky ČBÚ. Přestože tendence smrtelných 

úrazů je v posledních deseti letech kolísavá, zaznamenaný počet 5 smrtelných úrazů v roce 

2010 je jeden nejnižších v českém hornictví vůbec.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Vývoj smrtelné úrazovosti v hornictví ČR [1]  

 

Pokles smrtelných úrazů vyplývající z předložených výsledků statistiky je 

výraznější, než pokles objemů těžby nerostných surovin v dané době v hornictví ČR. 

I přes tento pozitivní vývoj je nutno počítat s tím, že hornická činnost je i nadále 

trvale spojena s určitými riziky a to zejména při hlubinném dobývání nerostů. 
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2 Platná legislativa upravující přípravu pracovníku v hornictví 

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem je vystavená 

specifickým rizikům. Z tohoto důvodu je nutno pracovníky důsledně proškolovat. A to tak, 

aby se v co nejvyšší míře těmto rizikům předcházelo. 

“Bezpečnost práce je stav pracovních podmínek, který omezuje působení 

nebezpečných činitelů pracovního procesu. Cílem bezpečnosti práce je komplexně řešit 

systém člověk – technické prostředky. Pracovní prostředí především z hlediska ochrany 

zdraví člověka představuje ochranu člověka, jeho zájmů, psychického i fyzického zdraví“. 

[10 str.20]  

 

2.1 Příprava pracovníků v hornictví v oblasti BOZP 

Příprava pracovníků v oblasti BOZP je obecně uložena Zákoníkem práce, části 

pátou - „BOZP“. V oboru hornictví je upravena řadou vyhlášek ČBÚ, které doplňují 

a upřesňují podrobnosti k povinnostem vyplývajících se zákonných právních norem 

horního práva ČR. Každý pracovník musí projít školením BOZP, kde bude seznámen 

s provozem a bezpečnostní situací na jeho pracovišti. Po ukončení tohoto školení potvrdí 

svým podpisem protokol o tom, že byl proškolen a seznámen s BOZP v oblasti výkonu své 

práce. 

Výčet platné související legislativy je rozsáhlý a přesahuje možnosti předložené 

práce. Proto jsem vybral jen základní předpisy, kterým se budu v této práci věnovat. 

 Zákon č. 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

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

 Úvodní školení zaměstnanců v oblasti BOZP je řešeno vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 

Sb. (hlubinné hornictví) a vyhláškou č. 26/1989 Sb. (lomy) 

 Odbornou způsobilost v hornictví upravuje vyhl. ČBÚ č. 298/2005 Sb. 

 Kvalifikace pro dělnické profese je řešena vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. (např. 

řidiči velkostrojů), dále také řeší samostatný výkon práce (§ 13) 

 Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických 

zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací 

a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
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2.1.1 Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon) 

Bezpečnost provozu v oboru hornictví je upravena § 38 zákona č. 44/1988 Sb.:  

„Při hornické činnosti jsou organizace a orgány povinny zajišťovat bezpečnost provozu 

včetně havarijní prevence a plnění úkolů báňské záchranné služby, bezodkladně 

odstraňovat nebezpečné stavy ohrožující zákonem chráněný obecný zájem, zejména 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací 

opatření.“ 

 

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

báňské správě 

Již samotná manipulace s výbušninou v jakémkoli prostředí patří k velice 

nebezpečným úkonům. Zejména při použití v hlubině (uzavřený prostor) je použití trhavin 

nebezpečné. Při použití trhaviny dochází k chemické reakci, při které vznikají nebezpečné 

toxické plyny, prudké změny tlaku, silné otřesy atd. 

Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může vykonávat 

pouze organizace, které státní báňská zpráva vydá pro tuto činnost oprávnění. Při podání 

žádosti je organizace povinna doložit, neprovádění bude řídit osoba s odbornou 

způsobilostí. Ta následně odpovídá i za kvalitu odvedené práce. ČBÚ stanovuje požadavky 

na odbornou způsobilost a kvalifikaci pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo 

činnost prováděnou hornickým způsobem. Povinností organizace je taktéž hlášení 

započetí, ukončení nebo přerušení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 

způsobem. Toto musí být hlášeno ve lhůtách stanovených státní báňskou správou. 

Organizace nemůže odmítnout ověřit odbornou způsobilost fyzické osoby, kterou hodlá 

zaměstnat. Odbornou způsobilost lze nabít v členských zemích EU, nebo Švýcarské 

konfederaci. 

Díla v podzemí, vytvářená hornickou činností a činností prováděnou hornickým 

způsobem může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského 

projektanta. Báňský projektant následně odpovídá za proveditelnost projektu, technickou 

úroveň a jeho bezpečnost. Projekt musí vycházet z podkladů předložených dodavatelem. 

Například geologický průzkum, báňsko-technické podmínky atd. 
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ČBÚ ustanovuje na základě žádosti nebo z vlastního podnětu znalce, kteří posuzují 

stabilitu podzemních objektů a jiných prostor vytvořených činností prováděnou hornickým 

způsobem. Tyto znalce je následně ČBÚ oprávněn odvolat v případě hrubého porušení 

stanovených povinností. 

Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je potřeba 

dodržovat zejména zásady BOZP a co nejlépe využít ložisko nerostného bohatství. 

Organizace je povinna zajistit dodržování zákona č. 61/1988 Sb., horního zákona 

a předpisů vydaných na jejich základě. Taktéž je povinna dodržovat zvláštní právní 

předpisy upravující BOZP, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti 

a při činnosti prováděné hornickým způsobem. Dále je organizace povinna pro každý lom 

stanovit závodního lomu a pro důl závodního dolu. Tato osoba musí splňovat požadavky 

na odbornou způsobilost. Tyto osoby jsou následně odpovědny za bezpečné a odborné 

řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Organizace je povinna provádět včas preventivní opatření a neprodleně odstraňovat 

nebezpečné stavy, které by mohli ohrozit obecné chráněné zájmy nebo samotný provoz 

organizace a zejména život a zdraví lidí. Nadále je organizace povinna šetřit veškeré 

nehody a havárie, zjišťovat jejich příčiny a následně zajistit preventivní opatření 

k zabránění opakování těchto nebezpečných stavů. Výsledky šetření těchto provozních 

nehod a závažných pracovních úrazů předkládat obvodnímu báňskému úřadu spolu 

s uvedením opatření provedených k odstranění zjištěných závad. 

Organizace provádějící hornickou činnost je povinna zřídit popř. ustanovit odborně 

způsobilou osobu pro plnění úkolů na úseku BOZP. Pokud je organizace povinna zajistit 

záchrannou službu, je povinna ustanovit pracovníka, který bude mít na starost řízení 

likvidace závažných provozních nehod a je povinna vypracovat plán jejich zdolávání. 

 

          § 22 Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami. 

 Každý kdo přijde do styku s výbušninami, je povinen postupovat s nejvyšší 

opatrností a dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a návody na používání 

výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku 

 Organizace je povinna při své činnosti zajistit bezpečnost pracovního prostředí 

a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami a pro jejich používání zajistit 

dostatečně srozumitelné návody.  
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 Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní opatření a bezodkladně 

odstraňovat stavy, které by mohly ohrozit její bezpečný provoz nebo zájmy 

chráněné podle zvláštních právních předpisů, zejména bezpečnost a ochranu zdraví 

osob při nakládání s výbušninami. Organizace je povinna zabezpečit výbušniny 

proti zneužití, ztrátě nebo odcizení“ [2] 

 

Dále se tímto zákonem řídí výroba, výzkum, prodej, předávání, převádění, 

přeprava, evidence, likvidace výbušnin atd. 

 

            § 36  

 Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce střelmistra vydává 

obvodní báňský úřad a k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů Český 

báňský úřad.  

 Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce odpalovače 

ohňostrojů a pyrotechniky vydává obvodní báňský úřad.  

 Oprávnění podle odstavců 1 a 2 se vydávají osobám, které mají předepsanou praxi 

a úspěšnou zkouškou prokázaly teoretické a praktické znalosti potřebné 

k bezpečnému přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení.  

 Výuku osob ke zkouškám podle odstavce 3 zabezpečuje organizace pověřená 

Českým báňským úřadem.  

 Učební osnovy a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává Český báňský 

úřad.  

 Rozsah a podmínky výuky a podmínky získávání způsobilosti k zacházení 

s výbušninami při trhacích pracích, ohňostrojných pracích a při zneškodňování 

a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin Český báňský úřad 

obecně závazným právním předpisem.  

Český báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky 

požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě a zpracování 

výbušnin obecně závazným právním předpisem“. [3] 
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2.1.3 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb.  

Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a BOZP a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, včetně 

objektů a zařízení na povrchu, které souvisejí s těmito činnostmi. Tato práce je velice 

riziková činnost. Vyhláška určuje např., jakým způsobem bude prováděna evidence 

pracovníků, provozní dokumentace, použití sebezáchranných přístrojů, čerpání důlních 

vod, větrání, prohlídka pracovišť aj. Za velmi významné lze považovat zpracování 

havarijního plánu, hlášení, opatření a způsob dokumentace při mimořádných událostech. 

Odpovědnost pracovníků na jednotlivých stupních řízení za plnění povinností stanovených 

touto vyhláškou organizaci podrobně upraví organizační řád. Dále uvádím vybraná znění 

vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb.: 

 

           § 11 Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy 

(1) Organizace je povinna seznámit pracovníky, kteří práci projektují, řídí, 

kontrolují a provádějí, s touto vyhláškou, případně se zvláštními předpisy, na které se tato 

vyhláška odvolává, s dalšími předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu 

a rozhodnutími orgánů státní báňské správy, a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon 

jejich funkce. Lhůty opakovaného seznámení pracovníků s těmito předpisy určí závodní 

lomu nebo závodní. Organizace je povinna umožnit pracovníkům nahlédnout do těchto 

předpisů a podat jim na jejich požádání potřebné vysvětlení. 

(2) Nově přijatí pracovníci musí být teoreticky i prakticky vyškoleni podle osnov 

vydaných závodním lomu nebo závodní a vyzkoušeni. Teoretické školení pracovníků, kteří 

dosud nepracovali při dobývacích pracích na povrchu nebo kteří takovou práci přerušili na 

dobu delší než 2 roky, musí trvat nejméně 8 vyučovacích hodin. 

Na tento § 11 odstavec 2 se budu později v této práci odvolávat. Určit pouze 

rozsah školení 8 hodin je podle mne nedostatečné.  

 

           § 12 Přidělování práce 

(1) Pracovník může být zařazen na práci (funkci) a pracoviště jen tehdy, byla-li 

předem posouzena jeho zdravotní způsobilost, ověřeny teoretické a praktické znalosti 

a byl-li seznámen s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu. 
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(2) Před zařazením na pracoviště ohrožené sesuvy hornin a zemin nebo průvaly vod 

a bahnin (zvodněných hornin) je organizace povinna pracovníky poučit také o těchto 

nebezpečích, o jejich příznacích a o tom, jak si mají počínat při jejich zjištění. 

(3) Pracovník neznalý místních poměrů musí být alespoň na první směnu doveden 

na pracoviště pracovníkem, který je dobře zná. 

(4) Práce spojené se zvýšeným nebezpečím mohou vykonávat jen pracovníci 

zkušení. K provedení těchto prací musí být vypracována provozní dokumentace a práce 

musí být prováděny za stálého dozoru. 

(5) Práce k odstranění zřejmého a bezprostředního ohrožení mohou být prováděny 

jen po vydání příkazu k jejich provedení a určení stálého dozoru. 

          § 18a Havarijní plán 

Havarijní plán musí být stručný a srozumitelný. Jeho aktualizace musí být 

prováděna tak, aby odpovídal skutečnosti. Musí být uložen na dosažitelném místě, aby byl 

kdykoli dosažitelný osobám, jichž se týká. 

Důležitou osobou je vedoucí likvidace havárie. Na místě havárie, závažného 

pracovního úrazu, poruše technického zařízení nebo jiné závažné události se nesmí nic 

měnit, dokud OBÚ neprovede ohledání místa. Pokud je potřeba provést na tomto místě 

změny z důvodu vyproštění postižených nebo bezpečnosti provozu. Mohou být tyto změny 

provedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu. 

2.1.4 Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb.  

Znění vyhlášek č. 22/1989 Sb. a č. 26/1989 Sb. jsou v mnoha ustanoveních 

v oblasti přípravy pracovníků obdobná. Jde o specifické rozdíly hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem, např. v rámci těžby na povrchu a v podzemí. 

Z tohoto důvodu se vyhláškou č. 22/1988 Sb. ve své práci dále zabývat nebudu. 

 

2.1.5 Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb.  

Další vyhláškou upravující přípravu pracovníku v hornictví je vyhláška ČBÚ 

č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo 

činnosti vykonávané hornickým způsobem. 
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Tato vyhláška určuje požadavky na vedoucí pracovníky. Upřesňuje požadavky na 

jejich kvalifikaci a odbornou způsobilost. Kvalifikace a odborná způsobilost je 

prokazována předepsaným ukončeným vzděláním a předepsanou odbornou praxí. Dále je 

potřeba znalosti právních předpisů, a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý 

výkon činnosti. 

 

Orgány státní báňské správy ověřují odbornou způsobilost  

a) závodního dolu, 

b) závodního lomu, 

c) závodního, 

d) bezpečnostního technika, 

e) báňského projektanta, 

f) projektanta instalací elektrických zařízení, 

g) geomechanika, 

h) hodnotitele rizik ukládání odpadů, 

i) vedoucího větrání, 

j) odborného znalce, 

k) technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl, 

l) projektanta instalací strojního zařízení, 

m) hlavního důlního měřiče, 

n) důlního měřiče. 

 

Pro výkon těchto profesí je nutno doložit požadované ukončené vzdělání 

a požadovanou praxi. Zkouška odborné způsobilosti se skládá před komisí státní báňské 

správy. Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Platnost osvědčení je 5 let. Splnění je 

hodnoceno ve dvou stupních - vyhověl nebo nevyhověl. Opakovat zkoušku je možno jen 

v jednom opravném termínu a to nejdříve po uplynutí 3 měsíců. 

Tato vyhláška upravuje způsob ověřování odborné způsobilosti, způsob 

periodického přezkoušení atd. Dále se také věnuje způsobu uznávání odborné kvalifikace 

a odborné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie. 

 



František Horváth: Možnosti zkvalitnění pracovníků v hornictví 

2014  19 

2.1.6 Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb.  

Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení 

a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Tuto vyhlášku uvádím ve své práci 

zejména proto, že k velkému počtu úrazů a to  těch smrtelných dojde při kontaktu nebo 

práci s technickými zařízeními. 

Tato vyhláška stanoví, která technická zařízení se považují za vyhrazená, a jejich 

zařazení do tříd, umístění, montáž, demontáž, opravy, údržbu, provoz, prohlídky, zkoušky 

a revize. Vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost pro obsluhu. Vyhláška 

určuje, jakým způsobem bude vedena dokumentace technických zařízení. 

Vyhrazená technická zařízení se zařazují do tříd podle míry rizika pro bezpečnost 

práce a provozu, které svým provozem vyvolávají, přičemž zařízení s nejvyšší mírou rizika 

jsou zařazena do třídy I. Mezi vyhrazená technická zařízení patří  

 Tlakové nádoby 

 Zdvihací zařízení 

 Elektrická zařízení 

 Plynová zařízení 

 

Vzhledem k tomu, že jde o zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost je potřeba 

dbát na jejich kontrolu a údržbu. Obsluhovat je smí pouze osoby k tomu určené. 

Odborně způsobilým subjektem pro výrobu, montáž, opravy, zkoušky a revize 

vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny je organizace splňující 

předpoklady odborné způsobilosti stanovené zvláštním právním předpisem, která má 

k těmto činnostem oprávnění. Jsou-li uvedené činnosti prováděny v souvislosti s hornickou 

činností, činností prováděnou hornickým způsobem a činnostmi souvisejícími, jsou tato 

oprávnění vydávána obvodním báňským úřadem, v jehož územním obvodu má organizace 

a podnikající fyzická osoba místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt. Pro organizace 

a podnikající fyzické osoby jiného členského státu Evropské unie vydává tato oprávnění 

obvodní báňský úřad příslušný podle místa podnikání organizace na území České 

republiky nebo podle místa, kde je umístěna organizační složka této organizace“. [4] 



František Horváth: Možnosti zkvalitnění pracovníků v hornictví 

2014  20 

3 Analýza možností zkvalitnění bezpečnostních školení 

V následující kapitole použiji informace ze zpráv ČBÚ o stavu bezpečnosti 

v hornictví za rok 2004-2012. Pokusím se analýzou statistiky úrazovosti odůvodnit můj 

návrh na zlepšení školení BOZP. Toto by poté mělo mít za výsledek snížení počtu 

pracovních úrazů. [5] 

V moderních průmyslových provozech je řízení rizika běžnou součástí 

managementu. Řízení rizika vychází z akceptace, že veškeré situace, které v provozu 

nastanou, jsou náhodného charakteru. Přes veškerou péči, kterou věnujeme řízení provozu, 

nelze vyloučit řadu nepředvídatelných nežádoucích situací, které tento provoz ohrožují. 

Nejvyšší riziko v hornictví je spojeno hlavně se samotnou těžbou nerostů. 

 Sledované události 

o nežádoucí události 

 bezpečné nežádoucí události 

 nebezpečné nežádoucí události 

o ostatní sledované události 

 

Nadále se budeme věnovat pouze nebezpečným nežádoucím událostem. Jako úrazy, 

smrtelná úrazy, havárie atd. Při hodnocení rizika je nutné uvažovat jak pravděpodobnost 

nežádoucí události, tak i její následek. 

3.1 Smrtelné úrazy v hornictví ČR 

Tab. č.1 - Meziroční vývoj smrtelných úrazů (2004-2012), cit. [5] 

Rok Smrtelné úrazy ostatní úrazy Mimořádné události 

2004 21  51 

2005 7  47 

2006 5 1323 35 

2007 6 1211 23 

2008 12 1039 34 

2009 7 898 35 

2010 5 815 37 

2011 11 752 49 

2012 8 735 44 
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Z výše uvedené tabulky se dá odvodit, že v roce 2005 došlo k prudkému poklesu 

smrtelných úrazů. I před rokem 2004 byla míra smrtelných úrazů mnohem vyšší nežli po 

roce 2004. V roce 2004 došlo k velkému počtu smrtelných úrazů z důvodů porušení 

pracovní kázně. Dozorčí orgán na toto zareagoval podstatným zvýšením namátkových 

(předem neohlášených) kontrol a nekompromisním vymáháním sankčních pokut. Nadále 

došlo ke zlepšení spolupráce s organizacemi a změně ve školení vedoucích pracovníků.  

Z tohoto se dá jasně odvodit, že prevence v součinnosti s finančním postihem 

dokázala ve velmi krátkém časovém úseku změnit myšlení lidí a snížit počet smrtelných 

úrazů. Nadále je počet smrtelných úrazů kolísavý. Příčinou je mnoho faktorů. Hlavně 

nepředvídatelná rizika, která nelze eliminovat. Lze pouze vyškolit personál tak, aby je 

dokázal předvídat. 

Počet celkových úrazů klesá v celém sledovaném období. Zcela jistě na to má vliv 

pokles těžby a uzavírání některých provozů. Ale i tento trend lze považovat za pozitivní.  

Jako hlavní důvod vidím finanční motivaci. Pokuty za porušení BOZP nejsou 

zrovna nízké vzhledem ke mzdám. Ze zkušenosti vím, že finanční postih nedostává pouze 

přistižený pracovník, ale i jeho nadřízený. Což zase finančně motivuje THP k lepšímu 

dohledu nad dodržováním BOZP. Každý pak ví, že není zodpovědný jen sám za sebe, ale 

i za ostatní. 

Delším velice podstatným faktorem, který vedl ke snížení úrazovosti je navýšení 

počtu namátkových kontrol. Je jasné, že na předem nahlášenou kontrolu je možné se 

připravit. Kontrolní orgány se mohou pohybovat pouze v mezích zákona. A některé 

z kontrol musí být předem hlášeny. Otázkou pak zůstává navýšení počtu pracovních sil 

v kontrolních organizacích. Je jasné, že prevence je lepší a finančně méně náročná, nežli 

následné šetření a odstraňování škod. 

 



František Horváth: Možnosti zkvalitnění pracovníků v hornictví 

2014  22 

3.2 Příčiny smrtelných úrazů 

Tab. č. 2 – příčiny smrtelných úrazů 2004 – 2012, cit. [5] 

příčina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

porucha  0 1 0 0 0 1 0 0 0 

neodhadnuté riziko 2 0 0 0 1 1 0 1 2 

závady na pracovišti 2 1 0 0 0 0 1 0 0 

porušení kázně 8 1 3 6 4 2 1 2 3 

nepředvídané riziko 9 4 1 0 6 2 2 8 1 

ostatní 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Nedostatečné OOPP 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

celkem 21 7 5 6 12 7 5 11 8 

 

Při pohledu na tabulku č. 2 můžeme říct, že všechny příčiny (mimo nedostatečné 

OOPP) je možno ovlivnit zlepšeným proškolením pracovníků. 

Porucha – při závadách záleží na zkušenostech osádek – poruchu je možno odhalit 

vizuálně, sluchem, vibrace atd. Čím zkušenější a proškolenější je osádka tím klesá 

nebezpečí úrazu. 

Neodhadnutelné riziko – jsou rizika nerozeznatelná, ale zejména při hlubinném 

dobývání je zkušenost osádek a vedoucích pracovníků s odborným osvědčením důležitá. Je 

potřeba znát prostředí, zejména v oblastech s nebezpečím důlních otřesů, průvalů vod 

a bahnin, metanu atd. 

Porušení kázně – zde se na přelomu let 2004-2005 projevila změna kontrol 

dozorčích orgánů (namátkové kontroly, vymáhání finančních postihů za porušení pracovní 

kázně) 

Opět se dá říci, že ve velké míře záleží na zkušenostech pracovníků. Proto je 

potřeba mít zejména zkušené lidi na vedoucích pozicích. Ti jsou pak schopni složit 

posádky rovnoměrně dle zkušeností. Nový zaměstnanec musí být v době zácviku pod 

dohledem zkušeného pracovníka. 
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ČBÚ vykonává dle zákona č. 61/1988 Sb. inspekční a kontrolní činnost formou 

inspekcí, generálních prověrek a namátkových neohlášených kontrol. Tyto vykonává 

pomocí ústředních báňských inspektorů. Generální prověrky ČBÚ provádí v součinnosti 

s jinými orgány státní správy, jichž se tato činnost dotýká. Jde například o orgány ochrany 

veřejného zdraví, odborové svazy, inspektorát práce atd. 

 

3.3 Přehled smrtelných úrazů podle zdrojů 

Tab. č.3 – zdroje smrtelných úrazů 2005-2006, cit. [5] 

Zdroj smrtelného úrazu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dopravní prostředky 1 0 0 0 0 2 2 1 

Kontakt se strojním zařízením 1 3 2 3 1 1 0 4 

Materiál, břemena, předměty 3 2 4 2 3 1 2 1 

Pády - rovina, do hloubky atd. 1 0 0 3 1 0 0 2 

Nástroje, přístroje, nářadí 0 0 0 0 1 0 0 0 

Škodliviny, chem. látky, biolog. čini-

telé 0 0 0 0 0 0 0 0 

Horké látky, oheň, výbuch 0 0 0 0 0 0 4 0 

Hnací stroje, obráběcí, pracovní 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lidé, zvířata, přírodní živly 1 0 0 2 1 1 2 0 

Jiná zdroje 0 0 0 2 0 0 1 0 

Celkem 7 5 6 12 7 5 11 8 

 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že nejčastější zdroje úrazů, se v hodnoceném období 

opakovaně potvrzuji. Jako nejrizikovější je kontakt se strojním zařízením a kontakt 

s břemenem. Ostatní zdroje úrazů se nevyskytují tak často. U zdroje „Horké látky, oheň, 

výbuch“ je patrné, že ve sledovaném období došlo k smrtelnému úrazu pouze v jednom 

roce. Z použitých podkladů nelze vyvodit, zda všechny 4 smrtelné případy se staly 

najednou nebo během celého roku 2011. Na internetu jsem pouze dohledal, že v roce 2011 

došlo ke čtyřem smrtelným úrazům při výrobě výbušnin (což spadá do této kategorie). 
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Z celého hodnocenému období usuzuji, že požární prevence je v oboru hornictví na dobré 

úrovni. Během celého sledovaného období nedošlo ke smrtelnému úrazu z příčiny 

toxických škodlivin, chemických látek nebo biologických činitelů. Na tomto úseku je 

prevence také na vysoké úrovni. U ostatních příčin je problémem stále lidský faktor 

(nedodržování pracovní kázně, neodhadnutí rizika atd.).  

V letech 2002-2004, které nejsou v tabulce uvedeny, došlo k neporovnatelně 

vyššímu výskytu smrtelných úrazů (2002 – 11, 2003 – 20, 2004 – 21). I zde je zcela 

jednoznačné, že v roce 2005 dochází k prudkému poklesu smrtelných úrazů. 

 

Analýza lidské spolehlivosti (HRA) 

Lidská chyba - jednání nebo pokus o jednání, při kterém jsou překročeny mezní 

hodnoty daných parametrů systému. 

Nejčastější příčinnou nežádoucích událostí je lidský faktor, jako například 

nejčastější zdroje smrtelných úrazů: 

 kontakt se strojním zařízením, 

 materiál, břemena, předměty. 

 

K analýze lidské spolehlivosti uvádí zdroj [6] na straně 21: “Analýza lidské 

spolehlivosti je systematické hodnocení faktorů, které ovlivňují výkonnost operátorů, 

údržbářů, techniků a ostatního personálu. Zahrnuje jeden z několika typů obtížných analýz: 

tyto typy analýz popisují fyzikální charakteristiky a charakteristiky prostředí společně 

s dovednostmi, znalostmi a schopnostmi vyžadovanými od těch kdo provádí zkoumané 

úkony. Analýza lidské spolehlivosti analyzuje situace náchylné k chybám nebo omylům, 

které mohou vést k nehodám. Analýza se tak používá ke stopování příčin lidských chyb“.  

Chyby je možno rozdělit 

 Chyby způsobené chvilkovou nepozorností, výpadkem koncentrace. 

 Chyby způsobené nedostatečným školením a instrukcemi. 

 Chyby způsobené nedostatečnou psychickou nebo fyzickou odolností. 

 Chyby, kde je důvodem nedostatek motivace. 

 Chyby manažerů. 
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Veškeré tyto chyby lze snížit zlepšením přístupu, školením, výběrem pracovních 

sil, motivací atd. Například u první položky, tj. „Chyby způsobené chvilkovou 

nepozorností, výpadkem koncentrace“ není problém najít zdroj a následně ho odstranit. 

Stejně jako například v dopravě je zakázáno používat při řízení mobilní telefon (odebrání 

bodů – finanční postih), tak i v povrchovém hornictví si lze představit spoustu úkonů, při 

kterých by bylo telefonování nebezpečné. A takovýchto situací lze najít mnoho. 

Nedostatečné školení je běžným jevem. Špatné instrukce jsou velký problém 

v organizaci práce. Jde hlavně o zkušenost THP a vedoucích pracovníků. 

Chyby způsobené nedostatečnou psychickou a fyzickou odolností pracovníků - zde 

je hlavní problém v odhadu kvality pracovníků (lidských zdrojů). Odpovědní řídicí 

pracovníci musí správně posoudit, zda zájemce o zaměstnání přijmou a na jakou prácí 

pracovníka zařadí. Toto je zejména důležité u nově přijímaných vedoucích pracovníků, 

kteří mohou svým rozhodnutím ovlivnit bezpečnost ostatních. 

Chyby manažerů - zde je potřeba zlepšit výběr při vstupních pohovorech zejména 

co se týká zkušeností a praxe. Lepší využití plánů, zlepšení školení. Využívání zkušeností 

z předešlých nehod a havárií. 

Jsem přesvědčen, že posílením pravomocí inspektorů ČBÚ a OBÚ v oblasti kontrol 

(změnou legislativy) a zlepšením školení BOZP lze ovlivnit výskyt nežádoucích 

nebezpečných situací v hornictví. 
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4 Návrh zlepšení preventivních opatření (BOZP) 

Z výše uvedených tabulek, které jsou zpracovány pro rok 2004-2010 je patrné, že 

ačkoliv dochází ke snížení počtů zaměstnanců, zůstává úrazovost přibližně shodná. Toto 

ovlivňuje produktivitu práce a nese to určitou finanční zátěž pro samotnou organizaci. Je 

v zájmu organizace snížit úrazovou četnost. 

Velkou finanční zátěží pro organizace jsou zejména nemoci z povolání, kde je po-

třeba dbát na to, aby zaměstnanci dodržovali technologické postupy a používali ochranné 

pracovní prostředky. Veškerá tato prevence je schopna za minimálních finančních nákladů 

ušetřit organizaci nemalé finanční prostředky při výplatě odškodnění poškozených zaměst-

nanců. 

Vzhledem k výše uvedenému považuji za optimální řešení zlepšení prevence a to 

zejména zlepšení úrovně bezpečnostních školení zaměstnanců. Dle mého názoru jsou tato 

školení v mnoha provozech a to nejen hornických prováděna alibistickým způsobem.  

V první řadě je potřeba se zaměřit na vstupní školení, kdy je ve většině případů no-

vým zaměstnancům předložen pouze dokument k přečtení a následně jsou povinni pode-

psat formulář o tom, že byli důkladně proškoleni. V mnoha případech je podobná praxe 

užívána i při opakovaných školeních. Při školeních je často zaměstnancům již na začátku 

předložen závěrečný test i s tím, že jim jsou předem sděleny správné odpovědi. Tuto praxi 

je potřeba změnit a soustředit se na to, aby tato školení byla prováděna tak, aby zaměst-

nanci byli seznámeni se skutečnými riziky a znali veškerá opatření jak tyto rizika minima-

lizovat, popřípadě se jim zcela vyhnout. 

Nyní se dostávám k cíli diplomové práce, kdy bych rád navrhl aplikaci profesních 

školení z oboru dopravy. V dopravě, kde jsou rizika taktéž vysoká, obdobně jako 

v hornictví, je od roku 2008 školení profesionálních řidičů pod dohledem státních orgánů, 

které mají možnost tato školení kontrolovat a v případě zjištění nedostatků postihnout ško-

lící organizace finančně nebo i odebráním licence. 

V souvislosti s provozem organizací provádějících hornickou činností a činnosti 

prováděnou hornickým způsobem by tímto dozorčím orgánem mohl být OBÚ. V případě 

školení profesionálních řidičů je školící organizace povinna na odbor dopravy příslušného 

obecního úřadu odeslat formulář, který musí obsahovat  
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1) Název akreditovaného střediska 

2) Jméno a příjmení lektora 

3) Název školení 

4) Datum, čas začátku a ukončení příslušného školení 

5) Jmenný seznam školených osob (jméno, příjmení, bydliště) 

Příslušný odbor dopravy má možnost a povinnost tyto organizace kontrolovat, zda 

tato školení jsou prováděna dle zákona. V případě, že zjistí nedostatky, mají možnost ško-

lící organizaci udělit sankci. Pokud dojde k opakování nedostatků při následných kontro-

lách, může dojít až k odebrání licence, což může vést až k zániku samotné organizace. 

Níže jsou uvedeny tabulky s vývojem počtu řidičských průkazů v Karlovarském 

kraji. Podklady pro tyto tabulky jsem získal od pracovníků Ministerstva dopravy 

a Ministerstva vnitra. Krajský úřad, ministerstva ani HZS nevedou statistiku počtu nehod 

profesionálních řidičů  

Tato statistika by dokládala nejlépe účinnost změny v legislativě. Proto musíme vy-

cházet z dostupných zdrojů. A počet nehod profesionálních řidičů odhadnout z počtu au-

tomobilů ve vlastnictví firem. Tyto tabulky v podstatě ukazují známou skutečnost, že i přes 

prudce se zvyšující provoz na veřejných komunikacích klesá nehodovost i úrazovost. Toto 

zcela jistě ovlivňuje více faktorů, jako je zavádění nových bezpečnostních systémů ABS, 

ESP, ASR atd. Většinou musí být těmito systémy vybaveny auta standardně již z výroby 

dle směrnic EU. Ale i přes všechny vymoženosti je slabým článkem v řetězu samotný ři-

dič. Lidský faktor zapříčiní většinu nehod. A to přeceněním schopností řidiče nebo techni-

ky, popřípadě podceněním okolností. 

V podstatě stejné důvody ovlivňují úrazovost v hornictví. V dopravě k poklesu ne-

hod i přes zintenzivnění provozu zcela jistě přispělo několik změn v zákonech: 

 zavedení nového způsobu testů pro nové řidiče, 

 zdokonalení průběhu školení (kontroly školení). 
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Obr. č. 2 - Graf vývoje nehodovosti a úrazovosti při nehodách v Karlovarském kraji, [7] 

 

 

Tab. č .4 – Meziroční vývoj počtu řidičských průkazů, [8] 

Sloupec1 2008 2009 2010 2011 2012 

ŘP nové 16106 17655 31469 11195 11666 

ŘP celkem 148430 166085 197553 208744 220410 
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Z důvodu rozsahu neuvádím hledisko opakovaných zkoušek v autoškolách. Po při-

jetí „Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.“ došlo k prudkému 

nárůstu opakovaných zkoušek. Většina adeptů si je vědoma větších nároků na získání ři-

dičského oprávnění. Z tohoto důvodu se lépe připravují. Proto se dá předpokládat, že jsou 

do silničního provozu schvalováni mnohem lépe připravení řidiči nežli dříve. Tím je ná-

sledně ovlivněna nehodovost. Nehodovost je úměrně závislá na věku a zkušenosti řidiče. 

Nejvážnější nehody většinou způsobují mladí a nezkušení řidiči. 

U profesionálních řidičů se zcela ustoupilo od každoročních testů, které se stejně 

prováděly formálně. Nynější úprava se soustředí na školení v rozsahu 8 hodin ročně. Kaž-

dý rok dochází k menším či větším změnám v souvisejících zákonech a vyhláškách. 

S těmito jsou pak profesionální řidiči během školení seznamováni. Jedná se zejména 

o směrnici ES 561/2006 a mezinárodní dohody AETR. Jde o celoevropskou úmluvu, která 

se týká doby řízení a povinných přestávek. U profesionálních řidičů jsou příčiny nehodo-

vosti trochu jiné. Tito řidiči jsou vesměs zkušení. Nejnebezpečnější je právě přetížení řidi-

če nedodržováním bezpečnostních přestávek. K ovlivnění zcela jistě také došlo zavedením 

bodového systému. Hrozba ztráty řidičského průkazu je pro většinu řidičů podstatným dů-

vodem k úpravě svého chování v provozu. 

Největší motivací pro jednotlivce i společnosti jsou finance. Je možno to řešit po-

stihy při haváriích. Nebo prevencí, což je mnohem finančně výhodnější. 

     Můj návrh se dá v podstatě uplatnit ve všech odvětvích. Nejen v průmyslu. A to za mi-

nimálních nákladů.  

Následuje meziroční přehled vývoje nehodovosti podle [21], tabulka č. 5. Z tabulky  

vyplývá, že nehodovost klesá i přez každoroční zvyšování hustoty provozu na pozemních 

komunikacích. Tento vývoj přikládám změnám, které byly v posledních letech v dopravě 

zavedeny. 

Tab. č. 5 - Meziroční vývoj nehodovosti, [9] 

 

     

Popis 2010 2011 2012

celková nehodovost 1737 1489 1396

nehodovost nad 3,5t 264 240 253

usmrceno profesionály 119 106 94
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           Dnes je praxe taková, že zodpovědný pracovník organizace sestaví osnovu školení. 

Zde by měla být lepší součinnost mezi organizací a inspektorem OBÚ.  Zákon č.61/1988 

SB. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, umožňuje aby zástupce 

organizace pro oblast BOZP požádal o konzultaci OBÚ. Tyto konzultace jsou zdarma. 

Častější využití této možnosti by mohlo mít vliv na míru bezpečnosti na pracovištích. 

Dá se říci, že můj návrh na zlepšení bezpečnosti je již dnes aplikován ve vyhlášce 

ČBÚ č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vy-

hrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti pro-

váděné hornickým způsobem. Zde je již dnes povinnost, aby organizace oznamovala ško-

lení pracovníků odpovědnému OBÚ s patnáctidenním předstihem.  

V případě, že se podaří do praxe zavést povinnost hlásit OBÚ i ostatní školení 

BOZP a nejen školení pracovníků vykonávajících svou profesi na vyhrazených technic-

kých zařízeních, bude toto mít dle mého názoru vliv na bezpečnost provozů a projeví se 

i ve snížení počtu úrazů a havárií. Nemalým přínosem bude i posílení součinnosti mezi 

organizacemi a OBÚ. 

             A stejně jako v dopravě by měla být uzákoněna povinnost hlásit školení 

dozorujícímu orgánu. V tomto případě OBÚ. Toto oznámení by muselo být doručeno OBÚ 

v předem určeném termínu (v předstihu před samotným průběhem školení). Taktéž musí 

být jasně stanoveno co v tomto hlášení uvádět. A to hlavně jménný seznam školených 

zaměstnanců, jméno školícího, začátek – konec školení, kde se školení koná. Pak by měl 

OBÚ možnost namátkově kontrolovat průběh těchto školení. Zde by se projevil stejný 

efekt jako při navýšení namátkových kontrol v roce 2005. Což byla reakce na vysoký počet 

smrtelných úrazů v roce 2004. Zde byla patrná okamžitá odezva a výrazný pokles 

smrtelných úrazů. V zákoně musí být pevně stanoveny sankce za porušování průběhu 

školení. A následně je nutno tyto sankce vymáhat. Na BOZP má největší vliv lidský faktor. 

Je potřeba pracovníky motivovat a vysvětlovat jim důležitost jak vstupních školení, ale 

zejména těch opakovaných. Hornictví jako takové prochází vývojem jako každý jiný obor 

lidské činnosti. A je zapotřebí s těmito novými trendy pracovníky co nejlépe pravidelně 

seznamovat. 
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5 Závěr 

Důvodem mé volby tématu bezpečnosti práce v hornictví je zejména to, že mnoho 

mých rodinných příslušníků a přátel je v tomto prostředí uplatněno. Vedoucí pracovník 

z OBÚ Most mi potvrdil, že princip mého návrhu by mohl pomoci ke snížení nehodovosti. 

Vzhledem k tomu, že kontroly OBU se mohou pohybovat pouze v mezích zákona, je 

potřeba pro zlepšení současného stavu posílit pravomoci kontrolních orgánů.  

Největší rezervy jsou podle mého názoru v prevenci. A to hlavně v přípravě 

pracovníků zejména v průběhu školení. A to jak vstupních tak následných. Je potřeba 

nastavit systém školení tak, aby jeho průběh byl pevně ukotven vyhláškou nebo zákonem. 

Každý provoz má svá specifika, na která je potřeba brát zřetel. Proto se dá předpokládat, že 

lokální dozorující orgán bude schopen fundovaně posoudit stav provozu a jeho bezpečnost. 

Organizace sama si navrhne průběh školení pro jednotlivé profese. Je potřebná součinnost 

mezi podnikající organizace a OBÚ. Dle vyhlášky 26/1989 Sb., §11, odstavec 2 navrhuje 

osnovu a průběh školení vedoucí organizace. Podle této vyhlášky nemůže nikdo do tvorby 

osnovy vstoupit.  

Dle mého názoru je potřeba rozdělit školení hlavně dle náročnosti zaměstnání. 

Například provozní zámečník pracující pouze v centrálních dílnách, bude vystaven 

mnohem nižšímu riziku úrazu, nežli provozní zámečník vysílaný k odstranění závad přímo 

na velkostrojích (v samotném provozu), ale dle pracovní smlouvy jde o totéž pracovní 

zařazení. Z tohoto důvodu jsem si dovolil navrhnout (příloha č. 2) tabulku pro „Ohlášení 

školení BOZP“. Zde je vidět, že je nutno uvádět nejen pracovní zařazení, ale i samotné 

místo výkonu zaměstnání. 

Ze statistik MD je zcela jasně vidět, že změnou zákona došlo k podstatnému snížení 

rizika v silničním provozu, navzdory k nárůstu hustoty provozu. Tohoto výsledku bylo 

dosaženo také zejména zvětšením pravomocí kontrolních orgánů. Možnost namátkových 

kontrol bez ohlášení se ukazuje jako silný nástroj ve všech odvětvích, což bylo prokázáno 

i v hornictví v roce 2005. 

Velice by mne potěšilo, pokud by byla moje DP někým použita. O to více bych 

přivítal, pokud bych tímto mohl přispět ke zlepšení bezpečnosti v hornictví. 
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