
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

NÁVRH OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PODLE 

NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ VĚDY A TECHNIKY PŘI 

HORNICKÉ ČINNOSTI NA POVRCHU A ÚPRAVĚ A 

ZUŠLECHŤOVÁNÍ NEROSTŮ 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:     Bc. Miroslava Štréblová  

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Mária Jarolimová, Ph.D. 

 

Ostrava 2015 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě velice děkuji vážené paní Ing. Márii Jarolimové, Ph. D. za trpělivost a 

poskytnuté rady při vypracování této práce. Rovněž děkuji panu Ing. Jiřímu Kučerovi za 

odborné konzultace a mé rodině za pochopení a podporu. 



ANOTACE: 

          Diplomová práce se zabývá charakteristikou používaných osobních ochranných 

pracovních pomůcek pro eliminaci rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání 

zaměstnanců Severočeských dolů, a. s. v lokalitě Doly Nástup Tušimice při provádění 

hornické činnosti na skrývkovém provozu. Cílem práce je na základě vyhodnocení 

současného stavu ochrany života a zdraví pracovníků z hlediska platné legislativy a s 

využitím nejnovějších poznatků vědy a techniky navrhnout a ekonomicky zhodnotit co 

nejmodernější typy možných osobních ochranných pracovních pomůcek (ochranné přilby, 

obuv, brýle, rukavice) a  navrhnout jejich používání pro vybrané pracovní profese. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

osobní ochranné pracovní pomůcky, riziko, pracovní úraz, hornická činnost, ochranná 

přilba, obuv, brýle, rukavice  

SUMMARY: 

          The dissertation deals with the characteristics of used personal protective equipment 

(PPE) to eliminate the risk of occupational accidents and occupational diseases of 

employees North Bohemian coal mines PLC located in Doly Nástup Tušimice during 

mining operations to overburden operation. The aim of this work is to assess the current 

condition of life and health protection of workers using the latest scientific and technical 

knowledge to design and economically evaluate the most advanced possible types of 

personal protective equipment (safety helmets, footwear, glasses and gloves). 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BAT      nejlepší dostupné techniky 

BHP      bezpečnost a hygiena práce 

BOZP      bezpečnost ochrany zdraví při práci 

CE       značka shody 

ČEZ       České energetické závody 

ČSN       Česká státní norma 

DNT       Doly Nástup Tušimice 

DB       Doly Bílina 

DPD       dálková pásová doprava 

EHS       Evropské hospodářské společenství  

HDPE      vysokohustotní polyethylen 

HMGS      homogenizační skládka 

HPF       hlavní porubní fronta  

IBIS       název bezpečnostní služby 

NPD       norma povrchového dolu  

NV       nařízení vlády 

OOPP      osobní ochranné pracovní pomůcky 

OPF       odstavená porubní fronta   

SD       Severočeské doly 

VKS       velkokapacitní skládka 

ZNKK      označení zakládkového stroje 
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ÚVOD 

Již v 18. století před naším letopočtem byly nalezeny první zmínky o bezpečnosti 

při práci v jednom z nejstarších dochovaných zákoníků, který vydal asyrský král 

Chammurapi. V jednom z 282 jeho článků, jež má charakter podobný dnešním předpisům 

o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci jsou uvedeny rovněž i tresty za způsobení 

neúmyslného či úmyslného poranění jiné osoby při vykonávané práci. Také v českých 

zemích již v roce 1300 bylo vydáno králem Václavem II. „Právo horního regálu“ včetně 

pravidel, která měla zajišťovat bezpečnost při těžbě stříbra (počítání horníků před a po 

každé směně, odvodňování a větrání šachet, stanovení pevné délky pracovní směny - 6 

hodin i bezpečnostní pravidla pro tesaře, kteří měli na starost výdřevu šachet). Toto české 

horní právo, v němž se nacházely různé předpisy pracovně právní i sociální, se řadí mezi 

nejstarší na světě (s úpravami tento zákon platil až do 1. 11. 1854). Během 19. století 

našeho letopočtu byly pak v průběhu tzv. průmyslové revoluce postupně vydávány již 

modernější právní úpravy a normy ochrany života a zdraví dělníků, které vznikly 

následkem masivního využívání strojních technologií, nahrazujících ruční práci, což kromě 

jiného vedlo i ke zvýšenému počtu úrazovosti. Na základě vzestupu počtu pracovních 

úrazů si totiž začaly vlády a podnikatelské kruhy ve vyspělých zemích stále jasněji 

uvědomovat, jaké finanční ztráty a sociální problémy tato úrazovost přináší. A tak už 

v roce 1811 byly v rakouské monarchii vydány obecné předpisy o bezpečnosti při práci 

jako součást „Všeobecného občanského zákoníku“, podle nichž měl zaměstnavatel 

povinnost chránit zdraví a život zaměstnance.  

Po druhé světové válce docházelo k budování zcela nových podniků, přičemž byly 

kladeny vysoké nároky na kvalitu zboží i produktů. Tato léta se také vyznačují změnou 

v  chápání bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci coby základních předpokladů 

spolehlivosti celého výrobního procesu. V zákoně č. 174/1968 Sb., o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce byl sjednocen státní odborný dozor nad technickými 

zařízeními a bezpečností práce. Tento dozorový orgán dohlížel na dodržování předpisů 

ze  strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. Na generální konferenci „Mezinárodní 

organizace práce“ v roce 1981 byla přijata „Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků 

a  o pracovním prostředí“. Také legislativa bezpečnost a ochrany zdraví při práci (dále jen 

BOZP) v České republice vychází z této úmluvy. Je na ni rovněž navázán „Národní akční 
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program“, v němž jsou přesně definované úkoly v této oblasti pro orgány státní správy, 

zaměstnavatele i jejich zaměstnance. Také současné zřízení „Rady pro BOZP“ posunulo 

problematiku BOZP v ČR na lepší úroveň. V BOZP došlo 1. 1. 2001 k zásadní a zatím 

poslední změně implementací evropského systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

do českého právního řádu, kdy byla zavedena další zlepšující opatření, která vycházejí 

ze  Směrnice rady č. 89/391 EHS.[1] 

Rovněž v těžařské firmě Severočeská uhelná společnost, která začala provádět 

těžbu hnědého uhlí v bílinsko-duchcovsko-teplické oblasti již v roce 1751 a o něco později 

na Chomutovsku, je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci průběžným 

a  dlouhodobě řešeným problémem. V průběhu 19. a 20. století se dobývání uhlí v těchto 

zmíněných lokalitách stále rozšiřovalo a povrchové lomy zabíraly stále větší území. 

Společnost Severočeské doly, a.s. vznikla 1. 1. 1994 v procesu privatizace českého 

hnědouhelného průmyslu spojením bývalých státních podniků Doly Nástup Tušimice (dále 

jen DNT) v okrese Chomutov a Doly Bílina (dále jen DB) v okrese Teplice. Na konci 50. 

let minulého století došlo k dynamickému rozvoji moderní velkolomové těžby na DNT 

a  počátkem 70. let minulého století na DB. [2] 

Počátkem roku 2014 SD dovršily 20 let úspěšné existence, přičemž se ukázalo 

ekonomicky výhodné a životaschopné sloučit těžební lokality na Chomutovsku a Bílinsku. 

Dlouhodobá perspektiva SD díky členství této společnosti ve skupině ČEZ spočívá 

v nezastupitelné roli těžby hnědého uhlí, které je následně používáno jako energetická 

surovina v elektrárnách tohoto polostátního podniku. Na obou lokalitách bylo za období 

1994-2013 vytěženo více než 455 miliónu tun této suroviny, přičemž nejprve muselo být 

skryto přes 1,6 miliard m³ nadloží. Pomocí dálkové pásové dopravy byla odtěžená skrývka 

transportována na výsypky, na kterých byly následně v uplynulých dvou dekádách 

provedeny rekultivační a remediační práce (celkově rekultivovaná plocha výsypek činí 

přes 4,1 tisíc ha). Pro potřeby tepelných elektráren skupiny ČEZ a.s. je v  lomu DNT 

těženo přibližně 13,5 mil. tun uhelné suroviny spolu s přibližně 27 mil. m³ skrývky. Uhelná 

sloj vykazuje kapacitu kolem 297 mil. tun uhlí, která umožňuje pokračování těžby 

přibližně do roku 2038. 

Severočeské doly, a. s. jsou významným zaměstnavatelem v Ústeckém kraji 

v oborech těžba, úprava a zpracování, doprava a prodej uhlí, údržba a opravy těžebních 



Bc. Miroslava Štréblová: Návrh osobních ochranných prostředků 

 

 

2015   3 

 

strojů a zařízení, rekultivace a sanace. Společnost zaměstnává přes 5 000 tisíc lidí. Dceřiné 

společnosti PRODECO a.s., SD-Kolejová doprava, a.s. a REVITRANS, a.s. tvoří spolu 

s vlastními těžebními společnostmi skupinu SD včetně přidruženého Výzkumného ústavu 

pro hnědé uhlí, a. s.  V roce 2012 započatá restrukturalizace skupiny SD byla dokončena 

roku 2013 přijetím nové firemní vize, kterou výstižně vyjadřuje heslo „Efektivní 

a  bezpečná těžba“ [3]. Do této vize patří jako priorita i zlepšování ukazatelů bezpečnosti 

práce. To mimo jiné potvrdila i generální prověrka Českého báňského úřadu (dále jen 

ČBÚ), z jejíhož výstupu vyplývá, že na pracovištích SD je hornická činnost bezpečně 

a  odborně vedena. Na tomto místě je možno podotknout, že hornická činnost SD byla 

následně oceněna prestižním oceněním „Zlatý Permon“, což je význačná cena v oblasti 

bezpečnosti práce v hornictví, která je propůjčována a udělována ČBÚ, Odborovým 

svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba 

České republiky, a to vždy za uplynulý kalendářní rok v celkem pěti kategoriích. DNT ji 

získaly v kategorii č. II., která se zabývá hornickou činností prováděnou povrchovým 

způsobem, tzn. těžbou v uhelném lomu. [4] 

Na následujícím Obrázku 1 je vyobrazeno logo, které charakterizuje strategické cíle 

společnosti.  

 

Obrázek 1: Logo Efektivní a bezpečná těžba 

Cílem mojí diplomové práce je na základě charakteristiky požadavků vyplývajících 

z platné legislativy a z poznatků o současném stavu řešené problematiky, tedy vývoje 

úrazovosti na  vybraných pracovištích DNT v závislosti na používání běžných typů 

osobních ochranných pracovních pomůcek (dále OOPP), navrhnout příslušná organizační 

http://www.sdas.cz/images/53288250_ebt.jpg
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opatření a  možnost pořízení kvalitnějších a vhodnějších OOPP vedoucí k eliminaci rizik 

pracovních úrazů. Výstupem práce je technicko-ekonomické zhodnocení těchto 

navržených OOPP. 
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1. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

Základní legislativní normou v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je Listina 

základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. V tomto 

legislativním dokumentu je mimo jiné i vyjádřen vztah mezi občanem a státem. Každý 

obyvatel ČR se může domáhat uplatňování svých svobod a práv, přičemž výjimku tvoří ta 

práva a svobody, která jsou striktně vázána na institut státního občanství. [5]  

Dalšími důležitými právními předpisy v oblasti pracovního práva a ochrany zdraví 

při práci jsou zejména: 

- NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

v platném znění [6], 

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů v platném znění [7], 

- směrnice Rady 89/686/EEC o sbližování právních předpisů členských států týkajících 

se osobních ochranných prostředků, 

- směrnice Rady 89/656/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci. 

1.1  Právní předpisy bezpečnostní ochrany zdraví a práce  

Konkrétní legislativní zásady v oblasti BOZP jsou ukotveny v právních předpisech, 

jejichž stručný přehled je uveden v následujícím textu. 

Problematika BOZP je řešena především v základním zákonu týkajícího se 

pracovně-právní problematiky, tzn. v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 

znění. Z textu tohoto zákona je třeba zdůraznit především následující fakta. 

V § 104 odst. 1) zákonodárce deklaruje povinnost zaměstnavatele zabezpečit 

poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům, pokud nelze 

dostatečně omezit nebo odstranit rizikové faktory při práci pomocí ochrany v oblasti 

organizace této práce. Tyto ochranné prostředky a pomůcky nesmějí ohrožovat jejich 

zdraví a musí je chránit před možnými riziky. Podrobnosti pak uvádí nařízení vlády č. 

21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní a ochranné prostředky 
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v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

[8] 

          V odst. 2) téhož zákona je stanoveno, že: 

„v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné 

pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.“ 

          Dále odst. 3) téhož zákona zní: 

„zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími 

mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem, též ochranné nápoje.“ 

Ustanovení § 105 dotčeného zákona rovněž stanovuje, že dojde-li k pracovnímu 

úrazu, je pracovník povinen objasnit příčiny a okolnosti, které vedly ke vzniku úrazu, 

pokud to umožňuje jeho zdravotní stav, za účasti svědků, zástupců odborové organizace 

a  též zástupců bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to do objasnění okolností a příčin 

vzniku pracovního úrazu. 

Další odstavce 2), 3), 4) a 5) tohoto paragrafu stanovují, že mezi povinnosti 

zaměstnavatele patří vedení všech úrazů do knihy úrazů, včetně evidování, zpracování 

dokumentace a záznamu (i přesto, že nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo 

neschopnost, která nepřesáhla dobu tří kalendářních dnů). V případě, že došlo k úmrtí 

pracovníka nebo k pracovní neschopnosti pracovníka delší než 3 kalendářní dny, musí být 

pracovníkovi nebo rodinnému příslušníkovi zemřelého pracovníka předáno jedno 

vyhotovení záznamu o pracovním nebo smrtelném úrazu. Další z povinností je ohlašování 

a zaslání záznamu pracovního úrazu stanoveným institucím a orgánům. Proti vzniku 

a  opakování pracovních úrazu je potřeba, aby zaměstnavatel přijímal různá opatření, 

vedoucí k minimalizování nebo odstranění rizikových faktorů pomocí evidence 

zaměstnanců na těch pracovištích, u kterých bylo uznáno riziko vzniku nemocí z povolání. 

Veškerou evidenci, ohlašování, vyhotovování záznamů o úrazu stanoví vláda zvláštním 

nařízením.  
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Zákonodárce definuje v § 106 dotčeného zákona, že: „zaměstnanec má právo na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace 

o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance 

srozumitelná“. 

Mezi základní povinnosti zaměstnance patří zúčastnit se školení, které zajišťuje 

zaměstnavatel zaměřené na ochranu a bezpečnost zdraví při práci; podrobit se 

preventivním prohlídkám; vyšetření nebo očkování dle § 37 zákona 258/2000 Sb., 

o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, 

jakož i používat pracovní prostředky, dopravní prostředky, ochranná zařízení, osobní 

ochranné pracovní prostředky a dodržovat stanovené pracovní postupy při práci, které 

nemění a nevyřazuje z provozu. [9] 

Následující § 108 přesně určuje práva a povinnosti zaměstnavatele, z nichž je nutno 

zdůraznit poskytování informací pracovníkům ze strany zaměstnavatele a povinnost 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále vyhodnocování rizika při výkonu 

práce v  kontrolovaných pásmech a zařazovat práce do kategorií dle § 39 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

v platném znění a zajišťování školení o právních a ostatních předpisech, která jsou nutná 

k zabezpečení ochrany a bezpečnosti zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 

o  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění zákona č. 

362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

a  další související zákony v platném znění. [9] [10] [12] 

Mezi povinnosti zaměstnavatele patří také informování zástupce pro oblast ochrany 

a bezpečnosti zdraví při práci a odborovou organizaci, přičemž nesmí být opomenuto podat 

informace zaměstnancům o poskytování a výběru pracovně lékařských služeb; 

o  zaměstnancích, kteří jsou určeni k organizaci poskytování první pomoci, k přivolání 

lékařské pomoci, Policie ČR, hasičského záchranného sboru a k organizování evakuace; 

informace o záležitostech, které mohou ovlivňovat ochranu a bezpečnost zdraví při práci 

a  určit způsobilé odborné fyzické osoby k prevenci rizik dle zákona o zajišťování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je také povinen spolupracovat s odborovou organizací, se zástupci 

pro oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, zaměstnanci a  odborně způsobilými 
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fyzickými osobami v oblasti prevence rizik dle zákona o ochraně zdraví při práci 

a  bezpečnosti tak, aby z jeho strany byly zajištěné a bezpečné a ničím neohrožené 

pracovní podmínky a byly plněny záležitosti, které jsou stanoveny zvláštními právními 

předpisy příslušící výkonu kontrol dle zvláštních právních předpisů (zákon č. 251/2005 

Sb., o inspekci práce v platném znění; zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření a o změně a o doplnění některých zákonů, tzv. atomový zákon 

v platném znění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě a záležitostí, které mohou ovlivnit ochranu 

a  bezpečnost zdraví při práci v platném znění). [11 [13] [14] 

Další z povinností zaměstnavatele je organizování prověrek na všech zařízeních 

a  pracovištích, které jsou prováděny jednou ročně se souhlasem zástupce zaměstnanců pro 

oblast ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a po dohodě s odborovou organizací s cílem 

odstranění případně zjištěných nedostatků. 

Jinou legislativní normou týkající se dotčené problematiky je zákon č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném 

znění, v němž zákonodárce definuje rozřazení druhů práce na základě rizikovosti (dle § 37 

odst. 1), při nichž může být zdraví zaměstnanců ohroženo. Limity, faktory a kritéria pro 

zařazení prací do určitých kategorií stanoví prováděcí právní předpis, jakož i minimální 

ochranná opatření a hodnocení rizika stanoví zvláštní právní předpis. [9] 

Pokud zvláštní právní předpis (zákon č. 18/1997 Sb., zákon o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, tzv. atomový 

zákon, v platném znění) nestanoví jinak, rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného 

zdraví o zařazení práce do čtvrté a třetí kategorie. Právnická osoba, která zaměstnává 

fyzické osoby v pracovněprávních vztazích, předkládá příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví příslušný návrh o kategorizaci práce, a to do 30 kalendářních dnů od 

zahájení výkonu této pracovní činnosti. [9] [11] 

Zaměstnavatel je oprávněn a povinen zařazovat práce do druhé kategorie, pokud 

zvláštní právní předpis (č. 18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění) nestanoví jinak, 

a  to též do 30 kalendářních dnů od zahájení výkonu. [9] [11] 

Do první kategorie jsou zařazovány ostatní práce, které nebyly již předem zařazeny 

do kategorie již předcházejících. Pokud zaměstnavatel zařadil práce do druhé kategorie, je 
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povinen příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví neprodleně toto zařazení oznámit, 

a  to včetně údajů rozhodných pro toto rozhodnutí. 

Pokud došlo ke změně podmínek výkonu práce, které mají vliv na zařazení do 

čtvrté nebo třetí kategorie, je zaměstnavatel povinen příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví bezodkladně předložit návrh kategorie, do které má být práce zařazena, 

přičemž musí být zohledněna délka pracovní směny (směnný provoz i střídání směn) a jsou 

přijata opatření k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících určitou práci. 

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního 

podnětu je oprávněn rozhodnout o zařazení práce do vyšší kategorie, i když má 

zaměstnavatel za to, že přísluší do prvé či druhé kategorie, nebo o tom, že práce je prací 

rizikovou příslušící do  druhé kategorie. [9] 

Pracovní podmínky jsou vyhodnoceny dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli v platném znění. [12] 

Prováděcím předpisem je nařízení vlády (dále jen NV) č. 495/2001 Sb., které 

stanovuje rozsah a bližší podmínky k poskytování osobních a ochranných prostředků, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v platném znění. 

Pro stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků v  souladu se směrnicí Rady 89/656/EHS, o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných 

prostředků zaměstnanci při práci v platném znění, předepisuje ochranné prostředky. 

V Příloze 2 tohoto NV) jsou vyjmenovány a popsány vhodné ochranné pracovní 

prostředky pro jednotlivé části těla, např. pro hlavu (ochrana očí a obličeje, sluchu), 

dýchací orgány, horní a dolní končetiny, trup a břicho i pro ochranu celého těla (prevence 

pádů, ochranné oděvy).[15] 

V Příloze 3 tohoto nařízení jsou taxativně deklarovány činnosti a obory, které 

vyžadují používání ochranných pracovních pomůcek. Nejčastěji používanými ochrannými 

prostředky jsou ochranné přilby pro ochranu hlavy, dál různé druhy obuvi s podešvemi 

i  bez podešví, které jsou určeny k ochraně nohou proti proříznutí, propíchnutí, proražení 
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a  sklouznutí na suchém nebo kluzkém povrchu. Mezi další osobní ochranné prostředky, 

které slouží k ochraně zraku nebo obličeje, jsou zařazeny i různé druhy brýlí, stínítek nebo 

obličejových štítů. Pro ochranu dýchacího ústrojí slouží ochranné dýchací přístroje. Pro 

ochranu sluchu jsou používány chrániče sluchu a pro ochranu těla, paží a rukou se 

používají ochranné oděvy včetně různých druhů rukavic. Při činnostech, které jsou 

vykonávány ve výškách, slouží pro ochranu zdraví a života různé typy bezpečnostních 

postrojů a lan. Při činnostech, při kterých musí být zaměstnanci jasně viditelní, jsou 

používány výstražné oděvy, jejichž speciální prvky odrážejí světlo. [15] 

K povinnostem zaměstnance na pracovišti patří podle zákona č. 26/1989 Sb., 

o  bezpečnosti a ochraně zdraví při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu v platném znění, používání osobních ochranných pracovních 

prostředků, které byly zaměstnanci přiděleny dle § 15 odst. 3). [16] 

V NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v 

platném znění, je v § 7 deklarováno, že pokud poklesne na pracovišti teplota vzduchu pod 

10 °C, musí být zaměstnanec vybaven takovým ochranným pracovním oděvem, který 

splňuje tepelně – izolační vlastnosti, postačující k zajištění podmínek, které jsou stanoveny 

jako příznivé pro lidský organismus (36-37 °C), a to rukavicemi a pracovní obuví. Těmito 

ochrannými prostředky před chladem musí být zaměstnanec vybaven vždy, pokud teplota 

vzduchu poklesla na 4 °C a níže. [17] 

Rovněž při práci s chemickou látkou, směsí nebo prachem, které se vstřebávají kůží 

nebo sliznicemi, je nutné zajistit vybavení zaměstnance vhodnými osobními ochrannými 

prostředky dle § 11 dotčeného NV. 

V případě výskytu chemických karcinogenů, mutagenů nebo látek toxických pro 

reprodukci je povinností zaměstnavatele provést opatření dle § 18 odst. 3 písm. g) 

o poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků. Do styku s nadměrnou expozicí 

látek uvedených v § 16 v případě mimořádné události má povolen přístup na pracoviště 

pouze zaměstnanec, který je vybaven příslušným ochranným pracovním oděvem a dalšími 

potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí. [17] 

Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a  bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů ve znění novely vyhláškou ČBÚ 

č. 434/2000 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání 



Bc. Miroslava Štréblová: Návrh osobních ochranných prostředků 

 

 

2015   11 

 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem v platném znění ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., 

kterou se mění a doplňuje vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem v platném znění a o změně některých dalších předpisů, 

ve  své třetí části mění znění vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu zrušením § 23-27 

a ve čtvrté části mění vyhlášku 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a  bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, jejíž § 22-26 se ruší. [16] [18] 

[19] [20] 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišťování dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v platném znění implementuje směrnici Rady 89/391/EHS, o zavádění 

opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci směrnici Rady 

89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti 

(první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a  ochrany zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). [10] [14] [21] 

Povinností zaměstnavatele dle § 4 tohoto zákona je, aby zajistil dopravní 

prostředky, stroje, technická zařízení a nářadí z hlediska ochrany a bezpečnosti zdraví při 

pracovní činnosti tak, aby byly vhodné pro používání při této pracovní činnosti 

a  používané vybavení, aby odpovídalo ergonomickým požadavkům. Dále je zaměstnavatel 

povinen zajistit zaměstnancům vhodná ochranná zařízení chránící jejich zdraví a život, 

přičemž zaměstnanci nesmějí být vystavováni nepříznivým faktorům plynoucím 

z  pracovních podmínek. 

Dle § 5 písm. b) dotčeného zákona nesmějí být zaměstnanci ohrožováni 

vymrštěnými a padajícími materiály nebo předměty; musejí být ochráněni před pádem 

nebo zřícením (písm. c); zaměstnanci se zvýšeným rizikem na pracovišti nesmějí pracovat 

osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud nelze ochranu zaměstnanci zajistit 

jinak (písm. e). 
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Ve znění § 7 je stanoveno, že pokud se na pracovištích vyskytují zákonem 

stanovené rizikové faktory anebo dojde ke změně podmínek pracovních činností, má 

zaměstnavatel povinnost pravidelně a bez zbytečného odkladu provádět měření těchto 

rizik, kontrolování naměřených hodnot a následně eliminaci dotčených rizik na nejmenší 

rozumně dosažitelnou míru. 

Pokud nelze vyloučit překročení nejvyšších přípustných limitů rizikových faktorů, 

je povinností zaměstnavatele, aby omezil jejich negativní působení technologickými, 

technickými či jinými vhodnými opatřeními, mezi něž patří zejména úprava pracovních 

podmínek, doba výkonu práce, používání osobních pracovních prostředků nebo 

poskytování ochranných nápojů. 

1.2  Pracovní rizika   

Pojem rizika nelze zcela přesně definovat, neboť jeho význam se mění podle 

odvětví, oboru či problematiky, v němž se tento výraz používá. Ve Slovníku cizích slov je 

riziko definováno jako „nebezpečí, možnost škody, ztráty, nezdaru“ [22]. Riziko je taktéž 

možno definovat od odvozeného slovesa „riskovat“, které je vysvětlováno jako “1. 

odvažovat se, odvážit se (něčeho nebezpečného nebo nejistého) s vědomím rizika, 2. dát 

v sázku, nasazovat, nasadit“ [22]. Poněkud odlišně nám tento pojem také definuje 

encyklopedie jako „možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, jež se liší od 

předpokládaného stavu či vývoje“ [23]. Pro potřeby problematiky lze charakterizovat 

riziko jako „pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností“ [24]. Mezi druhy pracovních rizik patří 

chemická rizika (plyny, páry, kapaliny, aerosoly, dým, mlhy, vlákna, prach); biologická 

rizika (patogenní viry, bakterie, nebakteriální biologické antigeny); fyzikální rizika, která 

jsou v pracovním prostředí nejčastější, a to rizika tepelná (oheň, chlad, teplo), elektrická 

a  různé druhy záření (optické - sluneční, ultrafialové, laserové, infračervené a záření 

ionizující), hluk a rizika mechanická (údery, pády, bodné rány, řezné rány, rozdrcení, 

nárazy, škrábance, upadnutí, uklouznutí, vibrace). 

Míry rizika se posuzují dle ustanovení směrnice 89/656/EEC, přičemž při jejich 

posuzování se vždy musí provést základní ohodnocení. V každém případě se musí dát 

přednost eliminaci nebo snížení rizika modifikacemi pracovních předpisů před používáním 
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osobních ochranných pracovních podmínek. Míry rizika jsou přesně stanoveny 

ve  vyjádření hodnot limitů, které by mohly znamenat ohrožení zdraví nebo života 

pracovníka. 

1.3  Osobní ochranné pracovní pomůcky  

Správný výběr druhu osobních ochranných pracovních pomůcek se provádí 

na  základě následujících kritérií: 

1. vyhodnocení stávajících rizik, kterým je pracovník vystaven, 

2. vyhodnocení rizik vznikajících z nesprávného použití OOPP, 

3. vyhodnocení rizik představovaných samotným OOPP, tj. nedostatečným pohodlím, 

přílišnou hmotností, zvýšenou potivostí, špatným ergonomickým přizpůsobením, 

nevhodnými materiály, ostrými hranami, nedostatečnou ochranou způsobenou 

nesprávným výběrem. 

Určení vhodného typu OOPP 

Výrobci a dovozci se zavazují dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění uvádět na 

trh pouze ty výrobky, které zaručují bezpečnost. Výrobek je klasifikován jako bezpečný 

tehdy, pokud byl schválen či certifikován oprávněnou zkušebnou a lze jej používat 

na  základě prohlášení o shodě [7]. Příslušné prohlášení o shodě stvrzuje zároveň i záruku 

bezpečnosti při používání výrobku. Směrnice 89/686/EEC o OOPP stanovuje dvě 

kategorie, které vyhovují dvěma úrovním rizika a to „minimální“ a „smrtelné“. Jako 

„střední riziko“ lze označit takové riziko, které spadá mezi tyto dvě úrovně. Pro dodržení 

směrnice musí být zvolen OOPP, který odpovídá příslušné kategorii úrovně rizika, přičemž 

příslušné OOPP se vyrábějí ve třech typech dle kategorie úrovně rizika: 

1. Kategorie I. - OOPP jednoduché konstrukce (pouze pro minimální riziko) kde 

uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany a rizika. Samotní výrobci mohou 

provádět testy svých výrobků a vystavovat i jejich certifikáty. Symbolem CE jsou 

označovány OOPP této kategorie.  

2. Kategorie II. - OOPP střední konstrukce (pro střední riziko) u kterých se předpokládá 

vyšší ochrana. Tyto OOPP jsou testovány nezávislým notifikovaným orgánem, 
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přičemž jsou označovány symbolem CE a doplňkovými informacemi udávající jejich 

specifické vlastnosti nebo vhodnými piktogramy. Návod jejich použití musí obsahovat 

název, adresu nebo identifikační číslo notifikovaného orgánu. 

3. Kategorie III. - OOPP složité konstrukce (pro smrtelné riziko) určených k ochraně 

proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně 

poškodit zdraví Do této kategorie jsou zařazovány obličejové štíty pro motocyklisty 

a  přilby; OOPP proti chemickému nebo ionizujícímu záření poskytující časově 

omezenou ochranu; dýchací filtrační prostředky pro ochranu proti aerosolům 

v kapalné nebo pevné formě nebo proti nebezpečným, dráždivým, radioaktivním nebo 

toxickým plynům; OOPP chránící před pádem z výšky a OOPP proti rizikům 

vyvolanými nebezpečím z elektrického napětí. Tyto OOPP jsou označovány 

symbolem CE, který je doplněn identifikačním číslem notifikovaného orgánu např. CE 

0287. OOPP této kategorie jsou certifikovány a testovány nezávislým notifikovaným 

orgánem a navíc podléhají systému zajištění kvality pro zaručení homogenity výroby, 

který je nezávisle kontrolován. 

Jednotlivé druhy a typy OOPP jsou vyhledávány dle požadovaného typu 

a  vlastností v katalozích výrobců, prodejců a dovozců nebo v oficiálních databázích, které 

obsahují certifikované a schválené výrobky a v seznamech zkušeben oprávněných 

certifikovat a zkoušet OOPP.  
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2. ZHODNOCENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK PŘI HORNICKÉ 

ČINNOSTI NA POVRCHU A ÚPRAVĚ A ZUŠLECHŤOVÁNÍ 

NEROSTŮ  

V následujícím textu jsou ve stručnosti popsány instalované stroje a používaná 

těžební technologie, dále energetické zdroje a některá technická a pomocná zařízení 

a  objekty v lomu Doly Nástup Tušimice. Další část této kapitoly je věnována 

charakteristice vybraných profesí, stručnému popisu jejich pracovní činnosti 

a  vyhodnocení možných pracovních rizik při těchto činnostech vznikajících na 

pracovištích tohoto lomu. 

2.1 Těžební technologie  v lomu DNT  

Skrývkový materiál je transportován dálkovou pásovou dopravou (dále jen DPD) 

šířky 1,8 m) a ukládán na vnitřní výsypce. Skrývka je odtěžována rýpadly KU 800, SchRs 

1550 a 1320 (řada TC2). Uhelná surovina je těžena pomocí rýpadel KU 300 S a KU 800 N 

(řada TC1) a upravována ve dvou kladivových a v jednom rotorovém drtiči, které jsou 

umístěny mimo budovu, dále homogenizována a pomocí pásových dopravníků (šířka 1,2 m 

a 1,6 m) přepravována přímo do tepelné elektrárny Tušimice či do zásobníku a odvážena 

k jinému konečnému spotřebiteli. Kvalita finálního uhelného produktu je zajišťována 

pomocí homogenizační skládky. 

V provozu skrývky je odtěžována a ukládána hmota nadloží ze tří skrývkových 

řezů. V skrývkovém řezu č. 1 jsou nadložní zeminy odtěžovány pomocí rýpadla SchRs 

1550.1/109 a transportovány deseti pásovými dopravníky (délka 8,5 km) k zakladači ZP 

6800.1/100. Na skrývkovém řezu č. 2 se střídají v alternaci rýpadla KU 800.8/77 a SchRs 

1320/110. Skrývku transportují pásové dopravníky (14 DPD s délkou přes 10 km), přičemž 

je zakládána pomocí zakladače ZP 5500.4/80. Na posledním skrývkovém řezu č. 3 probíhá 

odtěžování a transport činností rýpadla KU 800.20/106. Pásové dopravníky (12 DPD 

s délkou téměř 9 km) dopravují odtěženou skrývku k zakladači typu ZPDH 6300/101. 

V provozu hlavní porubní fronty probíhá těžba uhelné suroviny v uhelném řezu č. 1 

rýpadlem K 800N.1/103, případně K 800N.2/104 a rýpadlem KU 300.27/88. Přeprava je 

zajišťována třemi dopravními pásy (2,5 km). Druhý uhelný řez disponuje rýpadlem KU 
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300.29/89 a třemi dopravníkovými pásy (délka 2 km). Zakládka výklizu z obou řezů je 

prováděna na proplástkové výsypce  činností dvou dopravníkových pásů (celková délka 

1,5 km) a zakladačem ZP 3500.8/90. Z obou uhelných řezů je vytěžená surovina 

transportována pomocí dvou uhelných odkladů (celková délka přes 14 km) pomocí 

dvanácti pásových dopravníků a následně drcena ve dvou drtičích. K venkovním drtičům 

je uhlí přepravováno sedmi pásy (délka přibližně 5 km). V lokalitě lomu OPF a HPF je 

možno využít také transport uhlí čtrnácti pásovými vozy PVZ 2500 a dvěma vozy PVP 

1800 jako technologickou rezervu. 

Na lokalitě homogenizační skládky (dále jen HMGS) je uhlí homogenizováno, aby 

získalo spotřebitelem požadované vlastnosti. Technologie na HMGS se skládá ze dvou 

skládkových strojů KSS 4000/3500 a osmi dopravníkových pásů (délka 3,3 km). 

V  prostoru velkokapacitní skládky (dále jen VKS) je uhlí krátkodobě uloženo před další 

úpravou a prodejním transportem. Činnost této skládky je zabezpečena skládkovým 

strojem ZNKK 20/40 a třemi pásovými dopravníky (délka 1,2 km). 

Provozní zdroje  

Elektrická energie, která je do lomu přiváděna pomocí dvou trafostanic, představuje 

zdroj energie pro všechny stroje v lomu. První z trafostanic TR 2 v Tušimicích je k síti 

připojena pomocí dvojitého vedení (110 kV), přičemž jedno z vedení je provozováno jako 

rezervní. V trafostanici pracují dva transformátory (25 MVA). Pokud odběr elektřiny 

nedosahuje 18 MW, je tato trafostanice napojena na trafostanici TR 3 v Málkově. 

Trafostanice TR 3 Málkov je k síti připojena stejným způsobem jako TR 2 

Tušimice, přičemž jsou v ní instalovány dva kusy transformátorů a to 25 MVA a 40 MVA. 

Rozvod elektřiny v areálu lomu je realizován pomocí venkovního vedení (35 kV), přičemž 

k jednotlivým strojům a zařízením je elektrická energie rozváděna vlečnými kabely (6 kV 

a 35 kV). K zajištění potřebné délky vlečných kabelů slouží kabelové vozy spolu 

s přesuvnými trafostanicemi coby napájecími body pro používanou technologii. 

Těžební velkostroje (kolesová rýpadla) při odtěžování skrývky odebírají elektřinu 

z olejových transformátorů (6,3 MVA), zatímco při těžbě uhlí pracují především 

transformátory suché. 

 



Bc. Miroslava Štréblová: Návrh osobních ochranných prostředků 

 

 

2015   17 

 

 

Teplo, pára a plyny  

Většina technologií v lokalitě lomu má venkovní a otevřený charakter. Teplo 

potřebné v administrativních a pomocných budovách je přiváděno z tepelné elektrárny 

Tušimice 2 a to pomocí topné soustavy DNT. Potrubní rozvody o potřebných průřezech 

procházejí podzemními tepelnými kanály (na některých místech jsou vedeny povrchem) 

a  jsou tepelně izolovány. Všechny objekty jsou vytápěny pomocí sekundárních rozvodů 

z výměníkových stanic a jsou opatřeny měřiči tepla. 

Z výše zmíněné elektrárny je také přiváděna vodní pára, jejíž pomocí je snižována 

prašnost v drtičích uhlí.  

Ačkoliv v technologiích uhlí není potřeba tlakového vzduchu, k pohonu nářadí je 

zajišťován tlakovým vzduchem z malých lokálních kompresorů. Právě tak není potřeba ve 

vlastní technologii těžby využívat technické plyny. Pouze pro potřeby údržby je ve skladu 

uloženo 30 ks lahví acetylenu a 70 ks lahví kyslíku. V lokalitě Březno je uloženo 

v pobočném skladu přibližně 221 tun propanu. 

Voda 

Voda přiváděná z hlavního vodárenského řadu do provozních budov je využívána 

pouze pro potřeby hygieny zaměstnanců a zabezpečení požární ochrany. 

Na druhou stranu z těžebního prostoru je nutno odvádět nežádoucí vodu z pozdních 

geologických horizontů a ze srážek. Odvádění vody je realizováno pomocí systému 

odvodňovacích rýh na povrchu terénu a soustavy čerpacích stanic, které přečerpávají vodu 

přes hlavní čerpací stanici do čistírny důlní vody v Březně. Nový uhelný koridor disponuje 

novou čerpací stanicí ČS 105, z níž je voda odváděna spodním potrubím rovněž v ČDV 

Březno. V lokalitě lomu Libouš se nachází prostor tzv. podkovy, který je odvodňován 

drénem z míst koridoru uhelného svahu výsypky. Homogenizační skládka je odvodněna 

pomocí povrchového odvodňovacího systému s vyústěním v čerpací stanici 

u  velkokapacitní skládky, odkud je voda čerpána náhradním havarijním výtlakem do 

přirozené vodoteče (Lužický potok). Hladina a kvalita podzemní vody je neustále 

monitorována pomocí hydrologických vrtů. Pracovníci firmy Geologické služby s.r.o. 
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zajišťují upřesňování hydrologických a hydrogeologických podkladů s cílem potřebného 

odvodňování zvodnělých obzorů starých důlních děl.  

Důlní voda pocházející z uhelné sloje a podloží je rovněž odváděna k čištění 

do ČDV v Březně. Splašková odpadní voda je podrobována čištěním v čistírnách odpadní 

vody v Libouši a Tušimicích. Zmíněné mechanicko-chemické recirkulační čistírny slouží 

k úpravě průmyslové odpadní vody, která vzniká v procesu čištění a mytí důlní 

technologie. Po vyčištění je voda vrácena opět k využití v lomu.  

Skladové objekty 

Přímo v tušimickém areálu jsou vybudovány skladové budovy a prostory, v nichž 

se skladují nebezpečné chemické látky a přípravky. Jde především o sklad acetonu, xylenu, 

toluenu, lakového benzinu a několika druhů barev, které jsou potřebné při údržbě 

technologie. V prostoru čerpací stanice pohonných hmot se nacházejí tři podpovrchové 

nádrže na naftu do motorů. Ve skladu sžíravých látek je uskladněn hydroxid sodný a síran 

železitý. V čerpací stanici pro provozní úsek se nachází jedna nadpovrchová dvouplášťová 

nádrž. Pro potřeby provozního úseku je také vybudován sklad pro hořlavé kapaliny, ředidla 

a tmely. V čerpací stanice Libouš je v provozu naftová nádrž a skladový objekt pro oleje 

s šesti nádržemi a prostorem pro sudy. 

Převodové a hydraulické oleje o celkovém objemu 20 m³ se také nacházejí 

v hydraulice kráčení rýpadel, právě tak jako v ložiscích nebo převodovkách dalších strojů. 

Stavby, požární komplexy a ochrana a zabezpečení lomu 

Používaná těžební technologie má otevřený a volný charakter, přičemž mezi 

jednotlivými rýpadly jsou dostatečné vzdálenosti, čímž je zajištěna jejich samostatná 

požární ochrana tzn., že každý velkostroj má charakter samostatného požárního komplexu. 

Pomocné a jiné administrativní objekty v lomu mají železobetonovou konstrukci, vykazují 

dobrý stav a nejsou členěny do požárních sekcí.  

Všechny budovy a objekty jsou jednak opatřeny oplocením a rovněž časově 

nepřetržitě střeženy pracovníky bezpečnostní služby IBIS, která provádí ostrahu 

a  provozuje zabezpečovací a strážní systém. Provozní areály mají ohraničení pomocí 

terénních mezníků, přičemž všechny přístupové komunikace jsou opatřeny mechanickými 
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závorami nebo zátarasy a fyzicky hlídány. Rozloha všech areálů v lomu je tak veliká, že je 

v žádném případě nelze opatřit oplocením. 

Stavby a objekty s provozní důležitostí (pokladna, výpočetní středisko, kanceláře 

apod.) jsou chráněny pomocí elektronického zabezpečovacího systému, který je napojen 

na  pult centralizované ochrany výše zmíněné bezpečnostní agentury. Rovněž vnější 

prostory v okolí skladu, hal a parkovišť pokrývá kamerový systém, který je vyveden 

v  nejblíže lokalizovaném centru IBIS. Zaměstnanci této firmy jsou také pověřeni 

zajišťováním požárního dohledu a mimořádných kontrol na pracovištích, kde se používá 

otevřený oheň.[25] 

2.2 Vybrané pracovní profese a možná pracovní rizika 

V DNT se na hornické činnosti, úpravě a zušlechťování nerostů podílejí pracovníci 

různých profesí, kteří jsou zařazeni na příslušná pracoviště. V rámci této práce budou 

zmíněny pouze pracovní činnosti skrývkového provozu. 

V úseku odtěžování skrývky se nacházejí pracoviště na těžebních rýpadlech typu 

KU 800/20 a SchRs 1320, na kterých jsou zaměstnáni pracovníci na pozicích vedoucího 

řidiče velkostroje, řidiče velkostroje, zámečníka, elektrikáře, klapkaře a pasaře. Celkově je 

v tomto provozu zaměstnáno 66 pracovníků. Dalším úsekem skrývkového provozu jsou 

zakladače odtěžené skrývky ZP 6800.1/100, ZPDH 6300/101 a ZP 5500.4/80, na nichž 

jsou využívány profese vedoucích řidičů zakladače, řidičů zakladače, zámečníků, 

elektrikářů a pasařů. Celkem zde pracuje 22 zaměstnanců. Dalšími pracovními profesemi 

na provozu jsou zaměstnanci provozního vedení a revírníci, pracovníci dispečerského 

pracoviště DPD, obsluhy pásové dopravy a její přestavby a elektro-strojní údržby. Všichni 

zaměstnanci skrývkového provozu jsou zařazeni do nepřetržitého dvanáctihodinového 

pracovního cyklu.[25] 

Těžební činnost zabývající se skrýváním nadložních horizontů nad vlastní uhelnou 

slojí a zakládkou odtěženého skrývkového materiálu je zajišťována pomocí rýpadel 

a  zakladačů. Při obsluze a údržbě těchto velkostrojů je nutno dbát na dodržování normy 

NPD 27 7016 a interních řídích předpisů, přičemž tyto musejí být kompatibilní s vyhláškou 

ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při hornické činnosti a činnosti 
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prováděné hornickým způsobem na povrchu v platném znění, jakožto základním právním 

aktem v problematice bezpečnosti práce při hornických činnostech. [16] 

Po celou pracovní dobu jsou řidiči, klapkaři a pasaři nepřetržitě přítomni 

v klimatizovaných kabinách, v nichž provádějí řízení a kontrolu příslušných částí 

technologie. Další zaměstnanci osádky velkostroje a DPD během pracovní doby kontrolují 

a udržují technologická zařízení a strojní součásti. Tyto činnosti však smějí provádět pouze 

v těch místech a za takových bezpečnostních podmínek, aby jejich zdraví nebylo 

ohrožováno nežádoucím stykem s odtěžovanou surovinou nebo s provozovanou 

technologií. Všichni členové osádky velkostroje se ve  „volném“ čase, který je nutný 

k plánovaným preventivním opravám nebo který vznikl následkem poruchy některého 

technického zařízení, věnují kontrolní a údržbářské činnosti. Ačkoliv při těchto pracích 

může v některých případech dojít k ruční manipulaci s břemeny nebo materiály, hodnota 

hmotnosti těchto břemen v zásadě nedosahuje ani třiceti kilogramů. Pokud je nutno 

přenášet či nadzdvihovat břemena o vyšší hmotnosti, manipulace je zajišťována pomocí 

většího počtu pracovníků nebo pomocné mechanizace[25]. Vyhodnocení rizik v souladu 

se zákoníkem práce pro osádku velkostroje je uvedeno v příloze č. 1.  

Zjišťování a vyhodnocování možných pracovních rizik 

Na základě platných legislativních předpisů, které byly podrobně probrány 

v Kapitole 1 této práce, vydalo vedení společnosti SD interní směrnici č. 54/2015 

„Pravidla pro analýzu rizik pracovních procesů a prostředí na SD a.s.“. Cílem tohoto 

dokumentu je sjednotit postupy při zjišťování a vyhodnocovat možných rizikových 

faktorů, které vyplývají z procesů, činností, podmínek a prostředí na jednotlivých 

pracovištích SD. 

Obecným principem, z něhož vychází výše zmíněná firemní směrnice, je 

předcházení vzniku a eliminace již existujících - případně neodstranitelných - rizik, která 

mohou ohrožovat životy a zdraví zaměstnanců společnosti. Hlavní cíl této směrnice je 

deklarován jako snaha o zajištění co největší možné bezpečnosti a ochrany zdraví 

při  prováděných pracovních činnostech. Z uvedeného plyne, že na každém místě a 

v každém čase je nutno prosazovat především prevenci možných rizik tak, aby vůbec 

nedocházelo k výskytu rizikových faktorů, a tím aby bylo zamezeno jakémukoliv 

poškození zdraví pracovníků, pracovním úrazům či následnému vzniku tzv. chorob 
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z povolání. K splnění těchto cílů je naprosto nezbytné dodržování všech bezpečnostních 

a  ochranných opatření, vyplývajících z interních norem, která byla přijata nebo vyhlášena 

zaměstnavatelem. 

Tato opatření, která směřují k vytvoření co nejbezpečnějšího a zdraví nejvíce 

vyhovujícího pracovního prostředí, včetně zásad požární ochrany, jsou ve společnosti SD 

vytvořena na základě podrobných identifikací a analýz možných či existujících rizikových 

faktorů.  

Na pracovištích DNT se lze nejčastěji setkat s tzv. mechanickými riziky, která 

vznikají následkem působení mechanické síly. To znamená, že se v obecné rovině jedná 

o  celou škálu fyzikálních faktorů, vyvolaných běžnou pracovní činností rozličných druhů 

strojních zařízení, přístrojů, ale i možným působením fyzikálních vlastností odtěženého 

materiálu nebo odletem látek v kapalném či plynném skupenství. Mezi tato rizika se řadí 

především rizika různých úrazů (sečná a bodná poranění, poranění vzniklá navinutím, 

rozdrcením, zachycením, vtažením, nárazem, propíchnutím, odřením, třením anebo 

působením vysokotlakých či horkých tekutin). 

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že všechny okolnosti, vlastnosti anebo 

podmínky související s vykonáváním pracovních činností mohou být zdroji možných 

neboli očekávaných poranění či zdravotní újmy, respektive se mohou stát příčinami chorob 

z povolání nebo pracovních úrazů, včetně otrav. Pro tyto faktory se používá souhrnné 

označení „rizikoví činitelé“. 

Jako další odborný termín je nutno zmínit „rizikové pracoviště“, kterým se 

označuje takový typ pracovního prostředí nebo místa, na němž je možno předpokládat 

zvýšenou možnost výskytu pracovních rizik, potažmo vzniku výše zmíněných „rizikových 

činitelů“. 

Pro vlastní zjišťování a vyhodnocování pracovních rizik je v rámci dotčené 

společnosti používán „Registr rizik“. Tento registr, sloužící coby podkladový materiál pro 

deklarování jednotlivých dílčích cílů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

v návaznosti na optimální zajištění provozních činností a jejich řízení, je veden vedoucím 

pracovníkem odboru BHP a PO. V tomto vnitřním dokumentu společnosti SD jsou 

charakterizována a vyhodnocena rizika pouze nejzávažnějšího typu nebo možná a rozumně 

předvídatelná nebezpečí. Ostatní rizika, včetně takových typů nebezpečí anebo ohrožení 
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zdraví, jež mohou být zapříčiněna neopatrností zaměstnanců při běžných pracovních či 

jiných činnostech, však do zmíněného registru zahrnuta nejsou. Rizika zahrnutá do 

dotčeného registru jsou identifikována a  vyhodnocována v několika postupných krocích, 

z nichž první je vlastní rozpoznání možnosti nebezpečí, které lze označit jako zdroj 

rizikového faktoru. 

Hodnota pravděpodobnosti se stanovuje pomocí vzestupující číselné stupnice, a to 

od jedné (nahodilá pravděpodobnost) do pěti (trvalá pravděpodobnost) a značí se značené 

písmenem „P“. Totožným bodovým hodnocením od jedné do pěti se hodnotí i možné 

následující následky ohrožení a označují se písmenem „N“ (od poranění bez pracovní 

neschopnosti až po smrtelný úraz). Vyčíslení hodnoty rizika nelze vyjádřit bez názoru 

hodnotitele, což se označuje písmenem „H“ a je též hodnoceno od jedné do pěti (od 

zanedbatelného vlivu a míry nebezpečí a ohrožení až po více významných a nepříznivých 

vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí). Pomocí těchto ukazatelů je stanoveno 

riziko, značené písmenem „R“, které je vyjádřeno následujícím vztahem (Rovnice 1): 

 

𝑅=𝑃∙𝑁∙𝐻  (1),  

 

v němž použité symboly mají následující význam: 

R …………… riziko, 

P …………… pravděpodobnost, 

N …………… ohrožení, 

H …………… hodnota rizika. 

Výsledné bodové hodnocení se tak může pohybovat v rozpětí od 1 do 125 bodů, 

čímž je zajištěn empirický výpočet rizika, zdrojů a opatření vedoucích k jejich odstranění 

nebo k  upozornění na tyto faktory.  

V následující Tabulce 1 je uveden přehled vyhodnocení některých rizik plynoucích 

z hornické činnosti na skrývkovém provozu DNT. 
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Tabulka 1: Vyhodnocení rizik vybraných pracovních činností 

Objekt 

(Zařízení) 

Identifikace rizika 

Vyhodnocení 

rizika 

Bezpečnostní 

opatření P N H R 

Velkostroje 

(rýpadla, 

nakladače) 

Při provozu: 

 

pád materiálu 

pády z výšky 

3 3 2 18 školení BOZP; 

zákaz vstupu 

do ohroženého 

prostoru; 

školení práce 

ve výškách; 

kvalifikační 

pracovní 

předpoklady; 

používání 

OOPP 

 

Mimo provoz: 

 

pád materiálu 

pád z výšky 

nečekané rozjezdy 

3 3 2 18 

Opravy: 

pád materiálu, pád z výšky, 

nečekané rozjetí, úraz elektr. 

proudem, úraz tlakem, požár, 

výbuch 

3 3 2 18 

DPD 

Při provozu: 

zachycení, vtažení, pády z 

výšky 

3 3 2 18 školení BOZP; 

zákaz vstupu 

na DPD; 

školení práce 

ve výškách; 

kvalifikační 

pracovní 

předpoklady; 

používání 

OOPP 

 

Mimo provoz: 

nečekané rozjetí 

3 3 2 18 

Opravy: 

pád materiálu, pády z výšky, 

stísněný prostor, úraz el. 

proudem, požár, výbuch 

3 3 2 18 
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3. NÁVRH ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ 

ZAMĚSTNANCE PŘED RIZIKY  

Na základě vyhodnocení pracovních rizik, o nichž bylo pojednáno v Kapitole 2.2, 

přijalo vedení společnosti závazný vnitropodnikový dokument s  názvem „Návody pro 

obsluhu a údržbu“, v němž jsou přesně a konkrétně uvedena možná rizika, vyplývající 

z používání jednotlivých technologických a technických zařízení, přístrojů, nářadí apod. 

užívaných na pracovištích SD. Každý pracovník má povinnost si tyto příslušné návody 

jako nedílné součásti jednotlivých strojů a zařízení pečlivě pročíst a jejich ustanovení při 

své práci bedlivě dodržovat, k čemuž ostatně vybízejí i sami výrobci těchto technických 

zařízení. 

Vedení SD ve spolupráci s příslušnými odborovými orgány na základě relevantních 

poznatků a informací plynoucích z analýz a vyhodnocení možných pracovních rizik 

na  jednotlivých pracovištích společnosti vydalo závaznou vnitropodnikovou směrnici č. 

70/2012 „Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

a  mycích, čistících a desinfekčních prostředků zaměstnancům SD a.s.“.(příloha č. 2 – 

příloha směrnice PŘ č. 70/2012). Tento interní dokument ukládá povinnost odborným a 

výrobním ředitelům zajistit seznámení všech podřízených pracovníků se zásadami 

obsaženými v této směrnici a přikazuje všem zaměstnancům dbát hospodárného a šetrného 

používání OOPP. Pořizované OOPP musejí projít schvalovacím řízením na odboru 

bezpečnosti práce a na odboru obchodu a nákupu, přičemž musejí splňovat standardní 

podmínky a náležitosti stanovené zákonem. Mezi další opatření řadí společnost minimálně 

jednou ročně provádění pravidelného školení pro zaměstnance. V případě mimořádné 

události spojené s úrazem může být realizováno další školení BOZP. 

Ve zmíněné směrnici vedení společnosti na základě vyhodnocených rizik hrozících 

na každém pracovišti, u nichž vzniká riziko nebezpečí pádu dobývané horniny, ukládá 

zaměstnanci povinnost pohybu s dodržováním bezpečné vzdálenosti od míst s rizikem 

pádu těžené suroviny (v případě skrývkového provozu se jedná o pracoviště 

na  velkostrojích a zakladačích). Pro potřeby obsluhy, údržby nebo oprav, kdy zaměstnanci 

hrozí uklouznutí nebo pád, jsou na pracovních plošinách, spojovacích můstcích apod. 

vyhrazené prostory pro chůzi a pohyb těchto pracovníků. Při práci ve výškách nad volnými 

prostorami musí zaměstnanec důsledně používat prostředky individuálního zabezpečení 
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a  také obuv s protiskluzovou podrážkou. Při pohybu zaměstnance po stroji, 

v  bezprostřední blízkosti stroje za jeho chodu, při chůzi kolem pomocných a pohonných 

motorů velkostroje apod. musí být pohyblivé části stroje opatřeny ochrannými kryty. 

Při  kontrolní obchůzce uvnitř velkostroje a kolem dopravníkových cest musí zaměstnanec 

používat ochranu očí proti vniknutí cizího tělíska. Pro zlepšení zrakové orientace v těchto 

prostorách je také povinen používat svítilnu. 

Návrhy na optimalizaci zabránění pracovních rizik 

V souladu s platnou legislativou (především se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce v platném znění) je možno navrhnout určitá zlepšení v oblasti prováděných 

opatřením k zamezení vzniku rizik a pro lepší informovanost zaměstnanců. Ačkoli jsou na 

pracovištích prováděna zákonem předepsaná školení o bezpečnosti práce a o ochraně 

zdraví při práci, bylo by vhodné zvážit jejich rozšíření ve směru realizace nepravidelných 

mimořádných školení pracovníků po každém registrovaném pracovním úrazu. Cílem 

takového školení by mělo být jednak seznámení zaměstnanců s příčinami vzniklého úrazu, 

s jeho následky a především s praktickými možnostmi zabránění jeho opakování. Takový 

druh školení, jehož provádění by mělo být zakotveno v příslušném interním dokumentu 

společnosti, by mohl vykázat významné preventivní účinky ve snižování počtu úrazů. 

(příloha č. 3 – Osnova periodického školení zaměstnanců v roce 2014) 

Vzhledem k provádění pracovní činnosti i v nočních hodinách nebo za 

nepříznivých světelných podmínek následkem zhoršeného počasí by měla být v rámci 

zvýšení větší bezpečnosti pracovišť vedením společnosti zvážena možnost zvětšení počtu 

vhodných osvětlovacích těles na vnějších prostranstvích a okolo cest a vozovek uvnitř 

areálu. V souvislosti s tím by bylo potřebné vyhodnotit místa, která by mohla vykazovat 

dopravní rizika (např. zatáčky nebo křižovatky) a opatřit je reflexním dopravním značením 

nebo svítícími výstražnými tabulemi viditelnými i v nočních hodinách nebo za snížené 

viditelnosti.  

Dalšími návrhy v oblasti zlepšení kvality a používání OOPP na základě 

vyhodnocení současného stavu se zabývá následující Kapitola 4. 
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4. NÁVRH OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO 

ELIMINACI PRACOVNÍCH RIZIK  

Zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců při prováděných pracovních činnostech 

pomocí OOPP je v kompetenci vedení každé výrobní společnosti, které na základě 

vyhodnocených rizik musí uvážit, v jaké míře a jakým způsobem je potřeba tuto ochranu 

realizovat. Na trhu totiž existuje široká škála různých škály OOPP v různých cenových 

relacích a v různé kvalitě, přičemž jejich výběr a možnost zakoupení je podřízen mnoha 

kritériím, z nichž nejpodstatnější je jejich schopnost ochránit zdraví uživatele. 

4.1  Ochranné brýle  

Na základě provedených vyhodnocení možných rizik a jejich zařazení do „Registru 

rizik“ a na základě analýz vzniklých pracovních úrazů na jednotlivých pracovištích 

a  v návaznosti na interní směrnice SD týkající se bezpečnosti práce a používání OOPP 

rozhodlo vedení společnosti o nákupu a výdeji různých typů ochranných brýlí pro 

pracovníky určitých profesí, u nichž docházelo k úrazům poranění oka nebo ke vniknutí 

prachových částic do oka, s cílem chránit ohrožené zaměstnance před touto zdravotní 

újmou. 

Odbor obchodu a nákupu pořídil několik různých typů ochranných brýlí, které byly 

následně vydány samotným pracovníkům různých profesí skrývkového provozu. 

Zaměstnanci tohoto úseku (revírníci, elektrikáři a zámečníci na velkostrojích) tyto brýle 

používali po dobu čtrnácti dnů ve všech směnách. Po uplynutí této testovací doby bylo 

provedeno vyhodnocení jednotlivých typů brýlí. V následujícím testu budou zkušebně 

používané brýle popsány. 

Typ „Ochranné brýle čiré Korus“ jsou brýle s polykarbonátovým zorníkem, které 

jsou pro větší bezpečnost opatřeny prodlouženými plochými postranicemi, jež vylepšují 

kompatabilitu s jinými pracovními pomůckami, např. s respirátory. Tyto brýle se vyznačují 

nízkou hmotností a cenou. (Viz Obrázek 2). [26] 
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Obrázek 2: Ochranné brýle čiré Korus [26] 

Brýle „Nassau Rave“ s čirými skly mají tvar, který splňuje požadavky bezpečnosti 

a zároveň se vyznačují vysokou odolností proti úderu, poškrábání, chemickým vlivům 

a  UV záření. [27] 

Brýle typu „Kilimandjaro Clear“ jsou vyrobeny z polykarbonátu s povrchovou 

úpravou proti poškrábání; jejich předností je nízká cena. [27] 

Všechny výše popsané typy ochranných brýlí mají relativně rovnou plochu skel 

a  ostré řešení zalomení stranice, které minimalizuje problém se zakřivením a zkreslováním 

vidění. 

Posledním typem zkoušených brýlí byly „Integrované brýle typu V6E pro přilbu 

Peltor“. (Viz Obrázek 3). Nezanedbatelnou předností těchto brýlí je jejich permanentní 

uchycení na ochranné helmě, což umožňuje jejich nepřetržité nošení během celé pracovní 

směny. Toto uchycení zároveň chrání skla brýlí proti případnému mechanickému 

poškození při jejich odložení. Tento typ brýlí byl pracovníky společnosti vyhodnocen jako 

nejlepší (80 % zaměstnanců je označilo jako optimální, pouze 20 % dalo přednost brýlím 

typu „Nassau“ a „Kilimandjaro“). Jako absolutně nevyhovující brýlemi se prokázaly být 

brýle typu „Ochranné brýle čiré Korus“, přičemž vedení SD tento názor akceptovalo. 

Společnost tak dalo jasně najevo, že preferuje spokojenost zaměstnanců a jejich názor 

na  zajištění ochrany zdraví a bezpečnost při práci. [28] 

http://www.korus-eshop.cz/bmz_cache/5/503387bb79844d557f0998bcf7401373.image.800x600.jpg
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Obrázek 3: Integrované brýle pro přilbu Peltor [28] 

V rámci výzkumu prováděného při vypracování této práce byly posuzovány i další 

typy ochranných brýlí, které jsou v následujícím textu taxativně popsány. 

Brýle „3M™ 2841“ se vyznačují a praktičností a pohodlným nošením. Mezi jejich 

přednosti lze řadit integrované chrániče obočí, které navíc napomáhají ke zvýšené ochraně 

obočí, dále nastavitelnou délku postranic umožňující celkem tři pozice a měkkým vnitřním 

polstrováním zaručujícím pohodlnost a stabilitu. Tento typ ochranných brýlí má 

polohovatelný polykarbonátový zorník s úpravou proti poškrábání a zamlžování, což 

umožňuje individuální přizpůsobení, které je navíc kompatibilní s ochrannými 

polomaskami 3M řady 9300, 9300+, 4000 a 7500. (Viz Obrázek 4). [29] 

 

Obrázek 4: Brýle 3M™ 2841 [29] 
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Jako další typ ochranných brýlí lze zmínit „Uvex astrospec 2.0“ s novým 

designem, inovativním stylem a novou technologií. Tento produkt firmy UVEX, která již 

po několik desetiletí patří mezi nejúspěšnější výrobce průmyslových brýlí na světovém 

trhu, se těší velké oblibě mezi spotřebiteli. Tyto brýle se vyznačují kombinací osvědčené 

klasiky a vysokého stupně komfortu. K jejich výhodám se řadí zejména flexibilní stranice 

s měkkými koncovkami, jež umožňují zákazníkovi upravit polohu zorníků. Tyto brýle 

padnou dobře všem typům tvarů hlav, přičemž jejich nošení je velmi pohodlné. Optimální 

ochranu očí zajišťují velké panoramatické polykarbonátové čočky s integrovanými 

bočními chrániči. Větší komfort v okolí očí pomáhá zlepšit ventilace s labyrintovým 

těsněním. Čočky mají také velkou odolnost proti zamlžení a poškrábání. 

Tyto brýle obdržely ocenění tzv. pečeti kvality Ret Dot Design Award 

od  čtyřicetičlenné mezinárodní poroty a nyní jsou ve stálé expozici Ret Dot Design 

Museum v Essenu. (Viz Obrázek 5). [30] 

 

Obrázek 5: Uvex astrospec-2.0 [30] 

Naprostou novinkou jsou ochranné brýle „3M™ SecureFit™ 400“, které díky 

většímu komfortu a působivějšímu designu budou velmi atraktivním zbožím pro 

spotřebitele. Jsou Především však vysoká absorpci UVA a UVB záření (téměř až 99,9 %) 

je jejich velikou předností. Tyto brýle jsou vyrobeny z vysoce kvalitního 

a  nerecyklovaného polykarbonátu. Samonastavovací technologie v rozložení tlaku 

postranic pomáhá rozložit působící tlak na uši, ale přitom zabezpečuje i plnou ochrannou 

funkci brýlí. Větší komfort styku postranic a uší zajišťují vstřikované vypodloženými 
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kontaktními body. Dalších předností je měkký nastavitelný nosní můstek. Tyto brýle jsou 

navrženy tak, aby padly na každý tvar obličeje. Jsou plně kompatibilní s mušlovými 

chrániči a filtračními maskami. Jejich hmotnost dosahuje pouhých 19 g. (Viz Obrázek 6). 

[31] 

 

Obrázek 6: Brýle 3M™ SecureFit™ 400 [31] 

 

4.2 Ochranná obuv  

Základní funkcí ochranné obuvi je potřeba chránit dolní končetiny od zranění 

způsobená vpichy, tržnými ranami nebo podvrtnutím způsobené uklouznutím, která poté 

mohou vést i k závažnějším zraněním. Navíc však vzhledem k tomu, že lidské nohy je 

určeny pro pohyb a ne pro dlouhodobé stání, udržení vzpřímeného postoje je velmi 

únavné. Nevhodná obuv může proto vést např. k „plochým nohám“, což může mít za 

následek postupný vznik různých zánětů a artritidy. Z toho důvodu je třeba zajistit 

i  pohodlí při nošení obuvi a zároveň je nutno vždy posoudit, na jakém typu povrchu či 

podlahy se musí zaměstnanec pohybovat. 

Na základě 23 evidovaných pracovních úrazů dolních končetin na skrývkovém 

provozu DNT v roce 2012 (těmito úrazy byly nejvíce zasaženy profese provozní zámečník, 

provozní elektrikář a kolejář), se vedení společnosti rozhodlo k zakoupení kvalitnějšího 

druhu ochranné obuvi, který by se měl vyznačovat lepší fixací kotníku a dobrými 

protiskluzovými vlastnostmi podešví a který by byl adaptabilní pro různá roční klimatická 

období. Proto bylo pořízeno několik desítek párů několika typů ochranné obuvi a ty byly 

file:///C:/Users/ACER%20eMACHINES%20PC/Desktop/Obrázek%20č.%20http:/solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Resources/News/%3fPC_Z7_U00M8B1A006AD0I567VF311PJ1000000_assetId=1361837458803
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poskytnuty zaměstnancům v nejohroženějších profesích, aby přímo v provozu tuto obuv 

otestovali. V dalším textu jsou tyto typy obuvi popsány. 

Obuv „LUXEMBURG VM 2310 - kotník s ocelovou špicí - VM import 2310 - S3“ 

je bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou a planžetou, jejíž stélka je anatomicky 

tvarovaná. Je opatřena podešví RUBBER/PU, která je olejivzdorná, protiskluzová 

a  antistatická. Tato obuv byla zaměstnanci vybrána jako nejvhodnější z testovaných obuví, 

neboť splňovala požadavky zaměstnanců především pohybujících se právě v terénním 

pracovišti, podrážku vyhodnotili jako vynikající. (Viz Obrázek 7). [32] 

 

 

 

 

Obrázek 7: LUXEMBURG VM 2310 - VM import 2310 - S3 [32] 

 

Vysokou kotníkovou obuv „2390-02 GLASGOW“ lze zařadit mezi poloholeňovou 

pracovní obuv. Tato obuv je nepromokavá, celokožená (vyrobena z kvalitní hovězí usně), 

přičemž špička obuvi je potažena gumou, která zabraňuje poškození. Antistatická, 

olejivzdorná a protiskluzová podešev je vyrobena z TPU/PU. S touto obuví byli především 

spokojeni především kolejáři, přičemž však ji vyhodnotili jako nevhodnou k nošení 

v  letních měsících, neboť docházelo k velkému pocení nohou. (Viz Obrázek 8). [33] 
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Obrázek 8: Vysoká kotníková obuv 2390-02 GLASGOW [33] 

Obuv kotníková s membránou typu „2440-02 DUBLIN“ je obuv, která má 

ocelovou tužinku, její podešev je z PU. Obuv je hydrofobní a její špička je potažena 

gumou sloužící ke zvýšené odolnosti. Tato obuv byla zaměstnanci po 12 hodinové směně 

vyhodnocena jako nevhodná, neboť vzhledem k tomu, že během nošení gumová špička 

vůbec nepovolila tlaku prstů, došlo k jejich odřeninám. (Viz Obrázek 9). [34] 

 

Obrázek 9: Obuv kotníková s membránou typu 2440-02 DUBLIN [34] 

V následujícím textu jsou popsány další druhy ochranné obuvi, jejichž používání by 

bylo na pracovištích skrývkového provozu DNT možno zvážit. 
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Bezpečnostní kotníková obuv „REYAKJAVIK 2480 S3“ (výrobce VM Import) je 

vysoce moderní typ pracovní obuvi, která splňuje jednak náročné požadavky pro odolnost 

vůči kontaktnímu teplu (do 300°C) a zároveň chrání nárt kevlarovou planžetou. Svršek této 

obuvi je vyroben z lícové hovězinové usně (tloušťka 2 – 2,2 mm), vnitřní podšívka je 

tvořena absorpční textilií, vkládací vložka z bambusového vlákna má anatomický tvar 

a  gelovou patu. Rovněž podešev, která je vyrobena z polyuretanu a pryže, má antistatické 

vlastnosti a je odolná proti vysokým teplotám a je také odolná vůči nežádoucím vlivům 

anorganických olejů a má antistatický a protiskluzový nástřik. (Viz Obrázek 10). [35] 

 

 

Obrázek 10: Bezpečnostní kotníková obuv REYAKJAVIK 2480 S3 [35] 

Bezpečností obuv „ARAKAN S3 840S3c“ je kotníkový typ obuvi, který je opatřen 

špičkou z oceli odolnou vůči vysokému tlaku. Podešev je vyrobena z polyuretanu a svršek 

je tvořen z lícové hovězinové usně (tloušťka 2 – 2,2 mm), jejíž ochranu zajišťuje 

polyuretanový nános. Trojrozměrnou konstrukcí podšívky je zabezpečena nepřetržitá 

cirkulace vzduchu. Vkládací, anatomická a antibakterilání stélka má výrazné absorpční 

schopnosti a je opatřena kevlarovou planžetou, která je odolná vůči propíchnutí. (Viz 

Obrázek 11). [36] 
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Obrázek 11: Bezpečností obuv ARAKAN S3 840S3c [36] 

Obuv „EXTREME BRERA ANKLE S3 SRC“ lze zařadit mezi obuv kotníkovou 

bezpečnostní s nekovovou tužinkou, která je proti propíchnutí chráněna stélkou. Podrážka 

je protiskluzová, antistatická a je odolná vůči olejům a pohonným hmotám. Voděodolný 

svršek je vyroben z kvalitní lícové kůže. Obuv je po stranách opatřena reflexním prvkem 

„carbon“ kvůli zvýšení viditelnosti pracovníka. (Viz Obrázek 12). [37] 

 

Obrázek 12: EXTREME BRERA ANKLE S3 SRC [37] 

 

 

http://www.probez.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=1112495&icid=251
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4.3 Ochranné přilby   

Na pracovištích SD jsou používány ochranné přilby typu Style 300 splňující 

základní bezpečnostní ochranu. Společnost se ale rovněž inspirovala dalšími typy přileb, 

které umožňují využívat různé integrované doplňky, jakými jsou např. integrované brýle. 

Ochranná přilba „Style 300“ je vyrobena z materiálu HDPE s možností nastavení 

velikostí a vyváženou konstrukcí. Tato přilba patří mezi hmotnostně lehčí s moderním 

tvarem a uvnitř s šestibodovým plastovým křížem. Mezi přednosti této přilby patří ochrana 

proti postřiku roztaveným kovem, udržení teplotní stálosti až do -30 °C a elektrickou 

izolační schopností až do 1000 V. (Viz Obrázek 13). [38] 

 

Obrázek 13: Ochranná přilba Style 300 [38] 

Ochranná přilba „Peltor G 3000“ je určena především pro práci 

ve  velmi nepříznivých podmínkách, neboť zajišťuje účinnou ochranu hlavy. Vyznačuje 

se  vynikajícím větráním a také  maximálním rozsahem zorného pole díky krátkému okraji. 

Výhodnou vlastností je tzv. Uvicator, který při nasazení nové přilby svítí červeně, přičemž 

s postupným stárnutím skořepiny dochází k jeho vyblednutí. V okamžiku, kdy dojde 

k úplné ztrátě červené barvy, má dojít k opatření nové přilby. (Viz Obrázek 14). [39] 

http://www.tempo-oopp.cz/editor/image/produkty2/obrazek_321.jpg
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Obrázek 14: Ochranná přilba Peltor G 3000 [39] 

V posledních letech byly na trh uvedeny vysoce moderní typy ochranných přileb. 

Následující text práce se bude zabývat jejich charakteristikou a vyhodnocením jejich 

možného využití i pro pracovníky na skrývkovém provozu DNT. 

„Přilba ochranná MK8“ je řazena mezi nejodolnější průmyslové přilby, která až 

třikrát překračuje standardní požadavky, které jsou na přilby kladeny, neboť je vyrobena 

z nejlepších dostupných materiálů a pomocí BAT technologií. Tato přilba jednak nabízí 

potřebné pohodlí při celodenním nošení a k tomu zajišťuje i komplexní ochranu. Je 

prováděna s nastavitelnou velikostí a odvětráváním. Výrobce provádí test odolnosti proti 

nárazu provedením nárazu na vrchol přilby za pomoci pěti kilového závaží z výšky 

jednoho metru. Je rovněž prováděna zkouška odolnosti proti průrazu vedením nárazu 

špičatým razníkem o hmotnosti tří kilogramů do oblasti vrcholu přilby. (Viz Obrázek 15). 

[40] 

 

Obrázek 15: Přilba ochranná MK8 [40] 
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Jako nejlehčí je prezentována přilba typu „EVO LITE®“, která se vyznačuje velmi 

nízkou hmotností – 285 g (je cca o 20 % lehčí než standardní přilby). Skořepina je 

vyrobena z materiálu ABS plast. Přilba se vyznačuje pohodlným postrojem a jedinečným 

systémem tříbodového nastavení, kterým lze nastavit hloubku zadního postroje pro 

všechny velikosti hlavy. Potní páska je vyrobena z egyptské bavlny s mikroporézní 

vrstvou. Tuto přilbu lze zařadit mezi přilby s nejmodernějším designem. Přilba je odolná 

teplotám od – 20°C do 50°C a je testována testu na odolnost proti bočnímu tlaku. (Viz 

Obrázek 16). [41] 

YOUR 

LOGO 

HERE  

Obrázek 16: EVO LITE® [41] 

Protinárazová čepice typu „Uvex u-cap“, která je inspirována konstrukcí tvrdého 

krunýře pásovce. Na základě důkladného studia tohoto jihoamerického živočicha vyvinuli 

designéři jedinečnou flexibilně vytvarovanou inovativní ochrannou čepici. Existují totiž 

pracoviště, na nichž není striktně přikázáno nošení ochranných přileb, přičemž však na 

nich dochází k častým odřeninám či menším poraněním hlavy. A právě pro potřeby 

takových pracovišť byla navržena a vyrobena tato ochranná čepice. Je složena ze čtyř 

vrstev tak, aby byla zaručena nejvyšší ochranná funkčnost i nejvyšší komfort nošení. 

Jedinečným komfortním provedením vnitřní výstelky se vyznačuje čepice typ „Uvex – u-

cap Premium“ - pěnová hmota absorbuje nárazy, přičemž do obalu jsou všité prodyšné 

netkané textilie z prodyšné síťoviny k zajištění maximálního sání potu a větrání. (Viz 

Obrázek 17). [42] 



Bc. Miroslava Štréblová: Návrh osobních ochranných prostředků 

 

 

2015   38 

 

 

Obrázek 17: Pásovec [42] 

4.4 Ochranné rukavice   

Jak již bylo zmíněno v textu předcházejících kapitol, mezi nejčastější pracovní 

úrazy patří poranění rukou (řezné rány, poleptání chemikáliemi, elektrický šok, popáleniny 

aj), přičemž ve většině případů dojde k těmto poškozením mezi konečky prstů a lokty. 

Z toho důvodu je v mnoha pracovních profesích zapotřebí používat vhodně zvolené 

ochranné pracovní rukavice, které navíc vykazují i žádané ergonomické vlastnosti. 

Jako běžně používané pracovní rukavice jsou zaměstnancům společnosti DNT 

pořizovány rukavice typu „Serin“, které vyrobeny ze štípané vepřenky s vnitřní podšívkou 

a jsou vhodné k nošení především v suchém prostředí. (Viz Obrázek 18). [43] 

 

 

 

Obrázek 18: Rukavice typu Serin [43] 

 

http://montessorihracky.cz/109-figurky-zvirat
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Pracovní rukavice dodávané na český trh firmou „TRIO-Export-Import“ 

s protiřeznými ochrannými prvky jsou moderní alternativou k běžně používaným 

bavlněným a koženým pracovním rukavicím. Tento typ rukavic ze syntetických materiálů 

má výborné antistatické a ergonomické vlastnosti, přičemž umožňuje i vykonávání 

jemných prací. Nejnovější technologie při jejich výrobě zajišťují vysokou životnost tohoto 

výrobku, právě tak jako vysoký komfort při jejich užívání. 

Rovněž cena těchto pracovních rukavic je velmi zajímavá pro ekonomiku každé 

firmy, neboť se pohybuje v rozmezí několika desítek korun. Cena nejdražšího typu 

pro  jemné práce nepřesahuje 120 – 130 korun českých. Z toho vyplývá, že ve srovnání 

s běžně používanými typy ochranných rukavic jsou až třikrát levnější. 

Zajímavostí je možnost výdeje těchto rukavic pracovníkům pomocí výdejního 

automatu, který ve spojení s dokonalým softwarem umožňuje průběžnou a dokonalou 

kontrolu správné spotřeby toho OOPP i to, zda je vydáván vhodný typ rukavic 

pro  příslušnou pracovní činnost. Tím je zajištěno snížení spotřeby rukavic až o 40 %, což 

u velkých firem představuje úspory nákladů v řádech desítek tisíc korun ročně. Firma 

TRIO-Export-Import nabízí zájemcům z řad firem zapůjčení automatu za 13 000,- Kč 

měsíčně z důvodu vyzkoušení a provedení finanční analýzy před jeho možným 

zakoupením. (Viz Obrázek 19). [44]  

 

 

 

Obrázek 19: Automat na pracovní rukavice [44] 

 

 

http://www.bvv.cz/public/galleries/15/14531/vydejnik.jpg?17a46dcedf9799c66f7b01f4f581644e
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5. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH 

PROSTŘEDKŮ 

V první části této kapitoly je charakterizován současný stav úrazovosti 

na  vybraných pracovištích DNT a návrh na pořízení vhodných OOPP z hlediska 

minimalizace úrazů. V druhé části   je provedeno celkové zhodnocení navrhovaných OOPP 

pro vybrané profese na skrývkovém provozu DNT a jejich porovnání s OOPP používanými 

v současné době.  

5.1  Vyhodnocení úrazovosti a možnosti její minimalizace  

Podle informaci poskytnutých společností SD si lze vytvořit poměrně dokonalý 

obraz o stavu úrazovosti zaměstnanců na vybraných pracovištích DNT, a to jak z hlediska 

zdrojů pracovních úrazů, tak i o vývoji a tendencích tohoto nežádoucího jevu. 

Níže uvedená Tabulka 2 podává statistický rozbor úrazovosti na skrývkovém 

provozu DNT podle příčin (zdroje) jednotlivých typů pracovních úrazů. 

 

Tabulka 2: Rozbor pracovních úrazů podle zdroje  

skupina zdroj úrazu 2012 2013 2014 

1 dopravní prostředek  - - - 

2 Stroje a zařízení přenosná nebo mobilní - - - 

3. materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí,…) 7 2 - 

4 pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 14 5 1 

5 nástroj, přístroj nářadí - - - 

6 průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele - - - 

7 horké látky a předměty, oheň a výbušniny - - - 

8 stroje a zařízení stabilní - 1 - 

9 lidé, zvířata nebo přírodní živly 1 - - 

10 elektrická energie - - - 

11 jiný blíže nespecifikovaný zdroj 1 - - 

         celkem 23 8 1 

 

Jak je zřetelně patrno z Tabulky 2, největší počet registrovaných pracovních úrazů 

v letech 2012 – 2014 na vybraných pracovištích měl svůj zdroj v pádu na rovině, v pádu 

z výšky, v pádu do hloubky nebo propadnutí. Všechny tyto úrazy byly zapříčiněny 
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používáním nevhodného typu ochranné obuvi, která nebyla např. vybavena protiskluzovou 

ochranou, patřičně odolnou podrážkou apod. 

Pro názornost je v následujícím textu uvedeno několik příkladů těchto pracovních 

úrazů: 

 při přenášení nádoby s pitnou vodou na velkostroj KU 800/20 pracovník uklouzl 

na  zledovatělém terénu a utrpěl vymknutí kotníku levé dolní končetiny; 

 při návratu z kontroly vratného bubnu pracovník uklouzl na zledovatělém povrchu 

betonové plochy před přístupem ke schodišti a utrpěl naraženinu kolena levé dolní 

končetiny; 

 při provádění kontrolní činnosti na vzduchových dělech pracovník tvrdě došlápl 

na  ledový zmrazek, přičemž došlo ke zhmoždění nártu pravé dolní končetiny; 

 při kontrole nástaveb drtírny pracovník uklouzl na zledovatělé příčce kovového 

žebříku a poté z výšky bolestivě došlápl na podlahový rošt s následkem zhmoždění 

levé dolní končetiny; 

 při manipulaci s přívodním elektrickým kabelem u velkostroje, pracovník došlápl 

na mrazem ztvrdlou hroudu zeminy, přičemž si vymkl kotník levé dolní končetiny; 

 při kontrolní činnosti na velkostroji a vypínání osvětlení pracovník z výšky došlápl 

na tvrdý zmrazek, uklouzl a při zachycení žebříku si pohmoždil sval pravé horní 

končetiny. 

V následující Tabulce 3 jsou uvedeny některé podrobnější údaje ke statistickým 

výpočtům vývoje úrazovosti v letech 2010 – 2014. 

Tabulka 3: Podrobnější statistické údaje 

Rok 

Pohlaví Zraněná část těla 

Muž Žena Noha Ruka Páteř Jiné 

2010 17 3     

2011 14 0     

2012 20 3 9 11 2 1 

2013 8 0 5 3 0 0 

2014 1 0 1 0 0 0 

Legenda k Tabulce 3: údaje pro léta 2010 a 2011 nejsou k dispozici 
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Na základě relevantních údajů o celkovém vývoji úrazovosti na pracovištích DNT 

v letech 2010 – 2014 a jejich vyhodnocení vzhledem k průměrnému počtu zaměstnanců 

společnosti a množství zameškaných kalendářních dnů z důvodu pracovní neschopnosti 

v následku těchto úrazů v tomto období lze přesně vyčíslit ekonomické ztráty z hlediska 

zaměstnavatele. Následující Tabulka 4 podává přehled o vývoji počtu úrazů na všech 

pracovištích DNT. 

 

Tabulka 4: Vývoj počtu úrazů v letech 2010 – 2014 

 2010 2011 2012 2013 Ø2010-2013 2014 

Skrývka 5 6 8 1 5 0 

Lom 14 8 15 7 11 1 

Správa 1 0 0 0 0,25 0 

DNT 20 14 23 8 16,25 1 

 

 

Další Tabulka 5 zobrazuje průměrný počet zaměstnanců na DNT a zameškané 

pracovní dny v důsledku pracovní neschopnosti vzniklé následkem pracovních úrazů. 

Tabulka 5: Průměrný počet zaměstnanců a dny pracovní neschopnosti 

 Průměrný počet zaměstnanců Zameškané dny 

2013 Ø2010-

2013 

2014 2013 Ø2010-

2013 

2014 

Skrývka 435 520 311 436 366 132 

Lom 558 563 556 839 653 307 

Správa 210 219 212 0 13 0 

DNT 1203 1302 1079 1275 1032 439 
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Při všech registrovaných pracovních úrazech, které byly na základě dostupných 

informací od společnosti SD statisticky popsány ve výše uvedených tabulkách, byli 

postižení pracovníci vybaveni náležitými OOPP, které byly charakterizovány v Kapitole 4 

této práce a které byly těžební společností pořízeny podle požadavků nařízení vlády č. 

495/2001 Sb., které stanovuje rozsah a bližší podmínky k poskytování osobních 

a  ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v platném znění 

(viz Kapitola 1.3 této práce). Jak již bylo řečeno, nejvíce pracovních úrazů bylo 

zaznamenáno v souvislosti s uklouznutím na zledovatělém povrchu nebo bolestivým 

našlápnutím na tvrdé předměty (např. na zmrazek). Z této skutečnosti lze vyvodit závěr, že 

běžně používané typy ochranné obuvi na vybraných pracovištích jsou málo vyhovující a že 

je nutné na základě průzkumu trhu a ekonomického vyhodnocení navrhnout nákup 

a  používání jiného a vhodnějšího typu obuvi. Lze také uvažovat o vhodnosti pořízení 

kvalitnějšího typu ochranných brýlí (pevnější nasazení na obličeji) a také přileb 

odolnějších proti nárazu (při pádu a úderu do hlavy). Text následující Kapitoly 5.2 se 

zabývá podrobnějším ekonomickým vyhodnocením stávajících typů OOPP a typů 

navrhovaných. [15] 

5.2 Ekonomické porovnání používaných a navrhovaných typů OOPP  

Hodnoceny jsou používané a navrhované typy ochranných brýlí, obuvi a přileb, 

zatímco ochranné pracovní rukavice hodnoceny nejsou z důvodu nedostupnosti 

relevantních údajů. 

Porovnání používaných a navrhovaných brýlí 

V následující Tabulce 6 jsou uvedeny ceny typů ochranných brýlí, které jsou 

používány pracovníky vybraných profesí skrývkového provozu DNT včetně počtu těchto 

zaměstnanců a sumárního výpočtu ceny. 

Tabulka 6: Současně používané typy brýlí na DNT 

Názvy brýlí 
Cena bez 

DPH 
Cena s DPH 

Počet 

zaměstnanců 

Celková cena 

bez DPH 

Čiré 73,47 Kč 88,90 Kč 203 14 914,-Kč 

Nassau Rave 166,-Kč 200,90 Kč 203 33 698,-Kč 

Kilimandjaro 48,30 Kč 58,44 Kč 203 9 805,-Kč 

Peltor 217,40 Kč 263,-Kč 203 44 132,-Kč 
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V Tabulce 7 jsou vypsány ceny navrhovaných typů ochranných brýlí 

pro  pracovníky DNT a jejich souhrnná cena podle počtu pracovníků. 

Tabulka 7: Navrhované typy brýlí 

Názvy brýlí 
Cena bez 

DPH 
Cena s DPH 

Počet 

zaměstnanců 

Celková cena 

bez DPH 

3M™ 2841 238,70 Kč 288,80 Kč 203 48 456,-Kč 

Uvex astrospec 

2.0 
227,-Kč 274,67 Kč 

203 46 081,-Kč 

3M™ 

SecureFit™ 

400 

193,-Kč 233,50 Kč 

203 39 179,-Kč 

 

Z porovnání údajů v Tabulce 6 a v Tabulce 7 vyplývá závěr, že z hlediska 

ekonomického je nejoptimálnější používání brýlí značky Kilimandjaro. Na druhé straně je 

nutno akceptovat i všestrannost a dokonalost technického provedení brýlí typu Uvex 

Astrospec 2.0. 

Porovnání používané a navrhované obuvi  

Údaje v následující Tabulce 8 představují cenové porovnání používaných typů 

ochranné obuvi zaměstnanci na pracovištích skrývkového provozu DNT. 

Tabulka 8: Současně používané typy obuvi na DNT 

Název obuvi Cena bez DPH Cena s DPH 
Počet 

zaměstnanců 

Celková cena 

bez DPH 

Luxemburg 

VM 2310 

913,20 Kč 1.105,-Kč 311 284 005,-Kč 

2390-02 

Glasgow 

1.105,80 Kč 1.338,-Kč 311 343 904,-Kč 

2440-02 Dublin 1.081,-Kč 1.308,-Kč 311 336 191,-Kč 
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Tabulka 9 podává souhrnné srovnání cen a potřebného množství alternativních typů 

ochranné obuvi. 

Tabulka 9: Navrhované typy obuvi  

Název obuvi Cena bez DPH Cena s DPH 
Počet 

zaměstnanců 
Celková cena 

Reyakjavik 1.247,-Kč 1.509,-Kč 311 387 817,-Kč 

Arakan 

S3 840S3c 

1.173,-Kč 1.419,-Kč 311 364 803,-Kč 

Extreme brera 

ankle S3 SRC 

1.322,-Kč  1.600,-Kč 311 411 142,-Kč 

 

Ze srovnání údajů v obou výše uvedených tabulkách lze učinit závěr, že z hlediska 

pouze ekonomického se jeví jako nejvýhodnější typ ochranné pracovní obuvi značky 

Luxemburg VM 2310. Z pohledu technických a ochranných parametrů (protiskluzová 

ochrana, odolnost vůči tlaku apod.) je možno doporučit typ obuvi značky Extreme brera 

ankle S3 SRC. 

Porovnání používaných a navrhovaných ochranných přileb  

V následující Tabulce 10 lze nalézt údaje o cenových relacích a potřebném množství 

používaných typů ochranných přileb na pracovištích DNT. 

Tabulka 10: Současně používané typy ochranných přileb na DNT 

Názvy přileb Cena bez DPH Cena s DPH 
Počet 

zaměstnanců 

Celková cena 

bez DPH 

Style 300 129,-Kč 156,-Kč  311 40 119,-Kč 

Peltor G 3000 452,-Kč 547,-Kč 311 140 572,-Kč 
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Ceny za jednotlivé navrhované typy ochranných přileb spolu s počtem zaměstnanců 

a vypočteným potřebným počtem kusů jsou uvedeny v Tabulce 11. 

Tabulka 11: Navrhované typy ochranných přileb  

Názvy přileb Cena bez DPH Cena s DPH 
Počet 

zaměstnanců 
Celková cena 

MK8 709,-Kč 858,-Kč 311 220 499,-Kč 

Evo lite®“, 318,-Kč 384,80 Kč 311 98 898,-Kč 

Uvex u-cap 318,20 Kč 385,-Kč 311 98 960,-Kč 

 

Na základě porovnání Tabulky 10 a Tabulky 11 je možno učinit závěr, že finančně 

nejvýhodnější je pořízení a používaní ochranných přileb značky Style 300. Pro komplexní 

pohled na výběr přileb je však nutno zohlednit i kvalitu technického provedení této 

ochranné pomůcky a subjektivní stránku jejího používání jednotlivými zaměstnanci – a 

z tohoto hlediska je jako optimální možno doporučit MK8. 

Roční investice na OOPP v DNT tvoří na pracovištích skrývkového provozu celkovou 

částku 843 000,- Kč a na pracovištích lomu 952 000,- Kč. 
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ZÁVĚR 

Ekonomické ztráty a náklady způsobené pracovní neschopností v následku různých 

pracovních úrazů a při léčení nemocí z povolání se v naší republice pohybují v rozmezí 15 

– 30 miliard korun českých. Tato obrovská finanční zátěž negativně zasahuje nejenom 

postižené pracovníky, ale způsobuje nemalé těžkosti i zaměstnavatelům a potažmo celé 

společnosti. Z toho důvodu je problematika ochrany zdraví a života při vykonávání 

pracovních činností jedním z hlavních témat pracovního i zdravotního práva. 

Právě charakteristika současného stavu platných legislativních norem týkajících se 

zjišťování a vyhodnocování rizik poškození zdraví vybraných profesí na pracovištích DNT 

byla prvním cílem této diplomové práce. Rešeršní zpracování prokázalo, že stávající právní 

předpisy, do nichž zákonodárce v posledních letech implementoval i přísná pravidla 

evropské legislativy, jsou dostačujícím základem pro vytváření bezpečného a zdraví 

nepoškozujícího pracovního prostředí ve všech oborech lidské činnosti. Povinnosti 

pracovníků i zaměstnavatelů jsou velmi přesně a podrobně definovány a jejich neplnění či 

porušování může být citelným způsobem sankcionováno příslušnými dozorovými orgány 

státní správy. 

Jedním ze základních prvků ochrany zdraví při práci je poskytování vhodných 

OOPP ze strany zaměstnavatele a jejich řádné používání dotčenými zaměstnanci. Právě 

aplikace OOPP při hornické činnosti v povrchovém lomu DNT na základě zhodnocení 

pracovních podmínek a možných rizik byla dalším dílčím cílem této práce. Byla 

vyhodnocena rizika možnosti úrazů na vybraných pracovištích společnosti SD (skrývkový 

provoz) a byly charakterizovány používané OOPP (ochranná obuv, brýle, přilby, rukavice). 

Další dílčí cíl práce spočíval v návrhu vhodných organizačních opatření, která by 

mohla chránit dotčené pracovníky různých profesí před úrazy a poškozením zdraví. Bylo 

navrženo realizovat mimořádná školení BOZP zaměstnanců vždy po každém 

registrovaném pracovním úrazu kvůli lepší informovanosti o možných rizicích. Jiným 

vhodným opatřením, které tato práce navrhuje, je instalace většího počtu osvětlovacích 

těles a svítících nebo reflexních výstražných tabulí okolo dopravních cest v areálu. 

Posledním dílčím cílem práce bylo navrhnout používání vhodnějších a kvalitnějších 

OOPP na základě statistického vyhodnocení vývoje úrazovosti v minulých letech. 
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Vzhledem k tomu, že k největšímu počtu pracovních úrazů došlo kvůli uklouznutí 

s následkem pádu nebo po nášlapu na tvrdý předmět, bylo možno konstatovat, že 

v současné době používaný typ ochranné pracovní obuvi není vyhovující a nesplňuje 

požadovaná kritéria. Bylo tedy navrženo, aby společnost vybavila dotčené pracovníky 

jiným typem ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou podrážky a větší odolností vůči 

vnějšímu tlaku. Rovněž bylo doporučeno používání kvalitnějších a technicky 

dokonalejších typů ochranných brýlí a přileb. V souvislosti s tímto návrhem byl realizován 

podrobný výzkum produktů nabízených akreditovanými výrobci a bylo provedeno 

porovnání navrhovaných typů OOPP s typy stávajícími z hlediska ekonomického 

i  z pohledu technické a spotřebitelské kvality.  
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