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Anotace 

 
V předložené diplomové práci je zpracován způsob ochrany proti 

bezpečnostním rizikům a naplňování nařízení vlády č. 361/2007 Sb. na 

Severočeských dolech a.s. V první části jsou charakterizovány lokality 

Severočeských dolů. Ve druhé části uvádím rizikové faktory a způsob ochrany 

zdraví zaměstnanců. Třetí část se zabývá problematikou ochranných nápojů. 

Dále je stručně představen informační systém SAP R/3, který je v další kapitole 

použit při navrhovaném řešení této problematiky. Poslední kapitola obsahuje 

doporučení a závěr. 

 

Klíčová slova: nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády č. 68/2010 Sb., 

rizikové faktory, ochranné nápoje, zátěž teplem, zátěž chladem 

 

 

 

Summary 

There is processed the way of protection against safety risks and 

discharge of decree No. 361/2007 of legal code at Severočeské doly a.s. in 

presented diploma. In first part of this diploma locality of Severočeské doly are 

characterized. In second part I present risk’s factors and way of protection of 

health of employees. Third part is interested in problems of protective drinks. 

Then the information system SAP R/3 is briefly presented that is used for 

proposal solution in next chapter. Last chapter contains recommendation and 

conclusion. 

 

Keywords: decree No. 361/2007 of legal code, decree No. 68/2010 of legal code, 

risk’s factors, protective drinks, heat stress, cold stress. 
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Seznam zkratek:  
 
České zkratky 

DB  Doly Bílina 

DDM  důlně doplňková mechanizace 

DNT  Doly Nástup Tušimice 

DPD  dálkový pasový dopravník 

NV  Nařízení vlády 

OČV  odpadní čistírna vod 

PVZ  pasový vůz zakládací 

SD a.s. Severočeské doly a.s. 

ÚDUT  ústřední drtírna uhlí v Tušimicích 

ÚU  úpravna uhlí 

 

Cizojazyčné zkratky 

FTP  File Transfer Protocol 

GPRS  General Packet Radio Service 

HR  human resources  

RFC  request for comments 

RISC  Reduced Instruction Set Computer 

SIM  subscriber identity module 

SMS  Short message service) 

SQL  Structured Query Language 
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1. ÚVOD 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, bylo novelizováno dne 1. května 2010 nařízením vlády 

č. 68/2010 Sb. a je prováděcím právním předpisem podle § 21 písm. a) zákona 

č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a k provedení zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb. 

Při hlubinném i povrchovém dobývání nerostných surovin je třeba 

obzvláště dbát na zdraví zaměstnanců, neboť tento druh činnosti s sebou 

přináší řadu rizikových faktorů, které se při výkonu jiných činností v ostatních 

odvětvích průmyslu v tak velkém množství vyskytují zcela výjimečně. 

Severočeské doly a.s., které se zabývají zejména těžbou, úpravou 

a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin, jsou moderní společností, 

která v loňském roce zaměstnávala téměř 3 500 zaměstnanců, a dalších 

1 600 zaměstnanců našlo své uplatnění v dceřiných společnostech. To vše při 

rekordní těžbě téměř 25 miliónů tun hnědého uhlí. 

Proto je u této společnosti kladen vysoký důraz na ochranu zdraví svých 

zaměstnanců při výkonu jejich povolání a tím i důsledné naplňování nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. 

 

Cílem mé diplomové práce je zhodnocení ochrany proti bezpečnostním 

rizikům na Severočeských dolech a.s., s detailním zaměřením na problematiku 

výdeje ochranných nápojů při zátěži teplem a zátěži chladem. Součástí práce 

je návrh řešení této problematiky a to takovým způsobem, aby bylo dodrženo 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zároveň docházelo k co nejvyšším 

ekonomickým úsporám. 

 

  



Martin Najman:   Ochrana proti bezp. rizikům a naplňování NV č.361/2007 Sb. na Severočeských dolech a.s. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2012                                                                                                                                                                    2 

 

2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY SEVEROČESKÝCH DOLŮ A.S. 

2.1. Základní informace o společnosti 

2.1.1. Severočeské doly a.s. 

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 

rozhodnutím o privatizaci podstatné části majetku dvou státních podniků, 

Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina, se sídlem v Chomutově. Společnost byla 

založena dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice. 

Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí 

a doprovodných surovin. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, 

vložce 495. [1] 

Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na 

dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem 

nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují 

především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká 

a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu 

a standardy produkovaného uhlí. Společnost svojí roční produkcí hnědého uhlí 

zaujímá vedoucí pozici na trhu. [1] 

Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si 

uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů 

v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace 

obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze 

základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří 

finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. 

Prostředky z rezerv zhodnocuje prostřednictvím finančních instrumentů 

v souladu s přiměřeně konzervativní rizikovou politikou. [1] 

 

2.1.2. Doly Nástup Tušimice 

Roční těžba okolo 15 milionů tun jednoúčelového energetického 

hnědého uhlí je odbytově směrována převážně pro tepelné elektrárny 

ČEZ a.s.. Na skrývce je roční těžba cca 26,7 milionů m3 nadložních zemin. 

Lom Libouš, který postupuje severním směrem k hranicím dobývacího prostoru 

pod obcí Černovice, která je před nepříznivými vlivy lomu chráněna mohutnými 

zemními valy. Vytěžená skrývka je zakládána na vnitřní výsypky. Po přeložce 
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trati Chomutov - Březno bude postup skrývkových řezů směrem východním 

k hranici dobývacího prostoru. V dalším období zde bude prováděna i těžba 

uhlí. [1] 

Technologickým vybavením dolu pro těžbu skrývky jsou rýpadla KU 800, 

SchRs 1550 a 1320 řady TC2. Skrývka je dopravována dálkovou pásovou 

dopravou šíře 1800 mm na výsypky k zakladačům stejné řady. Na uhelném 

lomu jsou pro těžbu uhlí nasazena rýpadla KU 300 S a K 800 N a související 

zařízení řady TC1. Uhlí je po úpravě drcením a homogenizací dopravováno 

pásovými dopravníky šíře 1200, 1600 mm do Elektráren Tušimice - ČEZ nebo 

na nakládací zásobník s následnou další kolejovou dopravou k určenému 

odběrateli. Pro zajištění stálosti kvality odbytových uhelných produktů je 

v provozu homogenizační skládka. Dominantním odběratelem uhlí z produkce 

Dolů Nástup Tušimice jsou ekologizované elektrárny ČEZ a.s. Praha. [1] 

 

2.1.3. Doly Bílina 

Roční těžba se pohybuje na hranici 10 milionů tun uhlí při cca 

47 milionů m3 odklizu nadložních zemin. V současné době je již hornická 

činnost prováděna pouze na jedné lokalitě. V roce 2010 byla ukončena činnost 

zakládání nadložních zemin na vnější výsypce Pokrok, na které probíhají 

rekultivační činnosti. Až do ukončení provozu Dolů Bílina budou všechny 

nadložní zeminy ukládány pouze na vnitřní výsypku. Při předpokládaných 

ročních těžbách uhlí v příštích obdobích ve výši 10 milionů tun bude těžba 

lomu ukončena ve stávajících hranicích daných územně ekologickými limity dle 

vládního usnesení č. 1176/2008 okolo roku 2035. [1] 

Vytěžené uhlí na Dolech Bílina v závislosti na jeho kvalitě je upraveno 

tříděním, drcením a rozdružováním v Úpravně uhlí Ledvice na obchodní uhelné 

produkty tříděného, prachového uhlí a palivových směsí s určením pro široké 

spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální 

spotřebu. [1] 

Těžbu skrývky zajišťuje technologický celek řady TC3, skládající se 

z rýpadla K 10.000, dálkové pásové dopravy šíře 2200 mm a zakladače 

ZP 10.000, dále technologické celky TC2 tvořené rýpadly KU 800, K 2.000 

a KK 1300, dálkovou pásovou dopravou šíře gumového pásma 1800 mm až 

2000 mm a zakladači ZPD 8000, ZP 5500, ZP 6600 a ZPDH 6300. Na 

uhelném lomu pro těžbu skrývky nad hlavou uhelné sloje a pro těžbu uhlí jsou 

nasazena rýpadla KU 300S a K 650 řady TC1. Těžené uhlí z lomu je 

dopravováno do úpravny dálkovou pásovou dopravou šíře 1200 mm 

a 1600 mm. Odtěžené skrývkové hmoty nutné k začištění uhelné sloje jsou 

dopravovány dálkovou pásovou dopravou šíře 1600 mm na vnitřní výsypku 
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k zakladačům ZP 2500 a ZP 3500. Uhelné produkty jsou upraveny v souladu 

s jakostními požadavky odběratelů v rozsahu uvedeném v katalogu. Expedice 

uhlí je zajištěna pro široké spektrum odběratelů pásovou dopravou, po 

železnici a automobilovou přepravou. [1] 

 

 

 

 
Obrázek 1: Lokalita Severočeských dolů a.s., zdroj www.sdas.cz 

 

2.2. Geologie  

2.2.1. Mostecká pánev 

Mostecká (dříve severočeská hnědouhelná) pánev představuje relikt 

třetihorní sedimentární pánve, jejíž vyplňování sedimentárním materiálem 

spadá převážně do období miocénu. V době před 22 až 17 miliony let se v této 

pánvi nakupilo až 500 metrů jílů, písků a organické hmoty. Na většině plochy 

pánve je vyvinuta hnědouhelná sloj, vzniklá z vrstev rašeliny ukládaných 

v třetihorním močále. V místech kde do močálu ústily řeky napájející tento 

močál vodou, bylo usazování rašeliny potlačováno usazováním jílu a písku. 

V těchto místech je sloj zcela nahrazena říčními nebo deltovými usazeninami 

nebo rozštěpena na několik lávek. Podle projevu těchto vlivů na profil sloje je 

mostecká pánev členěna na několik částí. [1] 

 

Největším vlivem přínosu písku a jílu byla postižena oblast žatecké 

delty. V ostatních oblastech se vyvinula víceméně souvislá hnědouhelná sloj 

o mocnosti 25 - 45m. Výchoz uhelné sloje nebo jejích ekvivalentů na povrch 
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v současné době vymezuje plochu pánve. Rozloha dnešních zbytků mostecké 

pánve činí 870 km2. Nejhlubší částí pánve je tzv. centrální oblast mezi městy 

Litvínov, Osek, Duchcov a obcemi Lom a Mariánské Radčice. V současné 

době je uhelná sloj těžena čtyřmi povrchovými lomy. Dva z nich - lom Bílina 

a lom Libouš provozují Severočeské doly a.s. Chomutov. [1] 

 

Nejhlubší podloží pánve je budováno především proterozoickými rulami 

krušnohorského krystalinika, v teplické oblasti tělesem paleoryolitu 

karbonského stáří, značná podloží na Žatecku je tvořena permokarbonskými 

písčitojílovitými sedimenty. Na těchto horninách navíc na velkých plochách 

spočívají až dvousetmetrové usazeniny křídového moře - slinovce a pískovce. 

Stratigrafický sloupeček sedimentární výplně mostecké pánve ukazuje, že 

k nejranější pánevní výplní jsou řazeny sopečné horniny oligocenního 

střezovského souvrství, budující podloží sloje, ale rovněž současné 

České středohoří a Doupovské hory. [1] 

Zvětraliny pocházející z těchto sopečných hornin pozvolna přecházejí do 

jílů a písků duchcovských vrstev, které již představují období počátku 

sedimentární historie pánve ve spodním miocénu. Pozvolná přeměna říčního 

systému, který vytvořil duchcovské vrstvy v obrovský rašelinotvorný močál je 

v profilu signalizována výskytem tenkých uhelných slojek a výše v profilu 

nalézáme především uhelnou sloj v prostoru žatecké delty rozštěpenou na 

několik lávek. V písčité části žatecké delty je profil sloje zcela nahrazen říčními 

písčitými a jílovitými usazeninami. Uhelná sloj a její časové ekvivalenty (včetně 

tělesa bílinské delty v nadloží sloje) jsou řazeny k holešickým vrstvám. 

Mocnost holešických vrstev se pohybuje od 20 do 300 m, podle toho zda jsou 

zastoupeny pouze uhelnou slojí nebo jejími písčitojílovitými ekvivalenty. [1] 

Výše následující libkovické vrstvy představují jílovité usazeniny 

rozsáhlého jezera a tvoří převážnou část nadložních sedimentů v mostecké 

pánvi. V nejhlubší části pánve jejich mocnost dosahuje 300 m. V centrální části 

pánve jsou na vrcholu profilu vyvinuty jezerní jíly lomských vrstev s vysoce 

popelnatou pouze několik metrů mocnou uhelnou slojí na bázi. [1] 

 

 

2.2.2. Lom Libouš 

Povrchový lom Libouš spolu s postupně dotěžovaným úsekem lomu 

Merkur (Libouš západ) s délkou porubní fronty více než 5 km je 

nejrozsáhlejším povrchovým dolem v mostecké pánvi. Uhelná sloj těžená na 

ložisku Tušimice-Libouš má mocnost od 25 do 35m a průměrný obsah popela 

v bezvodém stavu 36,8 % a obsah síry 2,7 % a výhřevnost v původním stavu 
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10,40 MJ/kg. Z hlediska stupně prouhelnění se jedná o hnědé uhlí ve stádiu 

ortofáze. Stupeň prouhelnění je však nižší než na lomu Bílina. Geologická 

stavba nadloží sloje je poměrně jednoduchá. Prachovité jíly libkovických vrstev 

lze rozčlenit na spodní vrstvu jílů kaolinicko - ilitických a svrchní se zvýšeným 

obsahem montmorillonitu. Komplikace těžbě přinášejí především obtížné 

geotechnické podmínky v oblasti výchozu sloje pod krušnohorským úpatím 

a místní výskyt zpevněných pelokarbonátových vrstviček. [2] 

 

Celkové vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku činily k 31.12.2010 

252 miliónů tun. Těžené uhlí je využíváno k výrobě energetických palivových 

směsí. Místy byla nejkvalitnější část sloje znehodnocena historickou těžbou 

hlubinnými doly. [2] 

 

Výraznými jalovými vrstvami (usazeninami ramen tzv. žatecké delty) je 

sloj rozdělena na tři lávky. Nadloží sloje o mocnosti až 120 m je tvořeno 

jezerními jíly libkovických vrstev. Těžba ložiska probíhá ve směru jih - sever. 

Ze severu je ložisko omezeno výchozem sloje na úpatí krušných hor, ze 

západu vytěženými prostory bývalého lomu Merkur a z východu 

a severovýchodu administrativní hranicí dobývacího prostoru. [2] 

 

 

 

 
Obrázek 2: Lom Libouš, zdroj SD a.s. 
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2.2.3. Lom Bílina 

Povrchový lom Bílina se svou hloubkou kolem 200 m (nejnižší bod je na 

45 m.n.m., hrana nejvyššího skrývkového řezu je na kótě 220 - 280 m.n.m.) je 

nejhlubším dolem v mostecké pánvi. Uhelná sloj těžená na ložisku "Velkolom 

Maxim Gorkij" má mocnost od 25 do 35 m a průměrný obsah popela 

v bezvodém stavu 26,9 % a obsah síry 1,03 % a výhřevnost v původním stavu 

13,929MJ/kg. Z hlediska stupně prouhelnění se jedná o hnědé uhlí ve stádiu 

ortofáze na hranici přechodu k metafázi. [3] 

Celkové vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku činily k 31.12.2010 

175 miliónů tun. Místy byla nejkvalitnější část sloje znehodnocena historickou 

těžbou hlubinnými doly. Nadloží sloje o mocnosti až 200 m je tvořeno z větší 

části usazeninami tzv. bílinské delty z menší části jílovými jezerními 

usazeninami libkovických vrstev. Těleso bílinské delty je povrchovým lomem 

Bílina odkrýváno v příčném směru. Z dosavadní dokumentace je zřejmé, že je 

tvořeno velmi složitým komplexem písčitých deltových těles, vrstev jezerních 

jílů a spleti písčitých výplní říčních koryt s lemy jílovitých nivních usazenin. 

Složitá geologická stavba přináší komplikace pro těžbu v podobě výskytu 

zvodnělých písčitých těles, obtížně dobyvatelných těles pískovců a vrstev 

jílovců s výskytem pevných pelokarbonátových proplástků. [3] 

Těžba ložiska probíhá ve směru východ - západ. Ze severu je ložisko 

omezeno řadou bezeslojných pásem, z jihu výchozem sloje v okolí bílinského 

zlomu a západní hranici ložiska tvoří administrativně stanovená linie - hranice 

dobývacího prostoru. [3] 

 

 
Obrázek 3: Letecký pohled na povrchový lom Bílina, zdroj SD a.s. 
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3. UPLATNĚNÍ STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVY 

Dne 1. května 2010 nabyla účinnosti novela nařízení vlády 

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

provedená nařízením vlády č. 68/2010 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je 

prováděcím právním předpisem podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

a k provedení zákoníku práce. 

 

Na Severočeských dolech a.s. je věnována ochraně proti 

bezpečnostním rizikům vysoká pozornost. Postupně byly analyzovány všechny 

vyskytující se rizikové faktory, které se v této uhelné společnosti vyskytují, byly 

určeny okruhy profesí, jichž se rizikové faktory týkají a byla přijata opatření pro 

minimalizaci těchto vlivů na zdraví zaměstnanců. 

 

Rizikové faktory se týkají převážně zaměstnanců v dělnických profesích, 

neboť to jsou ti zaměstnanci, kteří při dobývání uhlí, těžbě skrývkových zemin 

či při podpůrných činnostech se denně v provozních podmínkách vystavují 

jejich vlivům. A povinností organizace je tyto vlivy eliminovat či minimalizovat. 

 

 

 
Obrázek 4: Zaměstnanci jsou ohroženi nejenom rizikovými faktory, zdroj SD a.s. 
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3.1. Bezpečnost a hygiena práce 

Společnost věnuje bezpečnosti a hygieně práce trvale vysokou 

pozornost. Ve smyslu zákoníku práce jsou zaměstnancům poskytovány 

k bezplatnému používání osobní ochranné pracovní prostředky a prostředky 

osobní hygieny. Zaměstnancům jsou rovněž poskytovány ochranné nápoje. 

Každoročně se na všech pracovištích za účasti zástupců odborových 

organizací provádějí prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Vyhodnocování zjištěných skutečností slouží mimo jiné k postupnému 

zlepšování pracovního prostředí (např. instalací klimatizačních jednotek na 

vybraných pracovištích). Součástí kontrol v roce 2010 byl dohled nad 

dodržováním rozhodnutí okresních hygieniků o zařazení pracovníků do 

zdravotních kategorií, lékařských prohlídek o zdravotní způsobilosti k výkonu 

práce, vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními pomůckami 

a zajištění pracovních podmínek na pracovištích společnosti. 

Zvláštní pozornost je věnována vyhodnocování příčin vzniku pracovních 

úrazů. Cílem je snižovat četnost pracovních úrazů a vytvářet podmínky 

k udržování bezpečného pracovního prostředí. V roce 2011 došlo na všech 

pracovištích Severočeských dolů k 36 pracovním úrazům s pracovní 

neschopností nad 3 dny, to znamená meziroční pokles o 16 úrazů. 

Bezpečnost provozu je zajišťována v úzké spolupráci se zástupci Státní 

báňské správy ČR, pod jejíž dohled Severočeské doly spadají. Součástí tohoto 

státního dohledu je i řada kontrol z oblasti bezpečnosti a hygieny práce 

a požární ochrany. 

 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doly Bílina 20 15 19 33 28 16 19 32 22 

Doly Nástup 

Tušimice 
27 23 16 21 18 14 6 20 14 

Celkem 47 38 35 54 46 30 25 52 36 

Tabulka 1: Vývoj úrazovosti na SD a.s. 
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3.2. Rizikové faktory pracovních podmínek 

Na Severočeských dolech a.s. vznikají rizikové faktory, které jsou 

členěny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. část druhá, hlava I, § 2. Kromě 

fyzikálních faktorů – hluku a vibrací, které upravuje nařízení vlády o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací číslo 148/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, se zde vyskytují tyto rizikové faktory: 

 

 zátěž fyzická – celková fyzická zátěž 

 zátěž pracovní polohou 

 chemické faktory – prach 

 psychická zátěž 

 zraková zátěž 

 biologické činitele 

 

Všechny faktory jsou zařazeny do kategorie 2, výjimečně do kategorie 3. 

Následující kapitoly se věnují zdroji těchto faktorů, výčtem okruhu profesí, které 

jsou těmito faktory ovlivňovány, a dále je uvedeno zvolené opatření k ochraně 

zdraví při práci. 

 

3.2.1. Zátěž teplem 

Zátěž teplem je řešena v hlavě II, díl 1, § 3 - § 5. Na Severočeských 

dolech a.s. se týká pouze venkovních pracovišť v důsledku nepříznivých 

mikroklimatických podmínek a to vlivem venkovních teplot v letních měsících. 

Zaměstnanci, jichž se tato zátěž týká, jsou zařazeni v profesích, kdy většinu či 

celou pracovní dobu tráví na venkovním pracovišti. 

 

Veškeré profese jsou zařazeny do třídy práce II b a III a. Jedná se o tyto 

okruhy profesí: 

 

Osádka velkostroje: 

- vedoucí řidič velkostroje, řidič velkostroje 

- zámečník velkostroje, elektrikář velkostroje, klapkař, pasař 

 

 

II b 

III a 

Obsluha dálkové pásové dopravy: 

- řidič pásového vozu, řidič shazovacího vozu 

- provozní zámečník, provozní elektrikář, přestavbář, vulkanizér, 

obsluha pásového dopravníku, provozní zámečník – opravář 

hydrauliky 

 

II b 

III a 
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Řidič silničních motorových vozidel nákladních a speciálních II b 

Řidič pracovních strojů II b 

Údržba důlně doplňkové mechanizace  

- provozní zámečník, provozní elektrikář 

 

 

III a 

Dělnické profese na odvodňování a likvidaci záparů, čistírně 

odpadních vod a technické přípravy skrývky 

- provozní zámečník, provozní elektrikář, vodárenský dělník, 

obsluha čerpadel, zmahač ohňů, obsluha mobilního drtiče, 

přestavbář 

 

 

 

II b 

Dělnické profese včetně vzorkařek na ÚU 

- mechanik elektronických zařízení (DB), vážný, vzorkař strojník 

v úpravně, předák -strojník v úpravně, strojník 

-  vysokotlakých čerpadel, provozní zámečník, provozní 

elektrikář, pradlař, vybírač hlušiny, kopáč kusů, obsluha 

pásového dopravníku na úpravně, vulkanizér 

 

 

II b 

 

III a 

Dělnické profese na trafostanici DNT a DB s výkonem práce na 

venkovních pracovištích 

 

II b 

Dělnické profese v nádvorní četě na povrchu s výkonem práce na 

venkovních pracovištích 

 

II b 

Mechanik elektronických zařízení při údržbě těžebních zařízení 

a DPD 

 

II b 

Mechanik pro diagnostiku a tribotechniku II b 

Revírník, mechanik na těžebních úsecích a OČV II b 

Mistr, mechanik na DDM, ÚDUT a ÚU II b 

Dělnické profese hasičského záchranného sboru II b 

 

 

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem se poskytuje všem 

dotčeným zaměstnancům ochranný nápoj. Dalším krokem je střídání 

pracovních cyklů a bezpečnostních přestávek. Bezpečnostní přestávky jsou 

řešeny Opatřením závodního lomu číslo 118/2008. 
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3.2.2. Zátěž chladem 

Zátěž chladem je řešena v hlavě II, díl 2, § 6 - § 7. Jedná o stejné 

okruhy profesí zaměstnanců jako v předešlé kapitole. Tato zátěž vzniká 

v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek v zimních měsících. 

Těmto zaměstnancům se k ochraně zdraví před zátěží chladem poskytuje teplý 

ochranný nápoj. Dalším krokem k ochraně zdraví je poskytování tepelně 

izolačního pracovního oděvu, pracovních rukavic chránících před chladem 

a zajištění ohříváren. 

 

 
Obrázek 5: Zátěž chladem v zimních měsících, zdroj SD a.s. 

 

3.2.3. Celková fyzická zátěž 

Celková fyzická zátěž je řešena v hlavě IV, díl 1, §22- §23. Jedná se 

o zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, 

při které je zatěžováno více jak 50% svalové hmoty.  

 

Na Severočeských dolech se jedná o následující okruhy profesí: 

 

 elektrikář velkostroje – rypadla, zakladače 

 instalatér 

 klapkař 

 pasař 

 provozní elektrikář – dílny, pasové dopravníky 

 provozní zámečník – dílny, pasové dopravníky 

 přestavbář pasových dopravníků 
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 řidič pasového vozu zakládacího (PVZ) 

 řidič shazovacího vozu 

 řidič velkostroje – rypadla, zakladače 

 řidič zemních strojů 

 strojník v úpravně 

 strojník vysokotlakých čerpadel 

 vážný 

 vedoucí řidič velkostroje – rypadla, zakladače 

 vodárenský dělník 

 vulkanizér 

 vzorkař 

 zámečník velkostroje – rypadla, zakladače 

 

Opatření k ochraně zdraví při práci s celkovou fyzickou zátěží spočívá 

v přerušování práce bezpečnostními přestávkami nebo ve střídání činnosti 

zaměstnanců. 

 

3.2.4. Pracovní poloha 

Hodnocení pracovní polohy je věnována hlava IV, díl 3, § 26 - § 27a.  

Tato zátěž vzniká při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména při 

provádění opakovaných pracovních úkonech, při nichž si nemůže 

zaměstnanec pracovní polohu volit sám. Tato poloha je závislá na konstrukci 

stroje, uspořádáním pracovního místa či pracoviště a na charakteru práce. 

 

Na Severočeských dolech se jedná o následující okruhy profesí: 

 

 obsluha pasových dopravníků 

 obsluha pasových dopravníků na úpravně 

 přestavbář pasových dopravníků 

 řidič zemních strojů  

 

Opatření k ochraně zdraví při práci spojené se zaujímáním podmíněně 

přijatelnými a nepřijatelnými polohami, spočívá stejně, jako u celkové fyzické 

zátěže, v přerušování práce bezpečnostními přestávkami nebo střídáním 

činnosti zaměstnanců. 
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3.2.5. Prach 

Podmínky ochrany zdraví při práci s prachem jsou řešeny v hlavě III, 

díl 1, § 9 - § 12. Na Severočeských dolech vzniká tato zátěž vlivem prašnosti 

při dobývání, přepravě a úpravě dobývaného nerostu a při těžbě, dopravě 

a zakládání skrývkových hmot. Jedná se o následující okruh profesí: 

 

 elektrikář velkostroje – rypadla, zakladače 

 klapkař 

 obsluha pasových dopravníků 

 obsluha pasových dopravníků na úpravně 

 obsluha výměníkových stanic (topič) 

 pasař 

 řidič PVZ, shazovacího vozu 

 řidič velkostroje – rypadla, zakladače 

 strojník v úpravně 

 vážný 

 vedoucí řidič velkostroje – rypadla, zakladače 

 vulkanizér 

 vzorkař 

 zámečník velkostroje – rypadla, zakladače 

 

Opatření k ochraně zdraví při práci spočívá v uplatnění technických 

a technologických opatřeních, které napomáhají ke snížení úrovně prachu 

v pracovním ovzduší, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 

 

 
Obrázek 6: Zvýšená prašnost v suchých letních měsících, zdroj SD a.s. 
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3.2.6. Psychická zátěž 

Psychické zátěži je věnována hlava V, § 31 - § 33. Na Severočeských 

dolech a.s. jsou do této kategorie zařazeny zaměstnanci pracující 

v nepřetržitém pracovním režimu.  

 

Jedná se o následující okruhy profesí: 

 

 dispečer 

 elektrikář velkostroje – rypadla, zakladače 

 figurant 

 klapkař 

 manipulant pasových dopravníků 

 mechanik elektronických zařízení 

 mistr ostatní 

 obsluha výměníkových stanic (topič) 

 operátor velínu 

 pasař 

 provozní elektrikář – dílny, pasové dopravníky 

 provozní zámečník – dílny, pasové dopravníky 

 přestavbář pasových dopravníků  

 revírník 

 řidič PVZ, shazovacího vozu 

 řidič velkostroje – rypadla, zakladače 

 řidič zemních strojů 

 směnový inženýr 

 strojník v úpravně 

 strojník vysokotlakých čerpadel 

 vážný 

 vedoucí řidič velkostroje – rypadla, zakladače 

 vodárenský dělník 

 vzorkař 

 zámečník velkostroje – rypadla, zakladače 

 

Opatření k ochraně zdraví při práci s psychickou zátěží spočívá 

v přerušování práce bezpečnostními přestávkami nebo ve střídání činnosti 

zaměstnanců. 

 

  



Martin Najman:   Ochrana proti bezp. rizikům a naplňování NV č.361/2007 Sb. na Severočeských dolech a.s. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2012                                                                                                                                                                   16 

 

3.2.7. Zraková zátěž 

Zraková zátěž je řešena v hlavě VI, § 34 - § 35. Na Severočeských 

dolech a.s. se jedná o profese, spojené s trvalou prací spojenou s náročností 

na rozlišení detailů, kdy je vidění ztíženo pohybem a o profese, spojené se 

sledováním monitorů. 

 

 dispečer 

 manipulant pasových dopravníků 

 obsluha pasových dopravníků 

 obsluha pasových dopravníků na úpravně 

 operátor velínu 

 

Opatření k ochraně zdraví při práci se zrakovou zátěží spočívá opět 

v přerušování práce bezpečnostními přestávkami nebo ve střídání činnosti 

zaměstnanců. 

 

3.2.8. Biologické činitele 

Podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli se věnuje hlava 

VII, § 36 - § 38. Na Severočeských dolech se jedná o profesi: 

 

 vodárenský dělník  

 

Opatření k ochraně zdraví při práci s biologickými činiteli spočívá 

v úpravě pracovních procesů, tak aby byl vyloučen únik těchto činitelů do okolí, 

v používání osobních ochranných pomůcek a v dodržování hygienických 

návyků. 
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4. PROBLEMATIKA VÝDEJE OCHRANNÝCH NÁPOJŮ 

Pro výdej ochranných nápojů je třeba respektovat nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. a č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci. Je prováděcím právním předpisem podle § 21 písm. a) zákona 

č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a k provedení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

Rozlišuje se přidělování ochranných nápojů při zátěži chladem a při 

zátěži teplem.  

 

4.1. Zátěž teplem 

Zátěž teplem nemá stanoven jednotný limit, neboť rozhodujícím 

činitelem je zde energetický výdej, který zaměstnanec při dané práci 

vynakládá. S ohledem na kolísání venkovní teploty, se ukazuje obtížné určit 

jen na základě hodnocení rizika, zda na daném pracovišti dochází k překročení 

tepelné zátěže. Proto mimo navržených teplot na pracovišti pro daný druh 

práce a podle třídy práce, se zároveň pro zjednodušení přidává definovaná 

ztráta tekutin dle energetického výdeje (viz tabulka 2), z níž pak může 

zaměstnavatel vycházet při určení přesného množství náhrady ztráty tekutin, 

která činí 70% z dané ztráty. Platné teploty pro jednotlivé energetické výdeje 

jsou zobrazeny v tabulce 3. 

 

 

Třída práce I II a II b III a III b IV a IV b V 

Ztráta tekutin za 

osmihodinovou 

směnu [litry] 

0,9 1,0 1,4 2,2 2,6 3 3 3 

Tabulka 2: Ztráta tekutin za osmihodinovou směnu u jednotlivých tříd práce, zdroj NV č. 361/2007 Sb. 

 

 

Třída práce I II a II b III a III b IV a IV b V 

Teplota vzduchu při 

rychlosti proudění do 

1m.s-1 a vlhkosti do 

70% Rh 

34 34 26 24 24 24 24 24 

Tabulka 3: Platné teploty pro jednotlivé energetické výdeje, zdroj NV č. 361/2007 Sb. 
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Dojde-li k navýšení teploty o více jak 4°C, navyšuje se také množství 

náhrady tekutin na 80% dané ztráty. Z těchto údajů je možno odvodit následné 

hodnoty množství ochranných nápojů, viz tabulka 4. 

 

 

Třída práce I II a II b III a III b IV a IV b V 

Množství ochranného 

nápoje [litry] při 

teplotě dle tabulky 2 

0,63 0,7 0,98 1,54 1,82 2,1 2,1 2,1 

Množství ochranného 

nápoje [litry] při 

teplotě + >4° C 

0,72 0,8 1,12 1,76 2,08 2,4 2,4 2,4 

Tabulka 4: Množství ochranného nápoje při zátěži teplem 

 

 

4.2. Zátěž chladem 

Zjišťování zátěže chladem na venkovním pracovišti je relativně 

jednodušší než zjišťování zátěže teplem. Rozhodujícím faktorem je pokles 

korigované teploty pod 4° C, kdy je navíc třeba vzít v úvahu rychlost proudění 

vzduchu (viz tabulka 5). Při dosažení hraniční teploty vzniká nárok 

zaměstnanci na 0,5 litru teplého nápoje za osmihodinovou směnu. Větším 

problémem se však jeví určení správné korigované teploty, kterou řeší nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části D.  

 

Proudění 

vzduchu 

[m.s-1] 

Teplota vzduchu [°C] 

0 4 -1 -7 -12 -16 -23 -29 

1,8 4 -1 -7 -12 -16 -23 -29 

2,2 3 -3 -9 -15 -21 -26 -32 

4,5 -2 -9 -15 -23 -30 -36 -43 

6,7 -6 -13 -21 -28 -38 -43 -50 

Tabulka 5: Teplota vzduchu korigovaná dle rychlosti jeho proudění, zdroj NV č. 361/2007 Sb. 
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5. INFORMAČNÍ SYSTÉM SAP 

5.1. Historie 

Firmu SAP založilo v roce 1972 pět bývalých zaměstnanců společnosti 

IBM. Jejich cílem bylo vyvinout standardní software pro řízení podnikové 

ekonomiky. V roce 1973 byl dokončen vývoj prvního software pro oblast 

finančního účetnictví. Tento software tvořil základ systému SAP R/1. [4] 

Dalším systémem se stal již značně rozšířený systém SAP R/2, který je 

označován jako první ERP (Enterprise Resource Planning), což je informační 

systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících 

s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, 

distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. [4] 

Další následovník, SAP R/3, byl již o mnoho vyvinutější. Jedná se 

o zcela přepracovaný modul, založený na architektuře klient-server a využití 

relačních databází. Systém byl navíc upraven tak, aby jej bylo možné 

provozovat na hardwaru různých výrobců. Server systému SAP R/3 lze 

nainstalovat i na počítače s různými operačními systémy. Díky tomuto systému 

dosáhla firma SAP celosvětově vedoucího postavení na trhu se standardními 

softwary pro řízení podnikové ekonomiky. [4] 

V roce 2002 firma SAP provedla další technologický skok, když na trh 

uvedla systém SAP R/3 Enterprise. Z hlediska funkčnosti však nebyly 

provedeny žádné výrazné změny. Jednotlivé částečné moduly byly uspořádány 

novým způsobem, což umožnilo vývoj některých rozšíření. [4] 

 

5.2. Popis systému 

Společnost SAP poskytuje komplexní soubor podnikových aplikací 

a obchodních řešení pro podporu každé oblasti podnikání. SAP R/3 je 

client/server aplikace využívající třívrstvý model. Prezentační vrstva nebo klient 

komunikují s uživatelem. V aplikační vrstvě je uložena business logika 

a databázová vrstva zaznamenává a ukládá všechna data systému včetně 

transakčních a konfiguračních dat.  

Funkčnost systému SAP R/3 je programována vlastním proprietárním 

jazykem ABAP (Advanced Business Application Programming). ABAP, neboli 

ABAP/4, je jazykem čtvrté generace (4GL) umožňujícím vytvářet jednoduché, 

ale výkonné programy. R/3 obsahuje také kompletní vývojové prostředí, které 

umožňuje modifikovat existující programový kód SAPu nebo vytvářet vlastní 

funkčnost, od reportů až po transakční systémy, s využitím SAP frameworku. 

ABAP komunikuje s databází pomocí SQL dotazů, které umožňují vybírat, 
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měnit a mazat data. Dále umožňuje vytvářet grafická uživatelská rozhraní 

a middleware pro integraci s jinými systémy. [4] 

 

5.3. Moduly SAP R/3 

Systém SAP R/3 se skládá z jednotlivých modulů (viz tabulka 6), kdy 

každý modul řeší určitou problematiku a zároveň je provázán s ostatními 

moduly. Z modulárního pohledu se tedy skládá z provozně-ekonomicky 

souvisejících oblastí, které podporují obchodní procesy podniku a pracují 

integrovaně v reálném čase. 

 

 

 
Tabulka 6: Seznam modulů SAP R/3, zdroj www.sap.cz 
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Na Severočeských dolech a.s. jsou implementovány následující 

standardní moduly: 

 

 FI (Financial Accounting), Finanční účetnictví  

 CO (Controlling), Kontroling 

 TR (Treasury), Bankovní převody 

 HR (Human Resources), Řízení lidských zdrojů 

 PM (Plant Maintenance), Opravy a údržba 

 MM (Materials Management), Materiálové hospodářství 

 SD (Sales and Distribution), Odbyt a prodej 

 WF (Workflow), Řízení oběhu dokumentů 

 AM (Asset Management), Evidence majetku  

 PS (Project systém), Plánování dlouhodobých projektů  

 

Vlastními zdroji byly naprogramovány další zákaznické moduly: 

 

 OU – Odbyt uhlí 

 AU – Autodoprava 

 

Jedná se o moduly, které SAP R/3 standardně nenabízí, ale pro 

otevřenost systému bylo možné tyto dva moduly vyvinout přesně dle 

požadovaných specifických podmínek SD a.s. 

 

5.4. Modul HR 

Aplikace, které jsou součástí modulu HR (též řízení lidských zdrojů), 

umožňují provádění všech úkonů souvisejících s tímto oborem, počínaje 

náborem zaměstnanců přes správu uchazečů o zaměstnání, zúčtování mezd, 

řízení pracovní doby až například po zúčtování cestovních výloh. 

 

5.4.1. Administrace personálu 

V oblasti administrace personálu jsou obsaženy všechny funkce 

potřebné pro údržbu veškerých dat týkajících se zaměstnanců. Tyto funkce 

umožňují vedení osobního spisu v elektronické podobě. Kromě nich se zde 

nachází i funkce pro sběr dat vztahujících se k zaměstnancům a využívaných 

například k zúčtování mezd, informovanosti vedení, rozborů, statistik apod. [4] 
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5.4.2. Infotypy 

Data týkající se zaměstnanců jsou zadávána a udržována 

prostřednictvím tzv. infotypů. Ty seskupují jednotlivá datová pole z hlediska 

jejich obsahu, což znamená, že součástí systému jsou například infotypy pro 

údržbu osobních dat či základních příjmů. Z hlediska databáze pak infotypy 

představují vzájemně související množinu datových záznamů. Každý infotyp je 

definován jedinečným čtyřmístným číselným kódem. Obvykle platí, že data 

jednoho druhu infotypu jsou zadávána a udržována prostřednictvím jedné 

obrazovky. Infotyp také jednoznačně určuje, která data jsou povinná. Záznam 

infotypu pak vytváří konkrétní charakteristiku. [4] 

 

 
Obrázek 7: Infotyp 0001 - Organizační přiřazení 

 

Infotypy se dělí na standardní a zákaznické. Standardní infotypy jsou 

k dispozici ihned po implementaci SAP R/3. Jejich celkový počet je kolem 
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300, ale dle legislativy daného státu a dle požadavků společnosti, na které 

k implementaci SAP R/3 dochází, se využívají jen některé z nich. Je pouze 

třeba jejich přizpůsobení dle konkrétních požadavků společnosti.  

Na Severočeských dolech a.s. je využíváno 38 následujících 

standardních infotypů: 

 

0000 – Opatření 

0001 – Organizační přiřazení 

0002 – Data k osobě 

0003 – Status zúčtování 

0006 – Adresy 

0007 – Plánovaná pracovní doba 

0008 – Základní příjmy 

0009 – Bankovní spojení 

0011 – Externí převody 

0014 – Opakované příjmy/srážky 

0015 – Doplňková platba 

0016 – Součásti smlouvy 

0019 – Sledování termínu 

0021 – Rodina / oprávněná osoba 

0022 – Vzdělání 

0024 – Kvalifikace 

0027 – Rozvržení nákladů 

0031 – Referenční osobní číslo 

0032 – Interní data podniku 

0033 – Statistika 

0041 – Zadání data 

0045 – Půjčky 

0057 – Členství 

0078 – Splácení půjčky 

0105 – Komunikace 

0121 – Priorita referenčního osobního čísla 

0128 – Sdělení 

0152 – Daňová data 

0153 – Pojistné CZ 

0244 – Předchozí zaměstnání. CZ 

0245 – Roční vyrovnání daně 

0620 – Důchody/Postižení CZ 

2001 – Nepřítomnosti 

2002 – Přítomnosti 
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2003 – Zastoupení 

2006 – Kontingenty nepřítomnosti 

2010 – Doklady  o odměně 

2011 – Časové události 

 

Infotypy s označení 9000 až 9999 jsou zákaznické infotypy. To 

znamená, že je modul HR standardně nenabízí a byly dodatečně 

naprogramovány dle přesných požadavků Severočeských dolů a.s. 

 

9001 – VPH, PVO 

9002 – Restrukturalizace 

9003 – Rizika 

9004 – Stravné 

9005 – Lékařské prohlídky 

9006 – Zápočty doby VPH a PVO 

9007 – Kurzy, školení 

9008 – Studium 

9009 – Oprávnění pro kontrolu 

9012 – Odpovědný zástupce 

9013 – Plánování zdrojů 

 

5.4.3. Časová vazba dat o zaměstnancích 

Součástí dat zaměstnanců jsou i údaje, které se v průběhu zaměstnání 

mění. Protože je nezbytné tyto údaje zachovat v jejich původní podobě kvůli 

možnému vyhodnocení k nějakému datumu v minulosti, je nezbytné všechny 

podobné údaje ukládat ve vazbě na čas. Příkladem může být infotyp 0001 – 

Organizační opatření, obsahující údaje o zařazení zaměstnance do 

organizačních struktur podniku. Protože v průběhu svého zaměstnání může 

zaměstnanec změnit oddělení či funkci, nesmí být původní záznam tohoto 

infotypu změněn. V opačném případě by došlo ke ztrátě informací o historii 

zařazení daného zaměstnance do organizačních struktur. Z tohoto důvodu je 

každý záznam infotypu ukládán s daty určujícími jeho platnost. [4] 
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6. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Na Severočeských dolech a.s. vznikl požadavek na optimalizaci 

problematiky výdeje ochranných nápojů, s důrazem na využití nově 

zakoupených telemetrických stanic. Optimalizace by se měla týkat všech 

souvisejících procesů, počínaje stanovením rozhodné teploty a konče evidencí 

a vyúčtováním již vydaných ochranných nápojů. 

 

6.1. Stávající vyhodnocení ochranných nápojů 

6.1.1. Metodika 

Metodiku výdeje ochranných nápojů na Severočeských dolech a.s. 

podrobně řeší Směrnice personálního ředitele číslo 102/2010 ve třech 

kapitolách.  

Kapitola I. se zaměřuje na vymezení definic pojmů, jako je ochranný 

nápoj, teplý čaj, mineralizovaný nápoj, zátěž teplem, zátěž chladem a třída 

práce. 

Kapitola II. se zabývá pravidly pro poskytování surovin na zhotovení 

ochranných nápojů. Definuje vznik nároku na ochranné nápoje, způsob 

přípravy nápoje při zátěži chladem a teplem, způsob zálohového výdeje, 

množství nápoje na osmihodinovou směnu a evidenci výdeje ochranných 

nápojů. 

Kapitola III. obsahuje závěrečná ustanovení. 

Přílohou je soupis jednotlivých profesí, které jsou zařazeny do třídy 

práce II b a III a. 

 

6.1.2.  Měření teploty 

Pro měření teploty slouží v každé lokalitě (DB a DNT) elektronické 

teploměry, jejichž naměřené hodnoty jsou v reálném čase sledovány pomocí 

intranetové aplikace. Tyto teploty se dále pravidelně ručně přepisují do jiné 

aplikace, která ochranné nápoje vyhodnocuje. 

Jedná se o klasické elektronické teploměry, na kterých se negativně 

projevují vlivy okolí, jako je sálání tepla z budovy a vliv slunečního záření. 

Proto i naměřené hodnoty nejsou optimální. 
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6.1.3. Vyhodnocení dat 

Veškerá data v oblasti ochranných nápojů jsou vyhodnocována agendou 

propracovaných a navzájem propojených tabulek vytvořených v programu 

Microsoft Excel 2007. 

Je zde řešena problematika vzniku nároku na ochranné nápoje, pokyn 

k včasnému nákupu a pokyn k jejich výdeji.  Agenda dále řeší i podklady pro 

účetnictví, neboť ochranné nápoje patří mezi daňově uznatelné náklady. 

  

6.2. Navrhované vyhodnocení ochranných nápojů 

Pro vylepšení stávající funkcionality se nabízí řešení spočívající 

v provázání HR modulu SAP R/3 a obzvláště možnost automatického přenosu 

dat z jednotlivých telemetrických stanic. 

 

6.2.1. Měření rozhodujících veličin 

Je požadováno, aby pro měření rozhodných veličin byly využity dvě 

nové telemetrické stanice, které jsou umístěny v lokalitě DNT a v lokalitě DB. 

Jedná se o telemetrické stanice se záznamovou a řídící jednotkou M4016-G 

(obrázek 8), které jsou doplněny potřebnými čidly, umožňujícími měření 

požadovaných veličin. Dodavatel těchto stanic je firma Fiedler-Mágr. 

Pro měření teploty je využíván teplotní snímač teploty PT100-XM, který 

je uzavřen v kulovém teploměru o průměru 0,15 m. Snímač obsahuje přesný 

a stabilní teplotní senzor Pt100, který je vodotěsně umístěn v nerezovém 

pouzdru a je opatřen polyuretanovým kabelem o požadované délce. Použitý 

kabel je čtyřžilový a jeho zapojení umožňuje oddělit při připojování senzoru 

k měřícímu obvodu napájecí vedení od měřícího vedení a eliminovat tak vliv 

délky kabelu na měřenou teplotu. Senzor lze přímo připojit k telemetrické 

stanici M4016, která má na přípojné desce DPD-III celkem 3 teplotní vstupy. 

 

 
Obrázek 8: Teplotní snímač PT100-XM 
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V tomto případě je teplotní snímač připojen pomocí převodníku PPL100, 

který se montuje do hlavice teploměru rozměr DIN „B“, PPL110 a PPL112 do 

rozvaděče na lištu DIN. Převádí signál z čidla Pt100, Pt1000 (-55 až +640°C) 

nebo Ni1000 (-40 až +230°C) na číslo dvou nebo třívodičové připojení čidla, 

převodník sám rozpozná typ čidla (Pt100 nebo Pt1000) komunikuje po lince 

RS485 s nadřazenou stanicí s přenosovou rychlostí v rozmezí 600 až 

19200 Bd. 

 

Elektrické parametry přístroje: 

- připojení vstupu: 3 nebo 2 vodičově 

- střední hodnota měřicího proudu <0,6mA 

- výstup protokol: RS485, protokoly ASCII 

- komunikační rychlost 600 až 19200 Bd pro ASCII 

- přesnost: chyba měření: 0,03% (= cca 0,2°C) 

- teplotní chyba: -0,05°C/10°C 

- vliv odporu přívodů: bez vlivu 

- rozlišení: 0,01°C 

- nastavitelná doba odezvy: 0 - 255ms 

- doba měření teploty: 202 - 810ms - viz protokol (540ms pro PPL112) 

- číslicový filtr FIR 1. řádu 

- adresovatelnost: softwarově 

- napájecí napětí: 8 až 28V DC, ochrana proti přepólování 

- odběr: typ. 2mA, (2,5mA pro PPL112), při vysílání typ. 60mA 

- rozsah pracovních teplot: -25 až + 80°C 

- připojení vodičů: svorkovnice CUU max. 2,5 mm2 

- stupeň krytí skříň / svorkovnice: IP40 / IP10 na lištu DIN, IP68 / IP10  

 

 
Obrázek 9: Převodník PPL100 
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Data dále vyhodnocuje jednotka M4016-G. Jednotka M4016-G při plném 

vybavení v sobě zahrnuje univerzální datalogger, telemetrickou stanici 

s přímým přístupem na internet prostřednictvím zabudovaného GSM/GPRS 

modulu, varovný systém založený na odesílání SMS zpráv, programovatelný 

řídící automat a ve spojení s ultrazvukovými nebo tlakovými snímači hladiny 

i vícenásobný průtokoměr. [5] 

 K dispozici je 16 dynamicky obsazovaných záznamových kanálů pro 

měření a archivaci průtoků, hladin, tlaků a mnoha dalších veličin. Chody 

a poruchy čerpadel, narušení objektu nebo obecně stavy kontaktů může 

monitorovat až 40 binárních kanálů. [5] 

 

 

 
Obrázek 10: Záznamová a řídící jednotka typu M4016, zdroj Fiedler-Mágr 

 

Velký počet analogových, pulzních a číslicových vstupů umožňuje 

připojení různých typů snímačů včetně inteligentních sond přes rozhraní 

RS485. Celková záznamová kapacita jednotky je větší než 400.000 hodnot 

a proto k zaplnění paměti a k následnému přepisování nejstarších změřených 

dat tak v praxi dochází až po několika letech provozu. [5] 
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 Podle aktuální hodnoty na vstupech lze řídit až 16 modulů s proudovým 

výstupem 4-20 mA a 14 relé. Pro každé relé lze nadefinovat také několik 

složených logických a časových podmínek spínání. Řízený režim napájení 

připojených snímačů a velmi nízká vlastní spotřeba založená na výkonném 

RISC procesoru a 3V technologii umožňuje v místech bez síťového napájení 

až roční provoz stanice bez dobití akumulátoru. [5] 

 

 

 

Počet analogových vstupů 6 proudových vstupů 4-20 mA 

Počet pulsně-binárních vstupů 
8  
(dalších 32 binárních vstupů - moduly DV2) 

Počet rozhraní SDI-12 1 

Počet rozhraní RS-485 1 

Počet analogových záznamových 
kanálů 

16 

Počet binárních záznamových 
kanálů 

40 

Počet výstupní relé 
2  
(dalších 12 relé v externích modulech DV2) 

Rozhraní pro připojení PC 
(notebooku) 

RS-232 

Teplotní vstup 3x PT100 (přípojná deska DPD-II, III) 

Kapacita datové paměti 2 MB (až 450.000 hodnot) 

Hmotnost 2,6 kg bez akumulátoru 

Pracovní teplota -30 °C až +65 °C 

Napájecí akumulátor bezúdržbový gelový 12V / 9Ah (7,2Ah) 

Rozměry 320mm x 215mm x 170mm 

GSM/GPRS 900/1800 Mhz, Class 12 (4Rx/4Tx, 5MAX) 

Tabulka 7 : Základní technické parametry jednotky M4016 
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6.2.2. Zpracování dat 

Zaznamenaná data se pomocí zabudovaného GSM modulu přenáší na 

datahostingový server firmy Fiedler-Mágr, odkud jsou pověřeným 

zaměstnancům Severočeských dolů a.s. k dispozici. Programové vybavení 

serveru umožňuje kromě tabulkového zobrazení změřených hodnot také jejich 

grafické zobrazení (viz obrázek 9), průměrování, vyhledávání mezních hodnot, 

výpočtů, tisk naměřených dat ve formě zprávy, přenos dat pomocí 

zabezpečeného protokolu FTP, export do textového souboru nebo přes SQL 

server, rozesílání e-mailů, sledování kreditu u předplacených SIM karet 

a mnoho dalších funkcí. 

 

 

 
Graf 1: Ukázka vizualizace naměřených dat na serveru. Zdroj www.fiedler-magr.cz 

 

 

 

6.2.3. Automatizace přenosu dat z telemetrických stanic 

Veškerá data z telemetrických stanic je možno denně odečítat 

z datahostingového serveru firmy Fiedler-Mágr. Nabízí se však i možnost 

automatického přenosu dat ze stanic do systému, ve kterém budou dále 

kompletně zpracovávána. Systém, který obsahuje veškeré další potřebné 

údaje pro vyhodnocení je SAP R/3 modul HR – Human Resources (Lidské 

http://www.fiedler-magr.cz/
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zdroje, viz kapitola 5.4.). Je tedy třeba prioritně vyřešit problematiku přenosu 

dat do systému SAP R/3.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.2.2., umožňuje datahostingový server 

firmy Fiedler-Mágr přenos dat pomocí zabezpečeného FTP protokolu. Tato 

možnost se jeví jako nejvíce vhodná. Pro zajištění bezpečnosti se ovšem 

nedoporučuje data pomocí FTP ukládat přímo na SAP R/3 server, ale na 

samostatný souborový server (file server).  

Data budou přenášena z telemetrických stanic pomocí vlastního 

zabudovaného GSM modulu na datahostingový server Fiedler-Mágr. Odtud 

budou přenášena na zabezpečený FTP server SD a.s. Dále budou již v interní 

síti SD a.s. ukládána na souborový server R3SAP a konečně načítána pomocí 

vytvořené RFC funkce informačním systémem SAP R/3. Tato funkce zajistí 

i jejich další zpracování. 

Navrhované schéma automatizovaného přenosu dat z telemetrických 

stanic je zobrazeno v obrázku 10. 

 

 

 

 
Obrázek 11: Navrhované schéma přenosu dat z telemetrických stanic do IS SAP R/3 
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6.2.4. Měřené veličiny 

Telemetrické stanice měří v jednotlivých kanálech následující veličiny: 

 Channel01 - Srážky dešťové [mm] 

 Channel02 - Vlhkost vzduchu ve 2m [%] 

 Channel03 - Teplota vzduchu ve 2m [°C] 

 Channel04 - Radiace ve 2m [Wm-2] 

 Channel05 - Teplota půdy v 5 cm [°C] 

 Channel06 - Teplota půdy v 10 cm [°C] 

 Channel07 - Teplota půdy v 20 cm [°C] 

 Channel08 - Rychlost větru [ms-1] 

 Channel09 - Směr větru [°] 

 Channel10 - Vlhkost půdy [%] 

 Channel11 - Teplota kulového teploměru [°C] 

 Channel12 – Srážky za 1 hod. [mm] 

 Channel13 – Srážky za 1 den [mm] 

 Channel16 - Napětí AKU [V]  

 

Veličiny jsou měřeny v pětiminutových intervalech. Jsou přenášeny 

datovými větami, skládajícími se z datumu, času, identifikace telemetrické 

stanice, identifikace měřené veličiny a hodnoty. Každých 5 minut je tedy 

generováno 12 datových vět z jedné stanice. Jelikož není nutno tato data 

sledovat v reálném čase, bude dostačující provádět přenos v dávkách 1x za 

4 hodiny. Celkový počet datových vět z jedné lokality bude tedy 576 ve 

čtyřhodinových intervalech. 

 

6.2.5. Požadované veličiny 

Na venkovním pracovišti se dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. zátěž 

teplem stanoví dle hodnot naměřených kulovým teploměrem. Tato informace je 

přenášena kanálem 11 (channel11). Není třeba již žádné jiné korekce této 

hodnoty.  

Pro zátěž chladem je také směrodatná hodnota z kulového teploměru, 

ovšem je zde třeba zahrnout korekci teplot účinkem proudícího vzduchu. Tato 

teplota se nazývá korigovaná teplota a byla uvedena v tabulce 4.  

Bohužel je, dle mého názoru, tato tabulka nedostačující. Rychlost 

proudícího vzduchu (1,8; 2,2; 4,5; a 6,7 m.s-1) je odstupňována po 0,4; 2,3 

a 2,2 m.s-1 a tím jsou dány velké skokové změny výsledné korigované teploty. 

Například při 4°C je korigovaná teplota +4, +3, -2 a -6°C. Je zde tedy prudká 
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skoková změna na rozhraní teplot 2,2 a 4,5°C (5°C) a mezi teplotou 4,5 

a 6,7°C (4°C). 

Druhým, ale daleko vážnějším nedostatkem této tabulky, je použitá 

nekorigovaná teplota vzduchu. Ta začíná na 4°C a končí hodnotou -29°C. Je 

sice zajímavé zjištění, že při teplotě vzduchu -29°C a rychlosti proudění 

vzduchu 6,7 m.s-1 je korigovaná teplota -50°C, ale při stanovení vzniku nároku 

na ochranné nápoje je tato informace zcela nepodstatná. Dle nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. vzniká nárok na ochranný nápoj při poklesu korigované teploty 

pod 4°C. Bohužel, tato tabulka začíná právě na hodnotě 4°C a končí již 

uváděnou teplotou -29°C. 

Je možné předpokládat, že pokud při teplotě vzduchu 4°C a rychlosti 

jeho proudění 6,7 m.s-1 je korigovaná teplota -6°C, tak např. při teplotě 

vzduchu 10°C a stejné rychlosti proudění může být korigovaná teplota pod 

hodnotou 4°C a vzniká tak nárok na ochranné nápoje. Bohužel, tato informace 

v tabulce není k dispozici a ani se mi nepodařilo nikde dohledat bližší 

vysvětlení. 

Pokud tedy tabulka korigovaných teplot vzduchu neslouží i k jiným 

účelům, než je vznik nároku na ochranné nápoje, je v nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. zcela zbytečná. Aby byla pro požadované vyhodnocení 

použitelná, měla by na hodnotě 4°C končit a její hodnoty by měly být 

odstupňovány v menších intervalech. 

Daleko vhodnějším řešením by bylo uvedení vzorce pro výpočet 

potřebných hodnot. Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 

z 31.března 2009 [6] je uveden metodický návod na měření mikroklimatických 

parametrů vnitřního pracovního prostředí, který uvádí vzorec pro výpočet 

operativní teploty. Operativní teplota je rovnoměrná teplota uzavřené černé 

plochy, uvnitř které by člověk sdílel sáláním a prouděním stejně tepla jako 

v prostředí skutečném, což je pro vnitřní prostředí obdoba korigované teploty 

pro prostředí venkovní. 

 

Při tomto výpočtu je třeba nejprve stanovit střední hodnotu sálání tr. Pro 

kulový teploměr o průměru 0,15m platí vztah: 

 

tr = [(tg
 
+ 273)

4 

+ 2,5 . 10
8

. va

0,6 

( tg
 
– ta)]

1/4 

– 273  [°C] (1) 

 

nebo pro kulový teploměr o průměru 0,10m 

 

tr = [(tg
 
+ 273)

4 

+ 2,9 . 10
8

. va

0,6 

( tg
 
– ta)]

1/4 

– 273  [°C] (2) 
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kde 

 tr – Střední teplota sálání [°C], je rovnoměrná teplota okolních 

ploch, při níž se sdílí sáláním stejně tepla jako ve skutečném 

heterogenním prostředí. Měří se radiometry, nebo se vypočítá 

z výsledné teploty kulového teploměru a teploty vzduchu. Slouží 

jako jedna ze vstupních hodnot pro vypočet operativní teploty 

 tg - Teplota kulového teploměru [°C], je teplota v okolí lidského 

těla měřená kulovým teploměrem  

 va - Rychlost proudění vzduchu [m.s-1], veličina charakterizující 

pohyb vzduchu v prostoru, je určená svojí velikostí a směrem 

proudění. Protože rychlost proudění vzduchu v prostoru značně 

kolísá, je nutné její změny vyjadřovat střední hodnotou za 

časovou jednotku a směrodatnou odchylkou 

 ta – Teplota vzduchu [°C], také nazývaná suchá teplota, je 

teplota v okolí lidského těla, měřená jakýmkoli teplotním čidlem 

neovlivněným sáláním okolních ploch 

 

 

Následně stanovíme operativní teplotu to: 

 

to = tr + A (ta – tr)       [°C] (3) 

 

kde A je koeficient, který je funkcí rychlosti proudění vzduchu. Pro 

hodnoty do 1,0 m.s-1 platí hodnoty uvedené v tabulce 7: 

 

va (m.s-1) 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 

A (-) 0,50 0,53 0,60 0,65 0,70 0,75 

Tabulka 8: Závislost koeficientu A na rychlosti proudění vzduchu 

 

Pro rychlosti proudění vzduchu větší než 1,0 m.s-1 se koeficient stanoví 

dle vztahu: 

 

A = 0,75 va
0,16        (4) 

 

Při rychlosti proudění vzduchu menší jak 0,2 m.s-1 můžeme přímo použít 

hodnotu z kulového teploměru jako teplotu operativní. 

 

Dá se říci, že určení operativní teploty je velmi podrobně zpracováno 

a správná hodnota se dá přesně stanovit pro libovolnou rychlost proudícího 

vzduchu a libovolnou teplotu. Bohužel, korigovaná teplota pro venkovní 
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prostředí se stanovit přesně téměř nedá. Zmiňuje se o ní i Věstník Ministerstva 

zdravotnictví, ale ten stejně jako nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pouze 

odkazuje na tabulku teplot v příloze nařízení vlády č. 361/2007 Sb. č. 1, část D. 

Státní zdravotní ústav, který je autorem metodického pokynu ve 

Věstníku Ministerstva zdravotnictví, na dotaz ohledně správného stanovení 

korigované teploty odpověděl, že hodnota kulového teploměru je dostačující 

a že z důvodu plánované opětovné novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

můžeme očekávat do konce roku 2011 i aktualizaci současné metodiky. 

V době zpracování této diplomové práce ovšem žádná další novelizace 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. neproběhla a ani nebyla aktualizována 

metodika týkající se ochranných nápojů. 

 

Z výše uvedených důvodů, bude tedy při dalším zpracování teplot 

použita vždy pouze výsledná hodnota kulového teploměru. 

 

6.2.6. Zpracování veličin 

Veličiny se dále uloží do databázové tabulky SAP R/3 

ZHR_ON_METEO, odkud budou vybírány maximální a minimální teploty pro 

osmihodinové (R8), dvanáctihodinové ranní (R12) a dvanáctihodinové noční 

směny (N12). Tato data budou uložena do tabulky ZHR_ON_TEPLOTY. Pro 

náhled na tyto hodnoty bude k dispozici program, který navíc barevně odliší 

kritické teploty (24°C, 26°C a 4°C). Náhled na nezpracovaná data obsahuje 

příloha 1. Příloha 2 a 3 obsahuje náhled na již zpracované maximální 

a minimální teploty v letním a zimním období. 

 

6.2.7. Evidence třídy práce 

Třídy práce budou nově evidovány u jednotlivých zaměstnanců. Pro tuto 

činnost bude vytvořen v modulu HR nový infotyp 9010, kde bude s časovou 

platností informace o třídě práce každého zaměstnance spadajícího do třídy 

II b a III a. Prvotní naplnění tohoto infotypu bude provedeno jednorázově 

použitým programem, který na základě profese a organizačního přiřazení 

zaměstnance určí z databázové tabulky ZHR_ON_PROFESE třídu práce.  

Plnění tohoto infotypu u nově nastoupivších zaměstnanců bude probíhat 

již automaticky a to při zadávání dat do infotypu „Organizační opatření“, kde je 

profese jedno z povinných polí. 
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Obrázek 12: Infotyp 9010 - Evidence třídy práce 

 

6.2.8. Vyhodnocení vzniku nároku na ochranné nápoje 

Pro jednotlivé směny, dle docházky zaměstnanců a dle vývoje teplot na 

dané směně, vyhodnotí další program nárok na ochranné nápoje. Pro každý 

den bude zobrazen počet zaměstnanců na každé směně a počet ochranných 

nápojů dle jednotlivých tříd práce. Dosažení kritických hodnot je opět 

zvýrazněno barevnými poli. Pro zátěž teplem jsou zde zobrazeny litry 

mineralizovaného nápoje a pro zátěž chladem počty sáčků čaje a gramy cukru. 

Náhled na vyhodnocená data pro zátěž teplem je v příloze 4 a pro zátěž 

chladem v příloze 5. Pro toto vyhodnocení budou vytvořeny tabulky 

ZHR_ON_TEPLO  a ZHR_ON_CHLAD, kde budou uvedeny ceny, množství, 

druh balení a množství na osmi a dvanácti hodinovou směnu. Další 

databázová tabulka ZHR_ON_TEPLO02 slouží pro stanovení správného 

množství nápoje pro zátěž teplem dle třídy práce a teploty. 

 

6.2.9. Zabezpečení včasného nákupu a výdeje ochranných nápojů 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.1.1., jsou ochranné nápoje dle Směrnice 

personálního ředitele číslo 102/2010 vydávány zálohově. Na Severočeských 

dolech a.s. jsou vydávány suroviny pro přípravu nápoje, který si zaměstnanec 

připraví sám na svém pracovišti. Pro zátěž chladem se vydává 2 x 25 sáčků 

čaje a 1kg cukru (na osmihodinovou směnu 2 sáčky čaje a 32,5g cukru), pro 

zátěž teplem 20 tablet mineralizovaného nápoje. K dalšímu zálohovému výdeji 

dojde, nepokryje-li zůstatek surovin k přípravě nápoje následujících 

5 osmihodinových směn. 

Proto bude vytvořen další program, který vyhodnotí všechna tato kritéria 

a dle nejběžnějšího plánu pracovní doby upozorní, kdy bude třeba dát pokyn 

k dalšímu zálohovému výdeji ochranných nápojů. 



Martin Najman:   Ochrana proti bezp. rizikům a naplňování NV č.361/2007 Sb. na Severočeských dolech a.s. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2012                                                                                                                                                                   37 

 

Vyhodnocení kritérií pro zátěž teplem a pro zátěž chladem obsahuje 

příloha 6 a 7. Ve sloupci „Nárok“ je indikováno, že dle zadaného nejběžnějšího 

plánu pracovní doby došlo na dané směně ke splnění kritérií výdeje 

ochranných nápojů. Ve sloupci „Nákup“ nalezneme informaci, kdy je třeba 

provést nákup a výdej těchto nápojů. 

6.2.10. Evidence vydaných nápojů 

Při výdeji nápojů bude vyplněn další, nově vytvořený, infotyp 9011 (viz. 

obrázek 13). Zde se bude u jednotlivého zaměstnance evidovat počet zálohově 

vydaných ochranných nápojů. Tento údaj bude využit k účetním podkladům pro 

uplatnění daňově uznatelných nákladů. 

 

 

 
Obrázek 13: Infotyp 9011 - Zálohové čerpání ochranných nápojů 

 

6.2.11. Konečné vyhodnocení výdeje 

Jelikož se ochranné nápoje vydávají zálohově dle nejběžnějšího plánu 

pracovní doby, dojde logicky k většímu výdeji nápojů než je možno uplatnit 

jako daňově uznatelné náklady. Pro správné stanovení daňově uznatelných 

nákladů proto bude sloužit další program, který vyhodnotí skutečný výdej 

ochranných nápojů (kapitola 6.2.10.) a skutečně oprávněně spotřebované 

ochranné nápoje. Tato data budou uležena v databázové tabulce 

ZHR_ON_VYHODNOCENI.  

Celkové databázové schéma vyhodnocení je zobrazeno v obrázku 14. 
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Obrázek 14: Databázové schéma vyhodnocení ON 
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7. DOPORUČENÍ A ZÁVĚR 

Uvedené rizikové faktory, tak jak je definuje nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. dle novelizace ze dne 1. května 2010 nařízením vlády 

č. 68/2010 Sb., jsou na Severočeských dolech a.s. důsledně sledovány a pro 

minimalizaci jejich vlivu na zdraví zaměstnanců jsou neustále hledány nové 

možnosti a vylepšení stávajících opatření. 

Navržené řešení problematiky výdeje a evidence ochranných nápojů 

v této diplomové práci by mělo přinést její zjednodušení, zpřesnění a také 

rychlejší reakce na vyhodnocení vlivu klimatických změn teplot venkovních 

pracovišť na zaměstnance. Dalším, nezanedbatelným přínosem je umožnění 

výrazného ekonomického přínosu pro tuto uhelnou společnost v podobě 

daňově uznatelných nákladů vydaných ochranných nápojů.  

Největší problematiku bohužel nepředstavuje technické řešení, ale 

vlastní uplatňování nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kdy je nedostatečně řešeno 

stanovení korigované teploty vzduchu se zahrnutím rychlosti proudícího 

vzduchu, která je hlavním parametrem pro určení vzniku nároku na čerpání 

ochranného nápoje při zátěži chladem. 

Je možné, že další očekávaná novelizace nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. bude obsahovat již komplexnější řešení korigované teploty 

vzduchu a proto doporučuji navrhované řešení problematiky výdeje 

ochranných nápojů v mé diplomové práci v co nejkratší době realizovat 

a případné změny plynoucí z novelizovaného nařízení vlády do něj dodatečně 

zahrnout. 

Věřím, že se toto navrhované řešení do budoucna ukáže jako správné 

a přinese předpokládané výsledky. 
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