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ANOTACE 

   Obsahem p�edložené práce je popsání struktury t�žební spole�nosti z hlediska 

kategorizace d�lnických pozic a rizik s nimi spojenými. V úvodu se práce zabývá pojmem 

bezpe�nosti práce, a co p�esn� v sou�asnosti tento pojem znamená pro zam�stnavatele. 

Charakterizuje hornictví jako obecn� rizikovou oblast povolání. V další �ásti následuje 

charakteristika vybrané spole�nosti. Popisuje její polohu, historii a �innosti d�lnických 

profesí. Práce pokra�uje analýzou bezpe�nosti práce, vysv�tluje podmínky stanovení 

kategorizace prací a pojem pracovní úraz. Dále jsou v této �ásti práce vyjmenovány 

povinnosti zam�stnavatele a zam�stnanc�. Dalším tématem práce je odškod�ování 

pracovních úraz� a nemocí z povolání. Na záv�r byl porovnán po�et pracovních úraz�

s po�tem odchod� pracovník� ze zdravotních d�vod�. 

Klí�ová slova: bezpe�nost práce, t�žební spole�nost, pracovní úraz, kategorizace prací, 

odškod�ování pracovních úraz�

SUMMARY 

   The content of this thesis is the description of the structure of the mining company in 

terms of categorization of laborers and the risks associated with them. In the first part of 

the thesis deals with the concept of safety and what exactly the term means for employers. 

Mining is generally characterized as a risk area occupation. The next part is an overview of 

selected company. It describes the location, history and job descriptions of laborers. The 

thesis continues the analysis of safety, explains the conditions under which work 

categorization and concept of work accident. There are in this section of thesis enumerated 

responsibilities of the employer and employees. Another topic is compensation for work 

accidents and occupational diseases. In conclusion was compared the number of work 

accidents with the number of workers leaving for health reasons. 

Keywords: occupational safety, mining company, work accident, work categorization, 

compensation for work accidents 
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1 Úvod 
Ze zákoníku práce vychází povinnost každého zam�stnavatele zajistit bezpe�nost a 

ochranu zdraví zam�stnanc� p�i práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 

života a zdraví, která se týkají výkonu práce. �ím dál tím více se prodlužuje �as, který 

lidé stráví ve svém zam�stnání. K tomu, aby mohli spl�ovat požadavky zam�stnavatel�

na produktivitu práce na 100%, pot�ebují zajistit takové podmínky, které jim pomohou 

své úkoly plnit. Bezpe�nost práce se stala p�evážn� v poslední dob� velmi d�ležitým 

faktorem. P�evážn� v�tší spole�nosti kladou na oblast bezpe�nosti a hygieny práce 

velký d�raz. Zárove� je také ukazatelem morální odpov�dnosti zam�stnavatel�. 

Spole�nosti soupe�ící na trhu práce o kvalifikované zam�stnance zve�ej�ují své 

výsledky a cíle stanovené bezpe�nostní politiky, kterou si zvolily. 

Hornictví vždy bylo rizikovým povoláním, zvlášt� pak v p�ípad� hlubinného 

dobývání. Zásahy do horninového prost�edí vyvolávají narušování jeho stability. To 

potvrzují statistiky pracovních úraz� všech t�žebních spole�ností, kdy nej�ast�jším 

zdrojem pracovních úraz� je spolu se selháním lidského �initele také nep�edvídatelné 

riziko práce. Pád horniny zp�sobuje mnoho pracovních úraz�. 

Tato bakalá�ská práce je zam��ená na bezpe�nost práce ve vybrané t�žební 

spole�nosti, kterou je spole�nost Kohinoor a.s. spravující D�l Centrum. Zahrnuje 

podrobný popis pracovních �inností d�lnických pozic v návaznosti na rizika, která se p�i 

výkonu práce vyskytují. Zmi�uje se o po�tech pracovních úraz� v posledních letech, 

graficky znázor�uje jeho vývoj a pojednává o d�vodech poklesu a vzestupu po�tu 

pracovních úraz�.  

Další velkou kapitolou práce je odškod�ování pracovních úraz�. Popisuje, jaké má 

zam�stnavatel povinnosti ke svým zam�stnanc�m, ale i jaké má možnosti z hlediska 

odškod�ování pracovních úraz� a nemocí z povolání.  
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2 Charakteristika spole�nosti 
V �eské republice je již jen jeden hn�douhelný d�l, ve kterém se stále t�ží – je jím 

D�l Centrum, jehož vlastníkem je spole�nosti Kohinoor a.s. 

2.1 Poloha 

D�l Centrum se nachází na území ležící t�sn� pod vrchy Krušných hor v Mostecké 

hn�douhelné pánvi. Rozkládá se na katastrálním území obce Dolní Ji�etín a jeho 

dobývací prostor se nachází 4,5 km severozápadn� od m�sta Mostu. Spole�nost, která 

spravuje d�l Centrum, je Kohinoor a.s. [4] 

2.2 Historie 

„Založení dolu se uskute�nilo v letech 1888 až 1889 a jeho prvním majitelem se stala 

Anglo – rakouská banka se sídlem ve Vídni.  

V roce 1890 ho Anglo – rakouská banka výhodn� prodala Severo�eské uhelné 

spole�nosti se sídlem v Most�. Dohromady Severo�eská uhelná spole�nost odkoupila od 

Anglo – rakouské banky cca. 3 512 ha v mostecko – chomutovském revíru a tím se poté 

stala nejmocn�jší t�ža�skou spole�ností v severozápadních �echách. 

Vedle dolu Centrum byly tehdy otev�eny ješt� jámy Quido I – II a Humboldt I. 

Pozd�ji se otev�ely další doly, nap�. Humboldt II., Radecký (pozd�ji Kolumbus) a d�l 

Germania (pozd�ji Fortuna). 

Provoz Dolu Humboldt byl v roce 1904 zastaven, a tak se jeho prostory p�ipojily 

k Dolu Centrum. Koncem roku 1933 se prostory Dolu Centrum op�t rozši�ují. 

Z hospodá�ských d�vod� ukon�il provoz D�l Humbodt II. K této události se také váže 

po�átek boje severo�eských horník� ve Velké mostecké stávce. Tím vším se p�vodní 

plocha Dolu Centrum 277 ha zv�tšila na 604 ha. 

V roce 1938 po obsazení �eskoslovenské Republiky N�meckem se D�l Centrum 

stává spolu s celým severo�eským hn�douhelným revírem ko�istí Göringova koncernu 

vznikem Sudeton�mecké d�lní akciové spole�nosti. 

Po osvobození v roce 1945 za�ala Dolu Centrum nová éra hospodá�ského rozvoje. 

V roce 1953 se op�t zv�tšuje dobývací prostor dolu o �ást tzv. volného pole. Prostor se 
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zv�tšil na 779 ha.  V roce 1966 se D�l Centrum spojil s Dolem Kolumbus a jeho 

rozloha se zv�tšila na 1 177 ha. 

Útlum hornictví po roce 1989 zp�sobený snižováním spot�eby hn�dého uhlí se 

projevil na situaci hlubinného Dolu Centrum. V roce 1995 bylo vydáno rozhodnutí 

Ministerstva pr�myslu obchodu, které na�ídilo zahájení útlumu t�žby Dolu Centrum. 

P�esto t�žba p�etrvává dodnes a D�l Centrum z�stal jediným hlubinným hn�douhelným 

dolem v �echách.“ [4] 

2.3 Dobývací metody Dolu Centrum 

„Za dobu od založení Dolu Centrum až po jeho sou�asnost bylo využito n�kolika 

technik hlubinného dobývání. Poté, co se do dol� za�ala zavád�t elekt�ina, za�alo 

docházet k postupné mechanizaci a k zavád�ní trhacích prací p�i t�žb�, se stalo 

komorování v lávkách na zával s trhací prací na dlouhou dobu dominantní metodou 

dobývání. 

Po roce 1989, kdy se zvýšily nároky na hospoda�ení s nerostnými surovinami, se 

za�ala zavád�t na D�l Centrum metoda st�nování v lávkách s vypoušt�ním mezistropu. 

Bylo využito zkušeností z dolu Kohinoor a po uzav�ení dolu Jan Žižka na Chomutovsku 

se p�evzala celá st�nová technologie. 

Dobývací metoda komorování v lávkách byla opušt�na v roce 1996.“ [4] 
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Tabulka �. 1 vyjmenovává d�lnické pozice, které se na Dole Centrum provozují. 

V Dole Centrum jsou d�lnické pozice vystaveny n�kterým rizik�m, která mohou zavinit 

poškození zdraví p�i práci. Z uvedené tabulky se m�žeme dozv�d�t, které d�lnické 

pozice ve sledované spole�nosti jsou v riziku, tzn. jsou alespo� v jedné z uvedených 

kategorií rizik minimáln� ve stupni �íslo 3.  

Stupn� 1 - 4 charakterizují míru výskytu rizikových faktor� v pracovním prost�edí a 

tím pádem i v�tší možnost ohrožení zdraví p�i pracovním výkonu. Stupe� 1 

nep�edstavuje pravd�podobn� žádné riziko. Do stupn� 2 jsou za�azeny ty práce, kde 

poškození zdraví vlivem pracovních podmínek nelze vylou�it. Prací v kategorii 3 se 

rozumí taková práce, p�i které se zam�stnanc�m musí p�id�lovat osobní ochranné 

pom�cky, aby se snížilo velké riziko poškození zdraví. A nakonec práce v kategorii 4 

jsou práce s vysokým rizikem poškození zdraví, které nelze vylou�it ani p�id�lenými 

ochrannými prost�edky ani zajišt�nými ochrannými opat�eními. [10] 

Graf 1 – Po�et d�lnických pozic v riziku 

Z grafu je patrné, že nej�ast�jším zdravotním rizikem v kategorii 3 u v�tšiny 

pracovních pozic je hluk. Následuje fyzická zát�ž s pracovní polohou, dále prach, zát�ž 
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teplem a vibrace. Další uvedené rizikové faktory nep�edstavují takové nebezpe�í, tzn. 

jsou v nižší kategorii než v kategorii �. 3.  

V další �ásti se tato práce zam��í na podrobn�jší prozkoumání d�lnických pozic. 

2.4.1 Bá�ský záchraná�

„Zam�stnanci profese bá�ský záchraná� jsou zam�stnáváni vzhledem ke své vyšší 

odbornosti na práce speciální, odborné, bá�sky obtížné, p�ípadn� termínované a to 

zejména na nehavarijní likvidace d�lních zápar� ve strop� a v bocích chodeb za výztuží, 

kde jsou vystavováni zvýšené teplot�, kou�ovým zplodinám a pá�e, vzniklé 

vyhašováním ohnisek vzniklého záparu. 

Další �innosti záchraná�� je zmáhání výlom� v bocích a stropech d�lních d�l, 

regulace chodeb, což je vým�na d�lním tlakem zdeformované ocelové výztuže a 

d�ev�ného obložení. Tato �innost je nejvíce náro�ná po všech stránkách.  

Dále provád�jí stavbu za�ízení pro regulaci v�trného proudu v dole, uzavírky již 

vyrubaných nebo nepoužívaných d�lních d�l, stavby izola�ních objekt�, zdí a bedn�ní. 

Mimo jiné již zmín�né �innosti zajiš	ují zaplavování uzav�ených prostor popílkem, 

�išt�ní zásobník� a jejich výpustí, práce p�i p�ibírkách spodk� d�lních d�l. 

Tyto nehavarijní práce jsou provád�ny v nep�etržitém t�ísm�nném provozu, pracovní 

doba je 7,5 hodiny. 

Pokud záchraná�i nezajiš	ují záchraná�ské akce, provádí b�žné práce horníka 

v hlubin�, což je p�evažující �innost. 

Bánští záchraná�i jsou speciáln� vycvi�eni pro likvidaci škod a záchranu lidských 

život� p�i hornické �innosti. Zásahová �innost d�lních záchraná�� je provád�na 

v extrémních podmínkách (nedýchatelné ovzduší, teploty p�evyšující 30°C, nulová 

viditelnost, trvalá zát�ž dýchacího aparátu a trvalá fyzická zát�ž – váha dýchacího 

p�ístroje 12,5 kg apod.) 

Pro tuto �innost se musí pravideln� (2x ro�n�) zú�ast�ovat cvi�ení ov��ování fyzické 

a psychické zdatnosti.“ [4] 
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2.4.2 Obsluha strojního za�ízení 

„V ob�hu voz� zajiš	ují bánští úpravá�i �azení d�lních voz� vyjížd�jících od jámy na 

jednotlivé koleje k výklopník�m. Zde je uhelná zásoba pomocí vzduchového 

vykláp�cího za�ízení z voz� vyklopena na vynášecí pásy. Po vynášecích pasech se uhlí 

dopravuje p�es reverzní pasy k zásobník�m. Prázdné (vyklopené) vozy se pomocí 

posunova�� a �et�zových dopravník� vrací k narážecímu za�ízení, které d�lní vozy 

natla�í do t�žní nádoby. V dob� provozu jsou veškeré �innosti v ob�hu voz� provád�ny 

manipulací na ovláda�ích �ídících pult� velínu a výklopníku, které jsou sou�asn�

klidovými kabinami. Roz�azení voz� se provádí z pultu pomocí vzduchem ovládaných 

výhybek. Rovn�ž vyklopení plných voz� na výklopníku probíhá bez ru�ní manipulace. 

Na zásobníky na povrchu dolu je uhelná zásoba dopravena od výklopník� z ob�hu voz�

dopravními vynášecími pasy, kde se vzduchem ovládanými klapkami v uzav�ených 

skluzech sm��uje na jednotlivé reverzní pasy. Pomocí dvojice reverzních pas� je 

vyt�žená zásoba sypána podle kvality do povrchových zásobník�.  

Zam�stnanci na tomto pracovišti dohlíží na bezpe�ný a bezporuchový provoz 

pásových linek dopravujících uhelnou zásobu od výklopník� až do povrchových 

zásobník�, v�etn� sypání zásoby do p�istavených drážních voz�. Uhelnou zásobu, která 

se na p�esypech a skluzech p�esype mimo dopravníky, musí osádka tohoto pracovišt�

vy�istit a naložit zp�t na pásové dopravníky.“ [4] 

2.4.3 Ruba�, st�na�

„Osádka st�nového komplexu je zpravidla tvo�ena 7 pracovníky. 

Práce ve st�novém porubu – b�žný provoz

1. �ezání uhelného pilí�e dobývacím kombajnem 

2. P�esouvání st�nové technologie 

3. Vypoušt�ní uhelné zásoby 

4. �išt�ní st�ny 

5. Plen�ní výztuže + stavba náhradní výztuže 

6. Vykrácení pasového dopravníku (1x za týden)“ [4] 
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1. 
ezání uhelného pilí�e 

   „Je mechanizované, provádí se pomocí dobývacího kombajnu, který je ovládán 

pá�kami p�ímo na kombajnu nebo dálkovým ovládáním. Jeden pokos (tj. od�ezání 

uhelného pilí�e o cca 60 cm) trvá p�ibližn� 30 min. B�hem jedné sm�ny se zpravidla 

provádí 1 až 2 pokosy. Pracovník – kombajnér �ídí rychlost pojezdu kombajnu a výšku 

�ezného kola a sou�asn� kontroluje správné ukládání p�ívodního kabelu. Práce je 

vykonávána p�ímo od kombajnu za ochranným krytem nebo z bezpe�né vzdálenosti 

z d�vodu odlétávající rubaniny pod zabezpe�eným stropem (stropnice hydraulických 

štít�).“ [4] 

2. P�esouvání st�nové technologie 

   „Štíty st�nové technologie jsou hydraulické, ovládané pomocí pá�ek typu „piáno“. 

Práce je provád�ná vstoje pod zajišt�ným stropem. Doba p�esouvání štít� je asi 30 min. 

Práci provádí zpravidla 2 pracovníci.“ [4] 

3. Vypoušt�ní uhelné zásoby 

   „Provádí se pomocí ovládacích pá�ek na štítech. Doba vypoušt�ní �iní podle po�tu 

pokos� a poštu plen�né výztuže cca 1,5 – 3,5 hod. Práce je konaná vstoje pod 

stropnicemi štít�. Práci provádí zpravidla 2 pracovníci.“ [4] 

4. �išt�ní st�ny 

   „Nakládání napadané zásoby do uli�ky st�nového komplexu pomocí lopat na 

st�nový h�eblový dopravník. Doba �išt�ní se pohybuje okolo 30 minut. Práci provádí 

zpravidla 4 pracovníci.“ [4] 

5. Plen�ní výztuže 

   „Pro možný postup st�nového komplexu musí být v mírném p�edstihu (cca 1 m) 

vyplen�na d�lní výztuž. D�lní výztuž je tvo�ena t�emi ocelovými segmenty spojenými 

zámky do jednoho oblouku a 1,2 m d�evem, kterým se provádí obležení bok� a stropu 

mezi jednotlivými oblouky. P�ed plen�ním se musí zajistit stropní oblouk „podvlakem“ 

z hranolu nebo šroubovanou stojkou, potom se demontují ru�n� klí�em vrchní zámky. 

Spodní zámky se �áste�n� povolí a palicí srazí z p�esahu obou segment�. Tímto je bo�ní 

segment uvoln�n. 
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   P�i odstran�ní bo�ních segment� v�tšina d�ev�ného obložení vypadne, zbytek se 

musí uvolnit okopáním. D�evo nad stropním kruhem se odstraní a stropní segment se 

sejme z hranolu nebo stojky. Profil chodby musí být za�išt�n pomocí špi�áku od 

uvoln�né horniny.  

   Stavba náhradní d�ev�né výztuže se provádí mezi výztuž ocelovou pro zabrán�ní 

vytvo�ení nežádoucích stropních výlom� na styku st�ny s chodbou.  

   Práce je konaná na dvou místech, na vtažné a výdušné chodb�. Na každém 

pracovišti je provád�na dvojicí pracovník�. Doba plen�ní a vyklizení d�lní výztuže je 

p�ibližn� 30 minut.“ [4] 

6. Vykrácení pasového dopravníku 

   „S postupem st�nového komplexu je nutné p�ibližn� 1x za týden provést zkrácení 

pasového dopravníku. Tuto práci provádí celá osádka st�ny spole�n� se záme�níkem a 

s využitím záv�sné lokomotivy. V dob� provád�ní této �innosti je st�nová technologie 

mimo provoz. Tato �innost je za�azená jako sou�ást záme�nické profese.“ [4] 

„Práce ve st�novém porubu probíhá ve t�ísm�nném p�etržitém režimu. Sou�asn� se 

spušt�ním �ezného bubnu pro �ezání uhelného pilí�e ve st�novém porubu je automaticky 

spoušt�no protiprašné zkráp�cí za�ízení umíst�né na rameni bubnu a vodní post�ik 

p�esypu z podst�nového h�eblového dopravníku na pásový odt�žovací dopravník. 

Dobývací kombajn je vybaven blokováním chodu pro p�ípad nedostatku vody (nízký 

tlak vody) pro zneškod�ování uhelného prachu. Vodní post�ik má nezávislý p�ívod 

vody. Smá�ením a zneškod�ováním uhelného prachu v míst� jeho vzniku se sou�asn�

zabra�uje jeho p�enosu do ostatních �ástí dolu.  

   Pro snížení množství rozptýleného prachu odcházejícího ze st�nového porubu p�i 

sypání uhelné zásoby z nadloží musí být na výdušné stran� porubu instalováno zkráp�cí 

za�ízení, které vytvo�í vodní clonu p�es celý profil st�nového porubu.“ [4] 

2.4.4 Razi�

„Veškeré práce probíhají na p�edku ražené chodby o pr��ezu 10 – 15 m2, p�i ražení 

st�nové prorážky až 20 m2. Chodby jsou raženy v uhelném pilí�i strojn� pomocí 

razícího kombajnu PK-3R. Každá ražená chodba je vybavená razícím kombajnem, 
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odt�žovacím vle�ným páskem, separátním v�tráním, rozvodem požární vody, tlakového 

vzduchu a elektrické energie. Ražená chodba je vystrojena ocelovou výztuží obloženou 

zpravidla 1,2 m dlouhou kulatinou. Pomocí razícího kombajnu vy�íznou chodba�i 

p�edek chodby s postupem 1 m, vy�íznutý prostor musí za�istit a zajisti ocelovou 

výztuží zapaženou d�evem. Celý tento postup se opakuje zpravidla 4x za sm�nu. Mimo 

tuto práci musí razi�i zav�sit v�tra�ku do separátního lutnového tahu, provést montáž 

kolejnice záv�sné drážky pro pojezd zav�šeného vynášecího pásku razícím kombajnem, 

vy�istit pod dopravním páskem a okolo p�esypu pásku na pas a provád�t kontrolu 

razícího kombajnu a dopravního pásku. 

   Na Dole Centrum se používá strojní ražba chodeb pomocí razícího kombajnu PK-

3R. Ražbu zajiš	uje 3-�lenná osádka. Kombajn ovládá kombajnér ru�n� pá�kami 

z jednoho místa opat�eného seda�kou. Zbylí dva pracovníci se starají o bezproblémové 

odt�žení zásoby p�es vynášecí pásek na pasový dopravník. 

   Pro vy�íznutí a odt�žení zásoby pomocí kombajnu musí pracovníci ru�n� upravit 

profil �elby a do�istit po�vu.  

   Takto p�ipravený prostor musí být zajišt�n d�lní ocelovou výztuží zapaženou 1,2 m 

d�evem.  

   Vrchní díl (stropnice) je položen p�es hydraulické rameno kombajnu a tím také 

vyzvednut na ur�ené místo. Bo�ní segmenty se musí postavit do svislé polohy jedním 

koncem na po�vu a druhým na stropnici a zajistit dvojicí zámk� na každé stran�. 

Vzniklé nezajišt�né pole je potom obloženo 1,2 m d�evem. Spodní �ást se obkládá 

z po�vy, vrchní �ást bok� a strop z lešení asi 1 m nad po�vou. P�i ražb� je sou�asn�

nutné prodlužovat kolej záv�sné drážky a separátní v�trání.“ [4] 
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Obr. 2 – Razící kombajn 
Foto: M. Suchá 

2.4.5 Horník – d�lník v hlubin�

„Do profese horník spadají �innosti, které jsou svým rozsahem práce rozmanité. 

Zam�stnanci provádí �innosti spojené s kontrolou a údržbou veškerých d�lních d�l Dolu 

Centrum. P�i rekonstrukci a údržb� d�lních d�l p�ekládají materiál, �istí prostor od 

uhelné zásoby, provádí kropení a zneškod�ování polétavého uhelného prachu, staví 

d�lní hráze pro uzav�ení vyrubaných prostor, p�ibírají zbub�elé po�vy, regulují 

nadm�rným horským tlakem zdevastované ocelové výztuže a d�ev�né obložení.“ [4] 

2.4.6 D�lní záme�ník 

„Zam�stnanci profese d�lní záme�ník zajiš	ují údržbu, mazání, se�izování a opravy 

provozovaných strojních za�ízení jako jsou nap�. �erpadla v �erpacích stanicích 

s výtla�ným potrubím, dopravní nádoby a výstroj v jámách, rozvod požární vody, 

stla�eného vzduchu, plavícího potrubí, záv�sné lokomotivy s drážkou, razící kombajny, 

�erpadla hydraulické kapaliny, st�nové a razící technologie atd.“ [4] 

2.4.7 
idi� záv�sné lokomotivy 

„Doprava materiálu pomocí záv�sných lokomotiv (zdrojem hluku je motor 

lokomotivy) se uskute��uje v hlubin� dolu. Vzhledem k malé velikosti dolu není doba 
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jízdy lokomotivy od p�ekladišt� na nejvzdálen�jší pracovišt� a zp�t v�tší jak 60 minut. 

Souprava vyjíždí zpravidla �ty�ikrát za sm�nu. Zbytek pracovní doby obsluha 

lokomotivy provádí nakládání, vykládání a úklid materiálu, dopl�ování paliva a údržbu 

stroje. P�i t�chto doprovodných �innostech se motor lokomotivy vypíná. Lokomotivu 

obsluhují dva zam�stnanci, �idi� a pr�vod�í. Z praktických d�vod� se využívají dva 

�idi�i, kte�í se po domluv� vždy v �ízení pravideln� st�ídají. Pr�vod�í je cca 20 m p�ed 

soupravou, p�i�emž kontroluje stav dopravní cesty a p�ehazuje výhybky apod. Tento 

zam�stnanec je mimo dosah zvýšené hlu�nosti. V každé sm�n� dopravují 1 až 2 záv�sné 

lokomotivy.  

Doprava materiálu na ražené chodby, p�ípadn� odvoz vyplen�ného materiálu od 

st�nového porubu se provádí ve t�ísm�nném provozu. V hlubinném provozu Dolu 

Centrum se záv�snými lokomotivami dopravuje tém�� veškerý materiál. Záv�sné 

vozíky umož�ují materiál o v�tších rozm�rech nebo hmotnostech bezpe�n� bez námahy 

dopravit a vyložit a ur�ené místo. Dopravovaný materiál menších rozm�r� a hmotností 

osádka záv�sné lokomotivy ru�n� vykládá na skládku zaváženého pracovišt�.“ [4] 

Obrázek �. 3 zachycuje záv�snou lokomotivu v provozu.  

Obr. 3 – Záv�sná lokomotiva 

Foto: M. Suchá 
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2.4.8 Provozní záme�ník 

„Zam�stnanci profese provozní záme�ník pracují krom� vlastních dílen také v rámci 

údržby a kontroly strojního za�ízení v ostatních provozovnách na povrchu dolu. 

Provozní záme�níci provádí �innosti spojené s údržbou, mazáním, se�izováním a 

opravami provozovaných strojních za�ízení nap�. d�lních voz�, narážecího za�ízení, 

kompresorovny, vým�níkové stanice t�žního stroje atd. Zajiš	ují také chod �isti�ky 

odpadních vod. Rovn�ž veškeré opravy d�lního za�ízení, které nelze provád�t 

v podmínkách hlubiny, je po vyvezení opravováno na povrchu, nap�. náro�né svá�e�ské 

práce. Uvedené �innosti se provád�jí ve speciáln� vybavených dílnách.“ [4] 

2.4.9 Naráže�

„Zam�stnanci d�lnické profese naráže� odpovídají za bezpe�ný provoz celého náraží 

v hlubin� a na povrchu, jak v dob� výtahu rubaniny, dopravy materiálu do hlubiny a 

z hlubiny, tak v dob� jízdy mužstva. P�i jízd� mužstva dbá naráže� o bezpe�nost p�i 

výstupu a nástupu lidí do nádoby, obsluhuje dví�ka dopravních nádob a dává do 

strojovny zvukový signál, že na jeho pracovišti je nádoba p�ipravena k bezpe�né jízd�. 

P�i výtahu rubaniny odpovídá za osazení areta�ního za�ízení do klecí (zabra�uje vyjetí 

vozu za jízdy z klece). V dob� dojezdu klece na odnímací plošinu odpovídá za sklopení 

najížd�cích m�stk� pro snadn�jší najetí narážených voz� do klece a za samotné 

naražení prázdných voz� do klece pomocí narážecího za�ízení. Naražené vozy zárove�

vyrazí vozy z klece. Sou�asn� sleduje p�ísun voz� jedoucích v �ad� ke kleci, které 

brzdami p�ibrž
uje a p�ed klecí na stavítkách zastavuje. Poté uvede do chodu narážecí 

za�ízení, které beranem vtla�í vozy do klece. Sou�asn� sleduje p�es klec výjezd 

vyražených voz�. Vlastní �as obsluhy dopravních nádob t�žního stroje z d�vodu výtahu 

rubaniny, dopravy materiálu nebo jízdy mužstva je p�i sedmi a p�l hodinové sm�n�

s p�estávkami v pr�m�ru p�t a p�l hodiny. Naráže� za tuto dobu provede pr�m�rn� 700 

vým�n d�lních vozík� v kleci. Na naráže�e jsou kladeny z hlediska p�esnosti 

provád�ných úkon� vysoké nároky. Pracovišt� je obsazeno v nep�etržitém t�ísm�nném 

provozu vždy v jedné sm�n� jedním pracovníkem. Naráže�i se st�ídají na pracovišti.“ 

[4] 
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3 ANALÝZA BEZPE�NOSTI PRÁCE 
Zákoník práce se zabývá tématem bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

v paragrafech 101 – 108.  

Dle § 101, odstavce 1 zákoníku práce je zam�stnavatel povinen zajistit bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

která se týkají výkonu práce. Další odstavec § 101 ZP ur�uje vedoucím zam�stnanc�m 

za povinnost zastupovat zam�stnavatele v pé�i o BOZP. Tuto povinnost ukládá jako 

nedílnou a rovnocennou sou�ást jejich pracovních povinností. Za BOZP tedy 

neodpovídá ani bezpe�nostní technik a ani odborn� zp�sobilá osoba v pln�ní úkol�

v prevenci rizik, ale práv� všichni vedoucí zam�stnanci na všech stupních �ízení 

organizace. [5] 

„Každá organizace je povinna ve své politice bezpe�nosti BOZP stanovit �ty�i 

základní závazky: 

• Organizace bude usilovat o prevenci tak, aby nedocházelo ke vzniku úraz�. 

• Organizace bude usilovat o prevenci tak, aby nedošlo k poškození zdraví 

• Neustále zlepšovat sv�j systém managementu BOZP 

• Respektovat požadavky právních p�edpis� a další požadavky, k nimž se 

organizace p�ihlásila, ale také ty, které se na organizaci vztahují.“ [3] 

Další paragrafy zákoníku práce, �ásti páté o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci 

ukládají zam�stnavatel�m povinnosti vytvá�et bezpe�né a zdraví neohrožující pracovní 

prost�edí a pracovní podmínky. Dále p�izp�sobovat opat�ení m�nícím se skute�nostem, 

kontrolovat jejich ú�innost a dodržování a zajiš	ovat neustálé zlepšování stavu 

pracovního prost�edí. [5] 

„V praxi to v�tšinou funguje tak, že si organizace zvolí jednoho zam�stnance a toho 

pov��í úlohou odborn� zp�sobilé osoby v pln�ní úkol� v prevenci rizik (OZO BOZP). 

Tento zam�stnanec pak musí zajiš	ovat kooperaci se zam�stnavatelem a podílet se na 

všech opat�eních, která efektivn� podporují �innost odstra�ování rizik p�i práci. 

Vstupní školení zam�stnanc�, a to i vedoucích zam�stnanc�, m�že provést školitel, 

který není ur�en jako OZO BOZP, avšak veškeré podklady k tomuto školení, jeho 

osnovu, testy pro ov��ení znalostí apod., musí vytvo�it nebo alespo� schválit správnost 

dokument� svým podpisem odborn� zp�sobilá osoba v pln�ní úkol� v prevenci rizik. 
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OZO BOZP odpovídá za navržení a zpracování všech opat�ení, které vedou 

k minimalizaci rizik na pracovištích, ale záv�re�ná odpov�dnost za zajišt�ní BOZP leží 

na zam�stnavateli. D�vodem jsou možné omezené podmínky zam�stnavatele, který si 

m�že navržení od OZO BOZP p�izp�sobit svým podmínkám nebo na n� v�bec 

nep�istoupit. Z toho je z�ejmé, že OZO BOZP nem�že nést zodpov�dnost za 

organizaci.“ [3] 

3.1 Kategorizace prací 

Kategorizací prací vykonávaných zam�stnanci se vyjad�uje míra úrovn� zát�že ze 

zdravotního hlediska. V kapitole 2.4 Struktura d�lnických pozic byla uvedena tabulka 

(viz Tab. 1 – Struktura d�lnických pozic a rizika s nimi spojená), která vyjmenovává 

rizika, která se vyskytují na pracovištích Dolu Centrum. 

„Vyhláškou �. 432/2003 Sb. se stanoví podmínky pro za�azování prací do kategorií. 

Celkov� se posuzuje výskyt a míra p�sobení 13 faktor� pracovních podmínek – prach, 

chemické škodliviny, hluk, vibrace, neionizující zá�ení a elektromagnetické pole, 

fyzická zát�ž, pracovní poloha, zát�ž teplem, zát�ž chladem, psychická zát�ž, práce ve 

zvýšeném tlaku vzduchu, biologické �initele, zraková zát�ž, psychická zát�ž.“ [3] 

Na Dole Centrum se vyskytuje celkem 10 z uvedených 13 rizikových faktor�, z toho 

7 jich je v kategorii 3, což znamená, že hygienické limity jsou p�ekra�ovány a mohou se 

vyskytovat nemoci z povolání. 

„Zam�stnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je dále 

povinen u každého zam�stnance ode dne p�id�lení rizikové práce vést evidenci o jménu, 

p�íjmení a rodném �ísle, o po�tu odpracovaných sm�n p�i rizikové práci, o datech a 

druzích provedených léka�ských preventivních prohlídek a jejich záv�rech a o údajích o 

výsledcích sledování zát�že organismu zam�stnanc�.“ [3] 

„Kategorizace prací musí být p�i zásadní zm�n� podmínek práce aktualizována. 

Kone�né stanovisko k návrhu kategorizace prací zpracovanému zam�stnavatelem 

provádí hygienická stanice.“ [3] 

3.2 Pojem „pracovní úraz“ 

Zákoník práce definuje pojem pracovního úrazu v § 380.  
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„Pracovním úrazem pro ú�ely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt 

zam�stnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho v�li krátkodobým, náhlým a násilným 

p�sobením zevních vliv� p�i pln�ní pracovních úkol� ne v p�ímé souvislosti s ním. Jako 

pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zam�stnanec utrp�l pro pln�ní pracovních 

úkol�. Pracovním úrazem není úraz, který se zam�stnanci p�ihodil na cest� do 

zam�stnání a zp�t.“ [5] 

V n�kterých p�ípadech pracovních úraz� m�že být sporné, zda k úrazu došlo práv�

p�i pln�ní pracovních úkol� anebo v p�ímé souvislosti s ním. Pak se musí sejít 

personalista spole�nosti, zam�stnanec zvolený za OZO BOZP a p�ímý nad�ízený 

doty�ného zam�stnance a závazn� tuto situaci vy�ešit. [2] 

3.3 Povinnosti zam�stnavatel� a zam�stnanc� p�i pracovních úrazech 

„Zam�stnavatel je povinen objasnit p�í�iny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za 

ú�asti zam�stnance, pokud to zdravotní stav zam�stnance dovoluje, sv�dk� a za ú�asti 

odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a 

bez vážných d�vod� nem�nit stav na míst� úrazu do objasn�ní p�í�in a okolností vzniku 

pracovního úrazu. Dále musí vést v knize úraz� evidenci o všech pracovních úrazech, i 

když jimi nebyla zp�sobena pracovní neschopnost, nebo byla zp�sobena pracovní 

neschopnost nep�esahující 3 kalendá�ní dny. Dále je zam�stnavatel povinen 

vyhotovovat a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo 

ke zran�ní zam�stnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendá�ní dny, nebo 

k úmrtí zam�stnance. K dalším povinnostem pat�í p�edávat jedno vyhotovení Záznamu 

o úrazu postiženému zam�stnanci, u smrtelných pracovních úraz� jeho rodinným 

p�íslušník�m, dále ohlašovat pracovní úrazy a zasílat Záznamy o úrazy stanoveným 

orgán�m a institucím a v neposlední �ad� p�ijímat opat�ení proti opakování pracovních 

úraz�. 

Zam�stnanec musí bezodkladn� oznamovat svému nad�ízenému vedoucímu 

zam�stnanci sv�j pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní 

úraz jiného zam�stnance, pop�. úraz jiné fyzické osoby, jehož byl sv�dkem, a 

spolupracovat p�i objas�ování vyšet�ování jeho p�í�in.“ [2] 
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3.4 Vývoj pracovních úraz� v Dole Centrum 

Tab. 2 – Porovnání po�tu pracovních úraz� v letech 2000 - 2011 

Graf 2 – Vývoj pracovních úraz� v letech 2000 – 2011 

Z uvedené tabulky a grafu je z�ejmé, že v letech 2006 až 2009 došlo k v�tšímu 

celkovému poklesu pracovních úraz�. Bylo to zp�sobeno postupným útlumem t�žby a 

snížením po�tu zam�stnanc�. Zatímco v roce 2005 pracovalo na Dole Centrum celkem 

400 zam�stnanc� a po�et pracovních úraz� byl 29, v roce 2009 se po�et zam�stnanc�

snížil na 314 a po�et pracovních úraz� na 16. 
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V roce 2010 se op�t za�alo razit a došlo k navýšení t�žby. To vedlo k nár�stu po�tu 

zam�stnanc� a zárove� narostl po�et pracovních úraz�.  

V roce 2011 došlo na Dole Centrum bohužel i k jednomu smrtelnému pracovnímu 

úrazu. [4] 

3.5 T�i nejv�tší d�lní katastrofy v �eské republice 

Bohužel se do historie hornictví zapsaly také velké tragédie, p�i nichž došlo 

k obrovským ztrátám na životech. 

3.5.1 Katastrofa na dole Marie v P�íbrami – 7. 7. 1892 

Katastrofa na dole Marie je v�bec nejv�tší tragédií v historii hornictví v �eské 

republice.  

„V úterý 31. 5. 1892 krátce po jedenácté hodin� dopolední vypukl v Mariánském 

dole na B�ezových Horách požár, a to ve sklípku nárazišt� 29. patra, odkud se rychle 

ší�il. 

První sjížd�jící horníci na odpolední sm�nu se míjeli ješt� na 7. pat�e s t�emi nic 

netušícími horníky, kte�í vyjížd�li z osudného 29. patra po ukon�ené ranní sm�n�. 

Sjížd�jící již ale vid�li požár výd�evy na 29. pat�e, vrátili se stoupacím strojem nahoru, 

aby tuto skute�nost ohlásili. Mezi dobou výjezdu ranní sm�ny a výjezdu skupiny, která 

spat�ila požár, uplynula více než celá hodina. To již ovšem požár zmohutn�l a od 

ho�ícího sklípku byla zapálena výd�eva Mariánského dolu. Tedy asi v p�l druhé 

odpoledne byl v závodní kancelá�i ohlášen požár. Okamžit� byli o nešt�stí zpravení 

všichni ú�edníci Mariánského dolu, krátce nato i ú�edníci ostatních dol�. Vrchní správce 

dolu Marie Hugo Grögler ve sp�chu napsal tužkou na útržek papíru zprávu o požáru, 

s níž b�žel zvláštní posel do horního �editelství k vrchnímu radovi Janu Novákovi, 

tehdejšímu p�ednostovi bá�ského závodu. Text onoho vzkazu zn�l: „Poslušn� hlásím, 

že na 29. obzoru Mariánského dolu vypukl požár a pravd�podobn� také výd�eva dolu 

jest zachvácena.“ Takto zn�l první text o vzniku požáru, o jehož kone�ném rozsahu 

nem�l nikdo ani nejmenší tušení. 

Mnozí z horník� pod zemí nev��ili zpráv� o požáru. Horníci zam�stnaní 

v odlehlejších �ástech setrvali p�i práci, nebo	 se domnívali, že jde pouze o drobnou 
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nehodu. Nev��ili varovným slov�m a neuposlechli p�íkaz� dozorc� k opušt�ní díla a 

vyfárání stoupacím strojem. Ti všichni zahynuli zanedlouho udušením. 

V dole Marie nebylo v�bec možno pomýšlet na záchranné práce. Za tímto ú�elem 

byly využity doly propojené s dolem Marie, tedy doly Císa�e Františka Josefa I., 

Vojt�ch a Anna, jimiž se zachra�ovatelé snažili své spolupracovníky a kamarády dostat 

ven z dosahu živlu. Jednotliví horníci nehled�li na nebezpe�í ztráty vlastního života a 

spoušt�li se state�n� do hlubin. Z muž�, kte�í se zachovali jako praví hrdinové, nalezli 

n�kte�í v ho�ícím pekle sami sv�j hrob. 

Ješt� 1. �ervna bylo z dolu Františka Josefa I. osmadvacetkrát zvon�no, byli tam tedy 

živí lidé. Než však klec se zachránci sjela dol�, nebyl tam již nikdo. 

Jako jediné tehdejší bezpe�nostní opat�ení používali zachránci šátek má�ený v oct�

p�iložený na tvá�. Horník�m zachra�ujícím své druhy byla p�ed sjížd�ním dávána 

k posiln�ní slanina, �erná káva, rum aj. Zachra�ovatelé byli odm��ováni za vyvezení 

mrtvého po 1 zlatém a 90 krejcarech, pozd�ji dostala každá skupina za jednoho mrtvého 

5 zlatých.  

Celkem na odpolední sm�n� pracovalo 835 horník�, z nichž v dolech p�išlo o život 

318. Jeden zachrán�ný horník zem�el po 9 dnech. Katastrofa si tedy vyžádala celkem 

319 lidských život�.“ [6] 

3.5.2 Tragédie v dole Františka – 14. 6. 1894 

Druhou nejv�tší katastrofou se stala tragédie v dole Františka v Karviné. 

„Dne 14. �ervna 1894 nastala na �tvrtém pat�e mohutná exploze, vzáp�tí následovaly 

další výbuchy. Následný požár se rychle rozší�il i do d�lních polí sousedních dol�. 

Jednalo se o nejv�tší d�lní katastrofu v d�jinách Ostravsko-karvinského revíru. 

Zahynulo nejmén� 235 horník�, technik� a záchraná��, z toho 181 ob�tí bylo z dolu 

Františka a 49 z nedalekého dolu Jan, protože šachty byly v podzemí navzájem 

propojeny. T�la 23 haví�� se nikdy nepoda�ila najít. 

Po zem�elých z�stalo tém�� sto t�icet vdov a více jak dv� st� sirotk�, které pak 

dostaly renty z hornické bratrské pokladny a od hrab�te Heinricha Larisch – Mönnicha. 

Protože t�i a p�l tisíce d�lních pracovník� z�stalo z d�vodu katastrofy bez práce, 

hrab� jim za�al vyplácet polovinu jejich mzdy. Mohli si také za�ít hledat zam�stnání 

jinde pod podmínkou, že se vrátí, až bude Františka znovu v provozu. �editel 
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Larischových dol�, Francouz Grey, byl propušt�n a z Karviné se natrvalo odst�hoval.“ 

[7] 

3.5.3 Katastrofa na dole Nelson III – 3. 1. 1934 

V po�adí t�etí nejv�tší tragédií v po�tu ob�tí byla v roce 1934 katastrofa na dole 

Nelson III v Oseku u Mostu. 

„D�l Nelson III nebyl nikdy považován za d�l nebezpe�ný, nebyly v n�m nikdy 

t�askavé plyny ani ku�avka a ješt� nedávno p�ed katastrofou se v n�m používalo ke 

svícení otev�eného sv�tla. Nebezpe�ným se stal po zavedení nové dopravní technologie 

t�žbou nát�asnými žlaby, které svým provozem vyvíjely podle výpov�di sv�dk�

ohromné množství jemného uhelného prachu ve vrstvách až 30 cm. Navíc šlo o uhlí 

vysoce kvalitní a k�ehké, s velkou náchylností k samovznícení. 

K výbuchu došlo 3. ledna 1934 mezi �tvrtou a pátou hodinou odpolední. Exploze 

byla tak silná, že ot�esy p�dy byly cítit až v Duchcov� na nám�stí. T�žní v�ž byla 

výbuchem siln� naklon�na, klece na kolech ve v�ži, �ást t�ídírny siln� pobo�ena a 

v plamenech. Hlavní jámou se za žádných okolností nemohlo sestoupit do dolu a zahájit 

záchranné práce. Až den po výbuchu se poda�ilo provizorn� opravit poškozené za�ízení 

jámy Nelson III a záchranné mužstvo v izola�ních aparátech sfáralo do dolu. Bohužel 

už nikomu nemohli pomoci. Byly u�in�ny pokusy uzav�ít chodby, ve kterých zu�il 

požár, avšak každý pokus jen dále ohrožoval životy záchraná��, takže okolo desáté 

hodiny dopolední byly pokusy skon�eny a havarijní komise spolu s revírním bá�ským 

ú�adem na�ídila celý d�l uzav�ít z povrchu v jámách Nelson III, IV, VI, VII, VIII a IX. 

V té dob� byl už znám celkový po�et ob�tí – 142 osob.  

Nešt�stí zavinil uhelný prach, nahromad�ný ve velkém množství v dole, p�i�emž 

nebyl ani odstra�ován, ani zkráp�n. 

Dne 29. 2. 1934 se konala na ministerstvu ve�ejných prací porada za ú�asti všech 

zú�astn�ných stran, jak naložit s ve�ejnou sbírkou pro poz�stalé. Bylo usneseno, že celý 

výnos sbírek ve výši 3,3 mil. K� bude rozd�len ze dvou t�etin sirotk�m, jichž bylo 192 a 

z jedné t�etiny vdovám a sourozenc�m, pokud tito byli odkázáni na výživu ze strany 

zahynulých. Tak p�ipadlo na každou vdovu k jednorázové výplat� asi 7 600 K� a na 

každého sirotka 11 000 K� s tím, že se sirotk�m tato �ástka vyplácela až v den jejich 

plnoletosti. 
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Jako p�ímý d�sledek katastrofy byly provedeny i zm�ny v provád�ní bá�ské inspekce 

v dolech. Dne 19. 10. 1934 byl p�ijat Nový zákon o bá�ské inspekci, kterým byla mimo 

jiné z�ízena také instituce d�lnických bá�ských inspektor�, kte�í museli být existen�n�

zcela nezávislí na správ� toho dolu, na kterém inspekci provád�li.“ [9] 
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4 ODŠKOD�OVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZ�
„P�i odškod�ování pracovních úraz� a nemocí z povolání je nutno vyjít ze zásady, že 

pracovním úrazem je jen takový úraz, o kterém byl sepsán záznam o úrazu nebo který 

byl zaevidován v knize úraz� ve smyslu na�ízení vlády �. 494/2001 Sb., kterým se 

stanoví zp�sob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh 

orgán� a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

Pokud by nebyl sepsán záznam o úrazu nebo pokud by nebyl pracovní úraz alespo�

zaevidován v knize úraz�, nem�l by zam�stnavatel prvotní doklad pro uplatn�ní 

požadavku u p�íslušné pojiš	ovny na pln�ní ze zákonného pojišt�ní a pojiš	ovna by jej 

s nejv�tší pravd�podobností odmítla plnit. Avšak skute�nost, že úraz nebyl zaznamenán 

v knize úraz�, resp. že o n�m nebyl sepsán záznam o úrazu, ješt� automaticky 

neznamená, že k úrazu nedošlo a že nem�že být odškodn�n.  

P�i neevidovaném pracovním úrazu, resp. p�i nesepsaném záznamu o pracovním 

úrazu, musí zam�stnanec prokázat existenci úrazu jinak, nap�. sv�deckými výpov�
mi.“ 

[2] 

4.1 Zákonné pojišt�ní zam�stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání 

„Zákonné pojišt�ní zam�stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání bylo zavedeno s ú�inností od 1. 1. 1993.  

Pokud zam�stnavatel zam�stnává alespo� jednoho zam�stnance na hlavní pracovní 

pom�r, je ze zákona povinen p�ihlásit se k zákonnému pojišt�ní zam�stnavatele za 

škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Toto zákonné pojišt�ní se vztahuje 

na všechny zam�stnavatele – podnikatele, a	 již jsou fyzickou nebo právnickou osobou, 

bez ohledu na jejich velikost nebo druh podnikání, vztahuje se i na zam�stnavatele tzv. 

neziskové sféry, tj. na ob�anská sdružení, na obecn� prosp�šné �innosti, na nadace 

apod. V sou�asnosti provozují toto zákonné pojišt�ní dv� komer�ní pojiš	ovny. �eská 

pojiš	ovna a.s., se sídlem Spálená 175/4, 113 04 Praha 1 a Kooperativa pojiš	ovna a.s., 

Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1. U �eské pojiš	ovny 

mohou být p�ihlášeni pouze ti zam�stnavatelé, kte�í m�li sjednáno smluvní pojišt�ní své 
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odpov�dnosti ke dni 31. 12. 1992. Pro všechny ostatní zam�stnavatele je závazné 

p�ihlásit se k pojišt�ní u Kooperativy.“ [2] 

Pojišt�ní automaticky vzniká dnem vzniku prvního pracovn�právního vztahu 

zam�stnavatele. 

„Vznik zákonného pojišt�ní byl od�vodn�n nutností respektovat mezinárodn�-právní 

závazky �eské republiky vyplývající z úmluv Mezinárodní organizace práce a 

ukládající zajistit odškod�ování pracovních úraz� a nemocí z povolání i v p�ípadech 

zániku zam�stnavatele bez právního nástupce, nebo v p�ípadech nesolventnosti 

zam�stnavatele hradit náhradu škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

Zákonné pojišt�ní nepokrývá celý rozsah náklad� zam�stnavatel�, které mohou 

vznikat v souvislosti s pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání. 

Podstatou zákonného pojišt�ní je ze zákona vyplývající právo pojišt�ného 

zam�stnavatele, aby za n�j p�íslušná pojiš	ovna nahradila zam�stnanci postiženému 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání škodu v rozsahu odpov�dnosti 

zam�stnavatele za ni podle zákoníku práce.“ [2] 

Zam�stnavatel má celkem dv� možnosti, jak m�že být vyplaceno odškodn�ní 

zam�stnanci za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. První možnost si vybírá v�tšina 

zam�stnavatel�, protože v tomto p�ípad� v�bec nemusí nic vyplácet svému 

zam�stnanci. Zam�stnanci po skon�ení pracovní neschopnosti celé odškodn�ní za 

pracovní úraz vyplatí p�íslušná pojiš	ovna. Pro zam�stnavatele je tato možnost 

bezpe�n�jší, protože se nem�že stát, že by vyplatil n�co, co by mu následn� pojiš	ovna 

odmítla refundovat. Druhá možnost zam�stnavatel� je ta, že zam�stnavatel sám vyplatí 

postiženému zam�stnanci odškodn�ní za pracovní úraz a následn� požaduje po 

pojiš	ovn� refundaci vyplaceného odškodn�ní v celé �ástce. Tato možnost je výhodn�jší 

z �asového hlediska pro postiženého zam�stnance. Pro zam�stnavatele však m�že 

p�edstavovat rizika práv� s odmítnutím pojiš	ovny refundovat zam�stnavateli celou 

vyplacenou �ástku. [2] 

4.1.1 Pojistné 

„Základna pro výpo�et pojistného zákonného pojišt�ní je stejná jako pro pojistné na 

sociální zabezpe�ení podle zákona �. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe�ení 

a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti. Rozhodný je souhrn vym��ovacích základ�
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za uplynulé kalendá�ní �tvrtletí všech zam�stnanc�, které v tomto období zam�stnavatel 

zam�stnával v pracovním pom�ru a na základ� dohod o pracovní �innosti. Sazba 

pojistného �iní 2,8 – 54,4‰ ze základu podle p�evažujícího p�edm�tu �innosti 

zam�stnavatele klasifikovaného podle OKE� (Odv�tvová klasifikace ekonomických 

�inností). Minimální pojistné za kalendá�ní �tvrtletí je 100 K�. Úrazové pojistné se platí 

dop�edu vždy do konce prvního kalendá�ního m�síce p�íslušného �tvrtletí, tj. do 31. 

ledna, do 30. dubna, do 31. �ervence a do 31. �íjna. Pojistné se platí pod variabilním 

symbolem, který je I� nebo jiný obdobný identifika�ní znak zam�stnavatele. 

Sankce za nezaplacení pojistného je velmi tvrdá. Podle § 12 odst. 9 vyhlášky 

�. 125/1993 Sb., nebylo-li pojistné zaplaceno �ádn� a v�as, zvyšuje se o 10% dlužné 

�ástky za každý zapo�atý kalendá�ní m�síc. 

Z odm�n zam�stnanc� �inných pro zam�stnavatele na základ� dohod o provedení 

práce se úrazové pojistné neplatí, by	 se na i na tyto p�ípady vztahuje zákoník práce o 

odškod�ování pracovních úraz� a zákonné pojišt�ní. Pokud však zam�stnavatel 

zam�stnává pouze zam�stnance na dohody o provedení práce, platí �tvrtletní pojistné 

v minimální výši 100 K�.“ [2] 

D�l Centrum spadá dle p�evažující �innosti vykonávané zam�stnavatelem do 

kategorie Dobývání hn�dého uhlí v�etn� výroby hn�douhelných briket, kde je sazba 

zákonného pojišt�ní 8,4 ‰ z vym��ovacího základu. 

4.1.2 P�echod zákonného pojišt�ní odpov�dnosti zam�stnavatel� na ve�ejné 

úrazové pojišt�ní u státu 

„Platná právní úprava odškod�ování pracovních úraz� a nemocí z povolání je 

koncipována jako p�echodná do doby nabytí ú�innosti zákona �. 266/2006 Sb., o 

úrazovém pojišt�ní. Ú�innost tohoto zákona byla již dvakrát odložena, nyní k 1. lednu 

2013 zákonem �. 282/2009 Sb.“ [4] 

Zákon pojednává o tom, že zruší sou�asnou platnou formu pojišt�ní odpov�dnosti 

zam�stnavatel� za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a místo toho 

bude zavedena nová koncepce sociálního úrazového pojišt�ní. Odpov�dnost za 

provád�ní úrazového pojišt�ní zam�stnanc� tak p�ejde z komer�ních pojiš	oven na stát. 

Jejím vykonavatelem bude �eská správa sociálního zabezpe�ení. Platby i sazby 

pojistného budou provád�ny jako doposud. V p�ípad� poškození zdraví pracovním 
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úrazem nebo nemocí z povolání bude �SSZ vyplácet dávky z úrazového pojišt�ní p�ímo 

poškozenému zam�stnanci. [2] 

4.2 Matematicko – ú�etní postupy odškod�ování pracovních úraz� a 

nemocí z povolání 

„V agend� odškod�ování pracovních úraz� a nemocí z povolání je nutné používat 

ur�ité matematicko – ú�etní postupy p�i výpo�tech náhrad za ztrátu na výd�lku. N�které 

postupy jsou výslovn� stanoveny právními p�edpisy, pop�. z t�chto právních p�edpis�

vyplývají, jiné jsou v praxi zavedeny podle ur�itých obecných právních nebo 

matematických zvyklostí, a proto na n� nemusí existovat vždy jednotný názor. 

Zákoník práce upravuje zjiš	ování pr�m�rného výd�lku, v�etn� výslovného pravidla 

pro p�epo�et pr�m�rného hodinového výd�lku na pr�m�rný m�sí�ní výd�lek. Podle 

§ 356 odst. 2 má-li být uplatn�n pr�m�rný hrubý m�sí�ní výd�lek, p�epo�ítá se 

pr�m�rným hodinový výd�lek na 1 m�síc podle pr�m�rného po�tu pracovních hodin 

p�ipadajících na 1 m�síc v pr�m�rném roce. 

 Pr�m�rný rok pro tento ú�el má 365,25 dn�. Pr�m�rný hodinový výd�lek 

zam�stnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zam�stnance a koeficientem 4,348, 

který vyjad�uje pr�m�rný po�et týdn� p�ipadajících na 1 m�síc v pr�m�rném roce. 

Tab. 3 – Výpo�et p�epo�tového koeficientu pr�m�rného výd�lku 

P�epo�tový koeficient se vypo�etl vynásobením týdenní pracovní doby a koeficientu 

4,348. 

B�žn� vzniká pot�eba zjiš	ování pom�rné �ásti nároku na náhradu za ztrátu na 

výd�lku po skon�ení pracovní neschopnosti. Pro tyto ú�ely je možné rozpo�ítávat 

pr�m�rný m�sí�ní výd�lek, který je jinak stále stejný bez ohledu na po�et pracovních 

dn� a placených svátk� v tom kterém m�síci, na pr�m�rný hodinový, p�íp. denní 

výd�lek podle po�tu pracovních dn� a placených svátk� v tom kalendá�ní m�síci, za 

�����
� A%����������B���#� �+���&���%��������������3�B��%�����

C���������%������
 *?���� .@/70)

-��������%������
 /87@,���� .:87*8,

A+������%������
 /@7,���� .:/7?,



Markéta Suchá: Bezpe�nost práce v t�žební spole�nosti 

2012 26 

který je zjiš	ována pom�rná �ást nároku na náhradu za ztrátu na výd�lku po skon�ení 

pracovní neschopnosti.“ [2] 

4.3 D�l Centrum – odchody, p�evody zam�stnanc� ze zdravotních 

d�vod�

Ve sledovaném období, tj. v letech 2004 až 2011, odešlo ze zdravotních d�vod�

dohromady 65 zam�stnanc� a 8 jich bylo p�evedeno na jinou práci. Rozpis po letech je 

patrný z tabulky 4. 

Tab. 4 – D�vody p�evodu nebo odchodu zam�stnanc� ze zdravotních d�vod� za roky 2004 - 2011

Graf 3 – D�vody odchodu nebo p�evodu zam�stnanc�
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Zkratka NPE znamená nejvyšší p�ípustná expozice.  

„Nejvyšší p�ípustná expozice se stanoví u zam�stnanc�, kte�í jsou p�i výkonu práce 

vystavení nep�íznivým vliv�m pracovního prost�edí, a spo�ívá – v zájmu prevence 

onemocn�ní profesionálního p�vodu – v ur�eném po�tu sm�n, po jejichž odpracování 

zam�stnanec nesmí nadále tuto práci vykonávat a musí být p�e�azen na prokazateln�

mén� riziková pracovišt�, jestliže vlivy nep�íznivé zdraví zam�stnance nelze jinak 

odstranit a delší setrvání zam�stnance na p�vodním pracovišti by bylo zdrojem 

zvýšeného nebezpe�í onemocn�ní, zejména vzniku nemoci z povolání. Nejvyšší 

p�ípustnou expozici pro práce vykonávané na vybraných pracovištích stanoví 

rozhodnutím krajská hygienická stanice jako p�íslušný orgán ochrany ve�ejného zdraví - 

§ 78 odstavec 1 písm. b), § 78 odstavec a § 82 zákona �. 258/2000 Sb., o ochran�

ve�ejného zdraví.“ [8]  

Nejvyšší p�ípustná expozice byla, jak ukazuje graf �. 3, nej�ast�jším d�vodem 

odchodu zam�stnanc� ze spole�nosti za sledované období 2004 – 2011.  

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vydala 

dne 12. 12. 2005 rozhodnutí, ve kterém s ú�inností od 1. 11. 2005 stanovuje nejvýše 

p�ípustnou expozi�ní dobu pro práci horník� v podzemí na 6 200 sm�n. [4] 

Tab. 5 – Profesní struktura zam�stnanc�, kte�í ze zdravotních d�vod� ukon�ili PP nebo byli p�evedeni 

na jinou práci za roky 2004 – 2011 
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Graf 4 – Graf profesí, které na základ� zdravotního stavu ukon�ili PP nebo byli p�evedeni na jinou 

práci 

4.4 D�l Centrum – finan�ní odškodn�ní pracovních úraz�

V následující tabulce jsou vy�ísleny finan�ní náklady pracovních úraz� a nemocí 
z povolání na Dole Centrum za roky 2007 – 2011. Náhrady vyplatila pojiš	ovna. 

Tab. 6 – Vy�íslení náklad� za pracovní úrazy a nemoci z povolání v letech 2007 – 2011. 
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5 Záv�r 
K tomu, aby práce mohla konkrétn� popsat veškeré úkony, které se ve vybrané 

t�žební spole�nosti provád�jí, bylo nutné poznat hlubinný d�l z blízka, prohlédnout si 

technologická za�ízení a seznámit se s jednotlivými profesemi. 

 Cílem bakalá�ské práce bylo popsání struktury t�žební spole�nosti a zhodnocení 

míry rizik na pracovištích. U v�tšiny d�lnických profesí v Dole Centrum se vyskytují 

rizika v kategorii 3, z �ehož vyplývá již vysoké riziko poškození zdraví p�i práci. Aby 

se p�edešlo tomuto poškození, musejí být p�id�lovány pracovník�m osobní ochranné 

pom�cky. Také vývojem technologie dochází stále více k automatizaci proces� p�i 

t�žb�, kdy nebezpe�né úkony za pracovníky vykonávají stroje. 

Dále postupný vývoj a zm�na dobývací metody p�isp�ly k velkému úbytku rizik 

poškození zdraví. Je všeobecn� známo, že metoda komorování je více nebezpe�ná než 

st�nování. 

V kapitole „Charakteristika spole�nosti“ práce seznámila s vybranou t�žební 

spole�ností, uvedla její polohu i historii. Jsou detailn� popsány všechny d�lnické pozice, 

které konají práci v riziku.  

V další �ásti se práce zabývá analýzou bezpe�nosti práce. Jsou zde vyjmenovány 

povinnosti zam�stnavatele, ale i zam�stnanc�. Z tabulky �. 2 je patrné, že v Dole 

Centrum je relativn� vysoký po�et pracovních úraz� za rok. Nejvíce pracovních úraz�

p�ibývá v období ražby nových chodeb. Z celkového po�tu 189 pracovních úraz�

v letech 2004 – 2011 muselo opustit zam�stnání  ze zdravotních d�vod� celkem 65 

zam�stnanc�. Z toho vyplývá, že zhruba 34% všech pracovních úraz� bylo natolik 

závažných, že už dále nebylo možné, aby dál tito postižení pracovníci vykonávali své 

dosavadní zam�stnání.  

T�žba surovin v hlubinných dolech pat�í mezi nejvíce riziková povolání z hlediska 

pracovních úraz� a nemocí z povolání, což bylo potvrzeno i touto prací. Nadále však 

technologický vývoj stále více usnad�uje práci horník�m a je jen otázkou �asu, kdy se 

hornictví za�adí mezi taková povolání, p�i kterých nedochází k tak vysokému po�tu 

poškození zdraví p�i výkonu práce.  
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