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ANOTACE 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dá definovat jako souhrn opatření 

stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet 

ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Diplomová práce 

je zaměřena na systém zajišťování bezpečnosti provozu, který je nedílnou 

součástí chodu elektrárny. V Diplomové práci jsou popsána možná bezpečnostní 

rizika a jejich prevence, která vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. Obsahuje mimo jiné i rozbor konkrétního smrtelného 

pracovního úrazu, z jehož závěru vyplývá, že k takovým případům dochází i v 

případě, aniž by ze strany zaměstnance došlo k porušení předpisů BOZP. 

Klíčová slova: elektrárna, bezpečnost, rizika, úrazovost, kontrola, pracoviště 

 

obecně přijatelnou úroveň. 

SUMMARY  

Health and safety at work can be defined as the sum of the measures 

provided for by legislation and employer which aim to prevent danger or harm to 

human health in the process. The thesis is focused on the safety management 

system operation, which is an integral part of the operation of the plant. The thesis 

describes potential security risks and their prevention, arising from legal and other 

regulations to ensure safety and health at work of the employer and of measures 

that aim to prevent risks , eliminate or minimize exposure is unavoidable risks. 

Includes also the analysis of particular fatal accident at work, it was concluded that 

such cases occur , even if without the employee of the offense  

     Keywords:  power plant, safety, risk, construction accident, control, workplace 
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1. Úvod 

Každá práce je spojená s nějakým rizikem či nebezpečím. Nebezpečí vzniku 

úrazu, poškození zdraví může být minimalizováno za předpokladu, že bude 

dodržována bezpečnost práce.  

Bezpečnost práce je označení pro část pracovněprávních vztahů, které je 

zaměstnavatel povinen plnit. Bezpečnost práce není v zájmu jen zaměstnavatele, 

ale především zaměstnance. To, že je bezpečnost práce důležitá, vedlo ke vzniku 

oboru, jež se tímto zabývá. BOZP, jak zní jeho zkratka, se zabývá veškerými 

částmi ochrany lidského zdraví spojeného s výkonem práce. Snaží se odhalit 

rizika vyplívající z pracovního procesu a následně je zmenšit či odstranit vhodnými 

a smysluplnými opatřeními. 

V BOZP jsou v rámci managementu rizik při práci prováděna dvě základní 

posouzení rizik – pro oblast bezpečnosti práce a pro oblast ochrany zdraví při 

práci. První, vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci, vyplývá ze zákoníku práce-

Z.č.262/2006 Sb.  § 102. Druhé, kategorizace prací, ze zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví § 37. 

Pro kategorizaci prací právní předpisy přesně stanoví způsob jejího 

provedení i metody. Všechny vykonávané práce je nutné posoudit a vyhodnotit u 

nich působení rizikových faktorů. Na základě získaných údajů se musí zařadit 

podle kritérií stanovených ve vyhlášce do kategorií. Kategorizace prací musí 

odpovídat aktuálnímu stavu, a proto je potřeba ji aktualizovat v závislosti na 

měnících se podmínkách. 

Problematiku rizikových faktorů pracovních podmínek též v § 7 řeší zákon č. 

309/2006 Sb. Stanovuje, že pokud se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, je 

zaměstnavatel povinen pravidelně bez zbytečného odkladu zjišťovat a kontrolovat 

jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 

nejmenší dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření 

k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zaměstnavatel povinen postupovat 
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podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci. 

Obecně platí, že pracovní prostředí a výkon pracovní činnosti je vždy 

rizikovější než prostředí občanské. Neexistuje totiž bezpečné pracoviště, ani 

bezpečná práce. Vždy jen pouze méně či více nebezpečné pracoviště. Proto 

existují pravidla a opatření, která chrání před negativními důsledky života 

v pracovním prostředí: 

- snížením pracovní pohody, 

- pracovním úrazem, 

- ohrožením nemocí z povolání, 

- nemocí z povolání. 

Pravidla a opatření týkající se BOZP jsou uvedena v mnoha právních a 

technických předpisech, technických normách a v interních předpisech 

jednotlivých firem a institucí. Zajišťování BOZP nemá mít pouze charakter 

preventivní, tzn. ochrana před vznikem nežádoucích událostí, ale stejně důležitou 

součástí je i zajištění bezpečného postupu při vzniklých nežádoucích událostech. 

Zde je BOZP velmi úzce propojena s havarijním plánováním, resp. s krizovým 

managementem. 

Zaměstnavatel musí ve své firmě nebo společnosti vytvořit svůj systém 

zajištění BOZP v závislosti na konkrétních podmínkách, jež by mělo mít za cíl 

trvalé zlepšení pracovních podmínek. Dále je jeho povinností udržovat zdravé 

pracovní prostředí. Týká se především bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Mezi nejdůležitější předpisy bezpečnosti práce patří vládní nařízení č. 

178/2001Sb. stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a dále 

například vyhláška o poskytování osobních ochranných pomůcek nebo obecně 

předpisy požární ochrany. 

Ve své diplomové práci se zaměřím hlavně na přístup k problematice 

zajištění bezpečnosti práce ve stavebnictví, při výstavbě paroplynového bloku a 

chladící věže v areálu uhelné elektrárny v Počeradech. Tato výstavba zaměstnává 

velký počet firem i pracovníků a tím musí být zajištěna i větší bezpečnost práce. 
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Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem měla možnost navštívit tuto 

elektrárnu, kde jsem viděla, v jakých nebezpečných podmínkách jsou stavební, 

montážní i výškové práce jednotlivými zaměstnanci prováděny. Zajímalo mě, jak je 

zajištěna jejich bezpečnost, aby nedocházelo k úrazům či ztrátám na životech.     

V diplomové práci porovnávám způsobené úrazy za určitá období v České 

Republice, dále popisuji systém zajištění bezpečnosti a možná bezpečnostní 

rizika. Provedu rozbor pracovního úrazu. A tím navážu na opatření proti 

úrazovosti.   
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2. Přehled úrazovosti v ČR a v odvětví uhelné energetiky  

V roce 2011 došlo v ČR k poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s 

pracovní neschopností proti roku 2010. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti 

a smrtelné úrazovosti vykázaly mírný nárůst. 

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2011 vyznačovala rozdílným 

vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco 

hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti 

klesly, hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti meziročně vzrostly. 

V roce 2011 bylo statisticky vykázáno 125 smrtelných pracovních úrazů, což 

je o 4 případy více než v roce 2010. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 

000 pojištěnců se meziročně zvýšila o 7,1 %. 

Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností klesl 

proti roku 2010 o 8,8 %. Počet pojištěnců meziročně klesl jen mírně (o 2,3 %). To 

se promítlo do četnosti těchto pracovních úrazů poklesem tohoto ukazatele o 6,7 

%. Snížil se i počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy (o 

3,7 %) a tím i průměrný denní stav práce neschopných (o 3,7 %) a také průměrné 

procento pracovní neschopnosti (o 1,2 %). 

Nejčastější příčinou pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny 

bylo v roce 2011 „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (83 %). U 

smrtelných pracovních úrazů to byla stejná příčina (31 %).  

2.1 Vývoj pracovní úrazovosti v ČR 

Ukazatele pracovní úrazovosti se v roce 2011 vztahují k 4,211 mil. 

nemocensky pojištěným osobám, které byly v rámci České republiky zahrnuty do 

statistického zjišťování pracovní neschopnosti. 

V roce 2011 bylo v České republice nově hlášeno celkem 47 111 případů 

pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 

2,593 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku 

došlo v roce 2011 k poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. 
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Celkově 45 482 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní 

neschopností delší než 3 dny. Bez následné pracovní neschopnosti bylo vykázáno 

celkem 25 528 pracovních úrazů. [7] 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 - Pracovní úrazy v ČR                                                                                              [7]    

  

2.2 Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR 

V roce 2011 bylo v  systémech Státního úřadu inspekce práce, Českého 

báňského úřadu a Českého statistického úřadu registrováno celkem 144 

smrtelných pracovních úrazů, z nichž podléhá statistickému zjišťování 125 případů 

vykazovaných za Českou republiku. Z toho bylo orgány SÚIP a ČBÚ šetřeno: 

 133 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících 

kontrolní činnosti SÚIP, z nichž 114 případů podléhá statistickému 

zjišťování ČSÚ a  

 11 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících 

dozoru systému ČBÚ, z nichž statistickému zjišťování podléhá všech 11 

případů.  
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Graf č. 2 - Smrtelné pracovní úrazy v ČR                                                                            [7] 

 

2.3 Příčiny pracovních úrazů 

Nejčastější příčinou pracovních úrazů uváděnou zaměstnavateli bývá 

„Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. Tato příčina byla uváděna u 82,8 % 

případů. Na druhém místě byly označeny „Nedostatky osobních předpokladů k 

řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové 

nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a 

riziko práce“ (8,2 %). Jako třetí nejčastější příčinou bylo označeno „Ohrožení 

jinými osobami“ (2,1 %). [6] 

Mezi další významné příčiny náleží: „Používání nebezpečných postupů nebo 

způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém 

prostoru“ 

Nejčastější nežádoucí událostí bylo zjištěno „Uklouznutí, klopýtnutí, pád 

osob“, přičemž se nejčastěji jednalo o pád na stejné úrovni. Dál to byl „Pohyb těla 

bez fyzického zatížení“ a „Neovladatelnost“ - ztráta kontroly (částečná nebo úplná) 

strojů, dopravních a manipulačních prostředků, ručního nářadí, předmětů.  
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Dalšími velmi častými nežádoucími událostmi jsou „Nekoordinované pohyby, 

rušivé nebo nevhodné jednání“ a „Špatné došlápnutí bez pádu, „Zachycení, 

odtažení“, „Pád na stejné úrovni“, „Ztráta kontroly manipulovaných předmětů“ a 

„Ztráta kontroly ručního nářadí nebo jím opracovávaného materiálu“.  

U této skupiny pracovních úrazů, které tvoří převážnou většinu, je nutno 

hledat příčiny spíše v úrovni pracovního prostředí, pracovních podmínek, 

uspořádání pracovišť, v úrovni pracovní pohody nebo stresu, v organizaci práce a 

celkové úrovni řízení bezpečnosti práce v podniku. Prevenci úrazů je třeba zaměřit 

na systémové změny, které postihují nejčastěji uváděné příčiny („Špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko“ a „Nedostatky osobních předpokladů…“), které se 

podílí na vzniku pracovních úrazů. 

Podstatnější informace o příčinách pracovních úrazů přinášejí údaje o 

porušených předpisech, které byly v souvislosti s pracovním úrazem porušeny. 

Tyto informace poskytují data o smrtelných pracovních úrazech, které zpravidla 

vyplývají z nezávislého šetření pracovních úrazů prováděného OIP a OBÚ. Příčiny 

a porušené předpisy u smrtelných pracovních úrazů způsobených dopravními 

nehodami šetří policie. 
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3. Úrazovost na lokalitě uhelné elektrárny Počerady 

Na uhelné elektrárně Počerady probíhá výstavba paroplynu, budovy 

rozvodny a plynové přípojky směrem k elektrárně od 1,5 kilometrů vzdáleného 

tranzitního plynovodu. Elektrárna tak prochází rekonstrukcí, která je spojená 

s mnoha rozsáhlými stavebními pracemi a tím také se zvýšenou úrazovostí. Vývoj 

pracovních úrazů je viditelný z následujících grafů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 - Vývoj pracovní úrazovosti zaměstnanců UEP dle závažnosti                                 [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 - Počet pracovních úrazů UE Počerady                                                                     [8] 
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Graf č. 5 - Počet smrtelných pracovních úrazů dodavatelů na UE Počerady                          [8] 

 

Přestože je bezpečnost práce včetně hodnocení rizik na elektrárně Počerady 

na velmi vysoké úrovni, je nutno konstatovat, že pouze dobře zpracovaná 

dokumentace a posléze seznamování pracovníků s riziky možného ohrožení při 

pracovních činnostech nemá na vývoj úrazovosti až takový vliv. Velký podíl na 

snižování úrazovosti má soustavná práce vedoucích pracovníku (nutno 

konstatovat, že jde o vedoucí pracovníky na nižších pozicích – např. mistr), kdy 

tito pracovníci jsou neustále přítomni činnostem pracovníků a dále pak samotný 

přístup zaměstnanců, kdy si jednotliví pracovníci začínají uvědomovat, že jim při 

pracovních činnostech něco hrozí. 

S ohledem na výše uvedené, je trend úrazovosti v elektrárně Počerady 

srovnatelný s vývojem úrazovosti v České republice. 

I přes dlouhodobé snižování pracovní úrazovosti a různá preventivní opatření 

ve zlepšování pracovních podmínek dosahovala pracovní neschopnost pro 

pracovní úrazy v roce 2012 počtu 43 případů, které měly za následek 1386 

kalendářních dnů pracovní neschopnosti.  Patří sem i úrazy, které se na elektrárně 

Počerady přímo nesouvisí s elektrárenským provozem nýbrž s výstavbou nového 

paroplynového zdroje či přípravou staveniště pro nový paroplynový zdroj. 
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Příkladem uvádím několik takových úrazů, které se staly v roce 2012: 

- naražená ruka při úklidové práci na úseku zauhlování 

- stržený nehet na ukazováku při vytahování kabelů z trubky 

- zlomenina žeber hrudního koše při vstupu na pracoviště a následném   

  uklouznutí 

- pohmoždění 4. a 5. prstu pravé ruky při ukládání materiálu 

- tříštivá zlomenina prvního článku pravé nohy při manipulaci s krytem  

  čerpadla 

- zlomenina levé ruky při sestupu žebříku 

- naražená kostrč při klopýtnutí a pádu na schodiště 

- poškozené bělmo oka ze smeteného prachu z pásového dopravníku 

- poranění rukou při posunování ocelové podlážky 

 

Ve většině těchto případů došlo k úrazu z nedbalosti a neopatrnosti 

zaměstnanců. Přijatým opatřením k zabránění opakování pracovních úrazů byla 

opakovaná školení, mimořádná kontrola OOPP a upozornění na opatrnost při 

práci a pohybu.    

Na vysokém počtu pracovních úrazů se významně podílely obory činnosti, 

jako jsou stavebnictví a zpracovatelský průmysl, u kterých je dlouhodobý trend 

vysoké četnosti pracovních úrazů na 100 zaměstnanců.  

Důsledkem těchto událostí pak jsou vysoké ztráty nejen ve výrobě a s 

dopadem na ekonomiku, ale i další společenské ztráty.  

 

Zdroje a příčiny úrazů v roce 2012 v elektrárně Počerady: 

Zdroje pracovních úrazů: 

 Materiál, břemena, předměty  
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 Pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob 

 Nářadí, náčiní, nástroje 

 Stroje (hnací, pomocné, obráběcí a pracovní)  

Zdroje smrtelných pracovních úrazů: 

 Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory (pády osob)  

 Materiál, břemena, předměty  

 Stroje (hnací, pomocné, obráběcí)  

 

Zranění zaměstnanci se rovněž podíleli největší měrou na nedodržování 

právních a ostatních předpisů BOZP. K úrazu dochází buď náhlým působením 

zevních sil (např. pádem břemena na zaměstnance), nebo působením vlastní 

tělesné síly a hmotnosti (např. zakopnutí, upadnutí, pád zaměstnance).  

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že je stále nutná práce s lidmi 

(pracovníky) a je nezbytné stále tyto pracovníky upozorňovat na hrozící rizika, 

zejména ty, které jsou hlavními zdroji a příčinami úrazů. Dá se asi říci, že tento 

proces je nekonečný a bude se stále dokola opakovat s ohledem na fluktuaci 

pracovníků a změny technologií či zařízení a tak nově vzniklá rizika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. č. 1 - Pohled na chladící věže uhelné elektrárny Počerady                                [8] 
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Obr. č. 2 - Výstavba nové chladící věže                                                                              [8] 

 

Obr. č. 3 - Stavba čerpací stanice chladící vody                                                                [8] 
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   Obr. č. 4 - Výstavba chladící věže                                                                                       [8] 

 

Každá stavba je ve své podstatě jedinečná a s tím souvisí i různé pracovní 

postupy a metody její realizace. Pracovní činnosti vykonávané na stavbě nesmí 

ohrožovat lidské zdraví ani životní prostředí. Je tedy nutné dodržovat veškeré 

právní předpisy, bezpečnostní pravidla a stanovené pracovní postupy, aby 

nedocházelo k ohrožení zdraví pracovníků nebo jakýchkoliv jiných osob 

vyskytujících se na staveništi či v jeho blízkosti.  

Řešit problematiku BOZP až ve fázi výstavby je příliš pozdě. Důležité je 

hledat správná řešení již ve stádiu projektové přípravy, protože právě během 

zpracování projektu je možno buď úplně odstranit nebo přinejmenším 

zjednodušit/zmírnit případné problémy, se kterými se budou později pracovníci při 

provádění stavebních prací setkávat. 
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3.1 Úrazovost ve stavebnictví 

Stavebnictví je rozsáhlým oborem, který skýtá řadu činností se zvýšenou 

mírou rizika ohrožení zdraví. V politice firmy by měl být kladen řádný důraz na 

BOZP, neboť zajištěním bezpečnosti při práci firma snižuje finanční náklady 

spojené s úrazy, zvyšuje pracovní pohodu svých zaměstnanců a všeobecně tak 

směřuje ke zvýšení prosperity firmy. V praxi se však pravidelně setkáváme s 

porušováním bezpečnostních pravidel. Nejčastějším důvodem této skutečnosti je 

finanční stránka věci. Vedení firem, především menších a středních, mnohdy 

neochotně vynakládá finanční prostředky na BOZP. Neuvědomují si však, že tyto 

náklady jsou v závěru mnohokrát menší než náklady spojené s řešením 

pracovních úrazů a sankcí. Alarmujícími čísly jsou počty pracovních úrazů včetně 

úrazů s následkem smrti, které řadí stavebnictví mezi nejrizikovější odvětví. Podíl 

smrtelných úrazů v jednotlivých odvětvích je zobrazen na obrázku.             

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 5 – Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů ve vybraných odvětvích                  [2] 

 

K nejčastějším příčinám vzniku pracovního úrazu ve stavebnictví patří: 

 Pády osob z částí budov, staveb;  

 Pády osob z lešení a jiných pomocných konstrukcí (žebříky);  

 Sesutí zeminy na osoby ve výkopech;  

 Kontakt pracovníka s pracovním strojem;  
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 Pády částí staveb nebo zavěšených břemen na osoby;  

 Úraz elektrickým proudem (nezajištěné kabelové vedení);  

 Pořezání, udeření, odření, popálení, pohmoždění, zlomeniny  

 

Stavebnictví je tak odvětvím s největší úmrtností vzhledem k počtu 

zaměstnanců. Nejčastějším důvodem vzniku smrtelných úrazů jsou dopravní 

nehody, pád předmětů z výšky, pády osob, kontakt s pracovním strojem (přejetí, 

přiražení, sražení). Značný počet úmrtí je zapříčiněn také požitím alkoholu. 

Konzumace alkoholu byla a je stálým problémem v souvislosti s výkonem práce. 

Po požití alkoholu člověk ztrácí sebekontrolu, má otupělé smysly, je 

nesoustředěný a především přestává vnímat nebo podceňuje hrozící nebezpečí. 

Podstatným problémem je ale ta skutečnost, že člověk po požití alkoholu ohrožuje 

nejen své zdraví, ale především zdraví svých spolupracovníků nebo osob 

vyskytujících se na pracovišti.  

 

Povinnosti při zajišťování BOZP na staveništi 

Osoby pracující nebo vyskytující se na staveništi nesmí svým chováním 

ohrožovat své zdraví, či zdraví jiných osob na staveništi. Především zhotovitelé 

staveb (zaměstnavatelé) musí dbát na dodržování zásad bezpečné práce a v této 

souvislosti mají dle platné legislativy i své povinnosti. Mezi hlavní povinnosti patří 

především dodržování bezpečnostních předpisů. Zhotovitelé tedy musí podnikat 

potřebné kroky a důsledně dohlížet na to, aby jejich zaměstnanci řádně dodržovali 

všechna pravidla týkající se bezpečnosti, neboť jejich porušováním často dochází 

k těžkým až smrtelným úrazům.  

 

Nebezpečí související se stavebními činnostmi 

K nebezpečím ve stavebnictví lze zařadit i některé rizikové faktory. Lze mezi 

ně zařadit povětrnostní podmínky a rizika spojená s používáním pracovního nářadí 

a strojů. U pracovního nářadí a strojů je důsledkem jejich negativního působení na 
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lidský organismus nesprávné (neodborné) používání. Mezi nejrizikovější faktory na 

staveništi patří: 

 

 Hluk 

 Intenzita hluku se odvíjí od pracovního prostředí a především od konstrukce 

pracovních strojů a nářadí, které hluk emitují. Nevhodné zakrytování, špatný 

technický stav nebo nesprávné používání mohou způsobit zvýšení míry hluku až 

na nepřijatelnou úroveň.  

 Na staveništích jsou hodnoty hluku často natolik vysoké, že používání 

OOPP při daném druhu práce je nezbytné. Hlavní zdrojem hluku na staveništích 

jsou ruční nebo strojní sbíječky, sekací kladiva, vrtačky, brusky, mobilní 

kompresory, ruční kotoučové pily, hlasitý projev osob, hluk od motorů pracovních 

strojů, ručního nářadí a další. Nepřiměřená hladina hluku a nedostatečná osobní 

ochrana může mít za následek zdravotní potíže. S nadměrnou hladinou hluku 

souvisí duševní pohoda zaměstnance, která ovlivňuje jeho schopnost soustředit 

se na práci.  

 Fyzická zátěž 

 S fyzickou zátěží na staveništi je spojena téměř každá práce (práce s 

ručním nářadím, nástroji, ruční manipulace s břemeny apod.). Fyzicky náročné 

práce způsobují dřívější nástup únavy, nebezpečí úrazu, bolesti svalů, kloubů a 

dalších faktorů, mající negativní vliv na duševní pohodu pracovníka.  

 Prach 

 Prach může dosahovat v ovzduší takových koncentrací, které jsou pro 

člověka nebezpečné jak z hlediska zdravotního (onemocnění především horních 

cest dýchacích), tak i bezpečnostního (možnost výbuchu hořlavých prachů). Na 

staveništích vzniká nejvíce prachu při bouracích pracích, opracovávání pevných 

materiálů (např. řezání dlažby nebo betonu), při práci s cementem, svářečských 

pracích a v neposlední řadě při úklidových nebo zemních pracích.  
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 Dle způsobu zpracování a druhu materiálu se do ovzduší dostávají různé 

složky pevných částic. Jejich škodlivost závisí na chemickém složení 

zpracovávaného materiálu, koncentraci prachových částic ve vzduchu a době 

inhalace.  

Vibrace 

 Vznikají pohybem pružného tělesa jako například chodem strojů, přístrojů, 

motorů dopravních či jiných prostředků. Z těchto zdrojů se přenášejí vibrace na 

člověka přímo nebo prostřednictvím dalších materiálů, médií a zařízení (vibrující 

podlaha od činnosti stroje, ruční nářadí, stroje apod.).  

 Při dlouhodobém nebo i krátkodobém intenzivním působení vibrací mohou 

vznikat onemocnění poškozující cévy, nervy, kosti, klouby rukou, zápěstí nebo 

loktů atd., které mnohdy zanechávají trvalé následky. Na rozdíl od jiných států 

není v ČR zaveden systém odškodnění za poškození zdraví v důsledku expozice 

celkovým vibracím. Mezi časté onemocnění způsobené vibracemi patří například 

profesionální traumatická vazoneuróza, tj. onemocnění cév (zejména poškození 

cév na prstech rukou a dlaních).  

 Negativní účinky vibrací na lidský organismus zvyšuje chlad. Při práci v 

zimě nebo chladném prostředí, jejíž výkon je spojen s vibracemi, je proto nutné 

věnovat zvýšenou pozornost ochraně lidského zdraví.  

Mikroklimatické podmínky 

 V zimním období jsou pracovníci ohrožováni především chladem a 

mrazem, kde k největším zdravotním rizikům patří nachlazení, úrazy vznikající v 

důsledku námraz (např. kluzké zledovatělé povrchy), možnost vzniku omrzlin nebo 

poranění kůže (např. dotyk s namrzlými částmi strojů nebo nářadí, nedostačující 

obuv apod.), padající sníh zhoršující viditelnost apod. Účinkem chladu dochází k 

omezení průtoku krve kůží, stoupá krevní tlak a srdeční frekvence a zvyšuje se 

spotřeba kyslíku.  
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 V letním období je největším rizikem přehřátí organismu vlivem vysokých 

teplot, při kterých může vzniknout úpal, úžeh a s tím související nevolnost, 

zvracení, průjmy, vyčerpanost, bolesti hlavy, únava, dezorientace nebo křeče.  

 Ve staveništních podmínkách se také projevuje vliv větru, který může 

ohrozit stabilitu dočasných konstrukcí, ohrožovat pracovníky pracující ve výškách, 

apod.  

 

Identifikace rizik 

Identifikace rizik je základním a přednostně prvním úkolem před prováděním 

prací, při kterých může dojít k ohrožení zdraví pracovníka případně jiných osob 

vyskytujících se na staveništi. Při identifikaci rizik (a následně i při jejich 

hodnocení) se musí vycházet z charakteru pracovní činnosti a zaměřit se 

především na ty skutečnosti, jejichž zanedbáním by mohl vzniknout pracovní úraz, 

případně škody na majetku či životním prostředí. Správným a především včasným 

zhodnocením rizik zaměstnavatel získá přehled o nebezpečích, kterým jsou 

zaměstnanci vystaveni, předejít pracovním úrazům, určit stupeň ochrany a 

bezpečnostních prvků pro zamezení nebo snížení daného rizika na přijatelnou 

úroveň.  

Rizika spojená s pracemi ve stavebnictví jsou charakteristická pro jednotlivé 

činnosti. Ke stavebním činnostem vykazujících největší úrazovost patří výkopové 

práce, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, dočasné stavební konstrukce, 

manipulace s materiálem, pohyb osob po staveništi a s tím spojené střety s 

dopravními prostředky nebo jejich částmi. 

 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

Pád z výšky nebo do hloubky může končit vážným poškozením zdraví často 

s trvalými následky (zlomení páteře, poranění krčních obratlů, zlomeniny, 

pohmožděniny, roztržení vnitřních orgánů aj.) nebo i smrtí člověka. Z tohoto 

důvodu je zaměstnavatel povinen přijímat technická a organizační opatření k 

zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo 
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sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistit jejich provádění. 

Ochrana proti pádu z výšky musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním 

zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob 

zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (např. pomocí 

ochranných zábradlí a hrazení, poklopů, záchytných lešení, sítí aj.). Nejčastěji 

používané dočasné stavební konstrukce jsou pracovní lešení. Na pracovištích, 

kde nelze použít prostředky kolektivní ochrany je nutné použít prostředky osobní 

ochrany. Těmi jsou zejména osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 

(např. zachycovací postroje, pásy pro pracovní polohování aj). V obou zmíněných 

případech však platí, že pracovníci musejí být po celou dobu, kdy budou práci ve 

výškách provádět, chráněni některým z výše uvedených způsobů. 

V praxi se často setkáváme s porušováním pravidel pro bezpečnou práci ve 

výškách, kdy zaměstnanci porušují stanovené pracovní postupy nebo úmyslně 

nepoužívají přidělené OOPP, ať již z důvodu nepohodlí nebo podcenění rizika 

pádu. Pády osob jsou nejčastěji zaviněny jejich vlastní nedbalostí, nedostatečnou 

ochranou proti pádu na okraji střech či jiných pracovištích ve výšce (chybějící 

zábradlí, ohrazení atd.), přeceněním vlastních sil a schopností. Druhou skupinou 

jsou pak pády způsobené nezajištěnými otvory, propadnutím z důvodu malé 

únosnosti pracovních ploch, sklouznutím vlivem sklonu pracoviště, kluzké plochy a 

další.  
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TRVALÁ PŘÍPRAVA 

POVINNÉ 

ŠKOLENÍ  

ZNALOST 

POUŽÍVÁNÍ 

                                                              

KONKRÉTNÍ PRÁCE 

                                                              

 Analýza rizik – posouzení 

 Příprava technologického 
postupu 

 Stanovení kotvicích bodů 

 Přidělení osobních ochranných 
pracovních prostředků 

 Seznámení se s riziky zákazníka, 
určení vedoucího práce … 

 Plán záchrany ve výškách 

 

Používání žebříků 

Při práci na žebříku je největším nebezpečím pád osoby. V praxi se mnohdy 

používají nevhodné žebříky, které jsou zdrojem pádů osob. Jsou to žebříky 

vyráběné bez dokumentace, konstrukčně nevhodné či žebříky v nevyhovujícím 

stavu (bez příčlí, shnilé dřevo, špatné zajištění příčlí, poškozená hliníková 

konstrukce apod.) zvyšující riziko pádu. Dalším problémem je nevhodně 

prováděná práce na žebřících. Zaměstnanci používají pracovní nářadí (např. ruční 

motorové pily), které je pro práci na žebříku zakázané. Vynášejí břemena, jejichž 

hmotnost je vyšší než legislativou povolená (15 kg), což zapříčiňuje změnu jejich 

těžiště a přetěžování žebříku. Rovněž výstup po žebříku se smí provádět jen 

čelem k němu, aby v případě pádu měl zaměstnanec možnost zachytit se o příčle. 
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Častím zdrojem úrazu je rovněž pád předmětů nebo nářadí při práci, je proto 

nutné tyto zajistit proti pádu.  

 

Obr. č. 6 -Ukázka správně zajištěného žebříku v provozu na staveništi                  [5] 

 

Obr. č. 7 -Ukázka nesprávně zajištěného žebříku v provozu                                 [5] 

 

Dočasné stavební konstrukce 

V současné době se jako dočasné stavební konstrukce používá nejčastěji 

lešení, přičemž lešení trubková jsou postupně nahrazována dílcovými 

konstrukcemi, především lešením rámovým. Lešení lze montovat, demontovat 

nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a 



Bc. Radovana Sochorová: Bezpečnost práce a prevence rizik na uhelné elektrárně Počerady 

 

2013   22 

 

demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci. Provádět uvedené činnosti mohou 

pouze zaměstnanci, kteří byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  

K zajištění pracovníka proti pádu (zejména při montáži a demontáži lešení) 

se používají především osobní ochranné prostředky. Jisticí lana musí být 

přiměřeně dlouhá, aby měl pracovník volnost potřebnou pro výkon práce. 

Nedostatečně dlouhé jistící lano nutí pracovníka k jeho častému odpojování a k 

opomenutí zpětného zajištění. Naopak dlouhé jistící lano znamená riziko dlouhého 

volného pádu, kdy při zachycení vznikají příliš velké síly, které nelze účinně tlumit. 

S výhodou je možno používat například samonavíjecí zachycovače pádu. Kotvící 

body pro uchycení prostředků osobní ochrany lze umístit jak na lešení, tak na 

fasádě přilehlé stavby, vždy však musí mít dostatečnou únosnost. V případě 

umístění kotvících bodů na lešení musí být zajištěno přenesení síly vzniklé při 

pádu do konstrukce, k níž je lešení přikotveno. V praxi se často setkáváme s 

případy kdy pří montáži lešení, lešenáři nepoužívají příslušné OOPP a zbytečně 

tak zvyšují riziko pádu, neboť nedokončené lešení představuje zvýšenou míru 

rizika pádu.  

Nejčastější závadou u lešení je jejich nedostatečné přikotvení k objektu. 

Kotvy musí být rozmístěny v souladu s dokumentací k lešení a musí mít 

dostatečnou únosnost. Společně s kotvami zajišťuje tuhost konstrukce i správné 

vyztužení ve všech třech rovinách.  

Lešení musí být složeno ze všech částí, nezbytných pro zajištění jeho 

bezvadné funkce a především stability. Ke složení se mohou použít jen 

nepoškozené dílce, trubky, spojovací části, podlahy atd. Pro zajištění stability je 

nutné lešení umístit na dostatečně únosném povrchu a při založení použít 

nánožky nebo stavitelné patky na dřevěném podkladu. Používáním nevhodných 

konstrukčních částí, jako jsou například shnilé fošny, rezavé či poškozené trubky, 

deformované rámy nebo nevhodné spojení jednotlivých části lešení, může dojít k 

narušení jeho stability. Proto je jejich používání zakázáno. Pokud je přestup mezi 

jednotlivými patry řešen pomocí žebříků, pak ty musí být bezpečné a svou 

konstrukcí nesmí ohrožovat zdraví pracovníků. Nevhodné zajištění otvorů pro 

prostupy mezi patry je další častou příčinou pádu pracovníků. Je tedy nutné dbát 
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na to, aby prostupy mezi patry měly dostatečné zajištění (poklop, přesahující 

žebřík). Případný pád lešení ohrožuje pracovníky, kteří na něm pracují, osoby 

vyskytující se v jeho blízkosti, dopravní prostředky (pokud je v jeho blízkosti 

komunikace pro dopravní prostředky) nebo přilehlé budovy. 

 

Obr. č. 8 – Ukázka správně provedeného kotvení lešení                                        [5] 

 

Pohyb osob po staveništi 

Rizik spojených s pohybem osob po staveništi je mnoho. Základním 

pravidlem pro jejich snížení je, že cesty, po kterých se pohybují osoby, nebo 

přístupové cesty na pracoviště, musí být řádně označeny. Pracovníci musí dbát 

zvýšené opatrnosti, pokud se pohybují po komunikaci, po které jezdí dopravní 

prostředky. Pracovník musí dle bezpečnostních značek nebo v případě, že byl 

poučen, vědět, které cesty jsou určeny pro dopravní prostředky a v této souvislosti 

dbát zvýšené obezřetnosti při chůzi po nich. Jámy, poklopy, šachty nebo 

prohlubně musí být opatřeny kryty, aby se zabránilo pádu osob do nich.  

Na staveništi se musí dbát na pořádek. Skladovat věci, materiál, břemena, 

nářadí nebo stroje na místa pro ně určená. Často se stává, že se pracovník poraní 

o nevhodně zajištěné břemeno, stoupne na ostré předměty, zakopne o neuložený 

materiál atd. Nebezpečné mohou být v tomto ohledu zejména kaluže vody nebo 

bláta, které mohou tyto nebezpečné předměty „ukrývat“. Proto by se jim měli 

pracovníci při chůzi na staveništi striktně vyhýbat. 
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Samotné pracoviště musí být bezpečné, tj. dostatečně osvětlené, označené 

a pracovník nesmí být při výkonu práce ohrožován jinými pracovníky nebo 

pracovními stroji. Pracovníci se nesmějí pohybovat v těsné blízkosti pracovních 

strojů, pod pohybujícím se břemenem nebo v jeho těsné blízkosti. Musí striktně 

dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla, týkající se nejen jejich bezpečnosti, ale i 

bezpečnosti osob vyskytujících se na staveništi (např. signály pro opuštění 

pracoviště v případě mimořádné události). Staveniště musí být po obvodu řádně 

označeno a ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu nepovolaným osobám. 

 

Manipulace s materiálem 

Při stavebních pracích se manipuluje s břemeny, materiálem a předměty. 

Manipulace se provádí buď ručně (tahání, sunutí, držení, zvedání, pokládání) 

nebo pomocí jednoduchých mechanických strojů (např. kladky) nebo strojů 

poháněných elektřinou nebo motorem (např. jeřáby, výtahy, motorové vozíky 

apod.). Nejčastějším důvodem vzniku pracovního úrazu je nesprávná ruční 

manipulace s břemeny (tj. zvedání břemen, jejich přenášení a pokládání) a s tím 

mnohdy spojená nadměrná hmotnost břemene. K dalším úrazům patří mimo jiné 

pořezání o ostré hrany, zlomeniny způsobené pádem břemene nebo náhlou 

změnou jeho polohy.  

Při skladování materiálu hrozí jeho nechtěné uvolnění, změna polohy či 

zřícení, což by mohlo zapříčinit zavalení osob a v případě rozměrných a nadměrně 

těžkých břemen smrtelné zranění. Plochy určené pro skladování materiálu proto 

musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Samotná stabilita materiálu (např. u 

potrubí, trubek, cihel, dlažby aj.) musí být zajištěna po celou dobu jeho skladování. 

Při používání nebezpečných látek (např. žíravých), hrozí nebezpečí pracovníků 

například poleptáním. Z tohoto důvodu, musí zaměstnanci striktně dodržovat 

bezpečnostní pravidla, především používat OOPP a dané látky musí být 

skladovány v předepsaných obalech a řádně zajištěny proti použití nepovolanými 

osobami. 

Břemena, která jsou velmi těžká a případně tvarově rozsáhlá, se na stavbách 

dopravují jeřáby. S pohybem břemene zavěšeném na háku jeřábu je spojena řada 
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rizik, proto je nezbytně nutné, aby vazač a jeřábník měli striktně smluvené znaky a 

pravidla pro dorozumívání. Pokud jeřábník nevidí, jaký pokyn od vazače dostal, 

nesmí pokračovat v práci. Břemeno musí být dokonale zajištěno, aby nemohlo 

dojít k jeho pádu či jinému nechtěnému pohybu, a nebyli tak ohroženi pracovníci 

pohybující se pod ním nebo v jeho blízkosti. Pracovníci nesmějí vstupovat do 

dráhy pojezdu jeřábu nebo se vyskytovat v jeho bezprostřední blízkosti. 

Všeobecným pravidlem při práci nebo pobytu na staveništi je používat ochranné 

přilby a nepodceňovat tak riziko pádu předmětů z výšky v jakékoliv části stavby.  

Jeřábem je zakázáno provádět práce, při kterých by mohlo dojít k jeho 

přetížení a následnému zřícení nebo práce v rozporu s pracovním postupem. K 

těmto pracím patří zdvihání přimrzlých břemen, ponechat zavěšené břemeno bez 

dohledu, přepravovat na háku osoby aj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 – Ukázka pojízdného jeřábu se zavěšeným břemenem z provozu             [5] 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Pokud rizika spojená se stavebními pracemi nelze odstranit kolektivní 

ochranou, musí zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout prostředky osobní 

ochrany. Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům 

poskytovat příslušné OOPP, pokud si to vyžaduje charakter práce a zaměstnanci 
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jsou povinni, dle rozhodnutí zaměstnavatele, tyto ochranné prostředky používat. 

Druh a typ OOPP závisí na druhu práce. Musí být po celou dobu používání účinné 

proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko. 

Pokud se používá více OOPP najednou, je nutné, aby byly vzájemně slučitelné. 

Pracovníci, kteří je užívají, musí být proškoleni v jejich používání. V souladu s 

návodem se musí provádět údržba a kontroly ochranného prostředku. Správný 

druh a typ daného OOPP je dán charakterem práce (fyzická náročnost, s jakým 

nářadím, nástrojem nebo strojem se pracuje), pracovním prostředím (hluk, 

vibrace, prach), mikroklimatickými podmínkami (teplo, chlad, vítr), nebo 

zdravotním stavem pracovníka. Dle těchto kritérií se zvolí nejvhodnější ochranný 

prostředek, nejčastěji však kombinace několika OOPP. 

 

 

Obr. č. 10 – Ukázka správně zajištěného pracovníka s OOPP v provozu                 [5] 
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4. Systém zajišťování bezpečnosti práce v provozu 

uhelné elektrárny Počerady 

Systém zajišťování bezpečnosti práce v provozu provádí koordinátor BOZP. 

Je to odborný zaměstnanec pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v příslušné lokalitě s odbornou způsobilostí zajišťující plnění úkolů v prevenci rizik. 

Nejméně jednou ročně se na všech pracovištích a zařízeních provádí komplexní 

prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškerá nesplnění specifických 

požadavků, např. v dokumentaci, v postupu nebo na zařízení pracoviště, která 

úroveň bezpečnosti a vytváří možnost nebezpečí, neboli vzniku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání se označují jako neshody.  

4.1 Systém kontroly BOZP 

Kontrola pracovišť z hlediska BOZP a hodnocení úrovně BOZP je nezbytnou 

součástí řídící práce každého vedoucího zaměstnance. Kontroly BOZP slouží k 

objektivnímu zjištění skutečného stavu a k následnému stanovení účinných 

opatření k jeho zlepšení. Každý zaměstnanec společnosti provádí samokontrolu, 

která se vztahuje k jeho vlastní činnosti. Každou neshodu (závadu) na pracovišti 

ohrožující bezpečnost nebo zdraví je zaměstnanec povinen ihned oznámit svému 

nadřízenému a učinit opatření, aby nemohlo dojít k úrazu. Provádí se vnitřní 

kontroly BOZP a jejich záznamy.  

        Zjištěné neshody, způsoby jejich odstranění a termíny jejich odstranění jsou 

po dohodě s vedoucími útvarů odpovědnými za odstranění neshod zaznamenány. 

Povinnost odstranit neshodu má vedoucí útvaru, do jehož odpovědnosti patří 

odstranění neshody. 

        Neshody v oblasti BOZP, které bezprostředně ohrožují život a zdraví 

zaměstnanců, musí být řešeny neodkladně. Nelze-li přijmout dostatečná opatření 

k zabránění vzniku úrazu nebo poškození zdraví, musí být ukončena činnost 

zaměstnanců a pracoviště zajištěno proti nežádoucímu vstupu osob. 
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Neshody, které bezprostředně neohrožují život a zdraví zaměstnanců, řeší 

vedoucí zaměstnanec v rámci svých pravomocí. Kontrolu vedení záznamů 

v databázi Sledování neshod provádí koordinátor BOZP lokality.  

Vedoucí zaměstnanci provádějí kontrolní činnost u svých podřízených 

zaměstnanců a na pracovištích, která mají v odpovědnosti, tj. včetně činností 

smluvních partnerů na těchto pracovištích. Kontrolní činnost je neoddělitelnou 

součástí řídící práce a za řádné provádění kontrol vedoucí zaměstnanci nesou 

plnou odpovědnost, kterou nemohou delegovat na podřízené zaměstnance. V této 

souvislosti musí vedoucí zaměstnanci doložit výkon kontrolní činnosti minimálně 

1x měsíčně zápisem do databáze „Sledování neshod“. 

 

Kontrolní činnost se zaměřuje zejména na: 

  systematické vyhledávání rizik vyplývajících z činností jimi řízených  

   zaměstnanců, 

  vybavení a způsob používání OOPP zaměstnanci, stav a způsob používání  

   ochranných zařízení a bezpečnostních prvků, 

  stav pracovního prostředí, pořádek na pracovišti a sociální vybavenost  

   pracovišť, 

  stav výrobních a technických zařízení na pracovišti, stav nářadí a  

   pracovních pomůcek, 

  funkčnost a stav zabezpečovacích zařízení nebo systémů na pracovištích, 

  manipulace s materiálem, s nebezpečnými látkami (hořlavé kapaliny,  

   technické plyny, nebezpečné chemické látky apod.), 

  způsob provádění prací na elektrických zařízeních a jejich stav, 

  způsob předávání a zajištění pracoviště do opravy a z opravy, 

  stav elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů, stav provádění  

   jejich revizí a kontrol,  
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  způsob odstraňování dříve zjištěných závad a neshod, 

  dodržování pracovních a technologických postupů zaměstnanci,  

   dodržování stanovených příkazů a zákazů, 

  dodržování bezpečného chování osob, 

  činnosti smluvních partnerů. 

 

         Byla-li zjištěna neshoda, musí být proveden záznam, a to i v případě, že tato 

neshoda byla odstraněna na místě. Zápis obsahuje: 

  datum provedené kontroly, 

  název neshody,  

  popis neshody  

  termíny odstranění neshod, 

  osobu (útvar) odpovědnou za odstranění neshod 

  další související skutečnosti. 

 

         V případě, že nebyla zjištěna neshoda, zajistí vedoucí zaměstnanec 

provedení záznamu o kontrole bez zjištěných nedostatků. 

Kontroly prováděné zaměstnanci útvaru BOZP spočívají v kontrolách 

dodržování právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP, kterými jsou povinni 

se řídit všichni zaměstnanci. Dále je prováděna kontrola dodržování ustanovení 

uvedených v platné řídicí a pracovní dokumentaci, kterými jsou zabezpečovány 

požadavky bezpečnosti práce. Tyto kontroly probíhají dle plánu kontrolní činnosti, 

namátkově, případně na vyžádání vedoucích zaměstnanců. Neshody, termíny a 

popřípadě i způsob jejich odstranění jsou projednány s příslušnými vedoucími 

zaměstnanci, kteří odpovídají za dodržování BOZP na daném pracovišti, zařízení 

či objektu.  
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O kontrole vyhotoví zaměstnanci útvaru BOZP záznam do databáze 

Sledování neshod. Koordinátor BOZP lokality provádí také kontrolu plnění 

opatření v návaznosti na pracovní úrazy. 

4.2 Komplexní prověrka BOZP 

Na všech pracovištích každé lokality se organizuje nejméně 1 x ročně, 

po dohodě s odborovými organizacemi, komplexní prověrka BOZP. Zvláštní 

pozornost se věnuje oblastem, ve kterých bylo v minulosti zjišťováno nejvíce 

neshod a které přispívaly ke zvýšení úrazovosti.  

Prověrková komise je složena z vedoucích zaměstnanců kontrolovaných 

útvarů v lokalitě. Členem prověrkové komise je zástupce příslušné odborové 

organizace. Předsedou prověrkové komise je zaměstnanec útvaru BOZP. 

Příslušní vedoucí zaměstnanci jsou povinni se zúčastnit komplexních prověrek 

BOZP prováděné v jimi řízených útvarech. Komplexní prověrka BOZP je 

prováděna prověrkovou komisí formou pochůzky po pracovištích a kontrolou 

dokumentace pracovišť. Stanovení rozsahu a zaměření prověrek se řídí Základní 

osnovou komplexních prověrek BOZP a přizpůsobuje se specifické problematice 

pracovišť.  

Zjištěné neshody, navržené způsoby jejich odstranění a předběžně navržené 

termíny jejich odstranění jsou dohodnuty přímými účastníky prověrkové komise. 

Předseda prověrkové komise projedná neshody s příslušnými vedoucími 

zaměstnanci, kteří odpovídají za dodržování BOZP na daném pracovišti, 

a dohodnou se na konečném znění neshody. Poté předseda zaznamená neshody 

do databáze „Sledování neshod“ a sleduje průběh odstranění. 

Vedoucí útvaru odpovědný za odstranění neshod zaznamenává jejich 

vypořádání v databázi „Sledování neshod“. 

Vyhodnocení průběhu a výsledků komplexní prověrky BOZP je součástí 

přezkoumání systému řízení BOZP vedením. 
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4.3 Vnější kontrola BOZP 

Kontrola dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávních vztahů a  BOZP je vykonáván zejména prostřednictvím Státního 

úřadu inspekce práce a jemu podřízených Oblastních inspektorátů práce. Tyto 

orgány kontrolují i dodržování povinností stanovených právními předpisy k 

zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení 

života a zdraví a právními předpisy o bezpečnosti provozu vyhrazených 

technických zařízení. O výsledku kontroly vystavuje OIP protokol a ukládá 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Závěry uvedené v protokolu pak útvar 

BOZP projedná s příslušnými vedoucími zaměstnanci, kteří zajistí plnění v daném 

termínu. 

4.4 Vyhodnocení kontrolní činnosti 

Útvar BOZP průběžně sleduje a vyhodnocuje stav v oblasti zjištěných 

neshod a v jejich odstraňování. V případě zjištění negativního vývoje ve 

sledovaných oblastech navrhuje opatření k nápravě stavu a informuje o tom 

odborovou organizaci. 

Vedoucí jednotlivých útvarů sledují vývoj zjišťovaných neshod ve svém 

útvaru s využitím programu Sledování neshod a v případě potřeby přijímají 

opatření k nápravě. 

Manažer útvaru BOZP a ekologie projednává případný nepříznivý vývoj 

výsledků kontrolní činnosti na poradě útvaru bezpečnost s cílem zajistit nápravu 

stavu. 
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5. Bezpečnostní rizika provozu uhelné elektrárny 

Počerady 

 Pro provádění činností souvisejících s vyhledáváním a vyhodnocováním rizik 

ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, přijímáním opatření k odstranění 

rizik, vedením registru rizik a prováděním kategorizace prací platí několik metodik. 

5.1 Vyhledávání rizik 

Prvním krokem systematického hodnocení rizika je výběr hodnoceného 

systému. Hodnoceným systémem může být stroj, zařízení, technologie, pracovní 

prostor, pracovní činnost, používaný materiál apod. Součástí tohoto kroku je i 

definování hodnoceného systému, tzn. stanovení jeho parametrů (např. velikost 

napětí, tlaku, teploty, otáček apod.), neboť při přijímání opatření může být jednou 

z možností i změna parametru posuzovaného systému. 

Pokud se posuzuje vybraný systém, je třeba v něm identifikovat takové 

vlastnosti, charakteristiky a ostatní aspekty, které mohou zapříčinit ohrožení zdraví 

a života zaměstnanců, nebo vznik poruchových stavů či havárií. 

Při tomto postupu hodnotitel konzultuje problematiku s vedoucími a ostatními 

zaměstnanci na pracovišti, případně s techniky, zaměstnanci údržby, apod., aby 

získal co nejvíce poznatků o jednotlivých nebezpečích (rizikových faktorech) a 

jejich nepříznivých vlivech. Hodnotitelem je vedoucí zaměstnanec nebo pracovní 

tým, který provádí identifikaci a vyhodnocení rizik. 

Dalším krokem hodnotitele je systematické prověření všech aspektů 

hodnoceného systému podle dokumentace, statistik úrazovosti a jiných podkladů. 

Pro zjištění různých rizikových faktorů je nutno předvídat všechny situace, 

které by mohly vést k poškození zdraví, způsobené těmito faktory.  

Jestliže byla identifikována nebezpečí a z nich vyplývající rizikové faktory, je 

nutno určit, jakým způsobem mohou způsobit nebezpečnou událost. Je třeba určit 

děj, způsob možného nepříznivého působení na člověka, prostředí apod. 
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5.2 Hodnocení rizik 

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události provádí hodnotitel 

ve třech stupních: 

a) vysoce nepravděpodobný - nehodová událost ještě nenastala, její 

vznik je téměř vyloučen, 

b) nepravděpodobný - nehodová událost se již ojediněle vyskytla, 

vznik události se nepřepokládá, ale není vyloučen, 

c) pravděpodobný - vznik nehodové události lze během určitého 

časového období očekávat nebo se s určitou četností opakují. 

 

Míra rizika je kombinace pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události 

a předpokládané závažnosti důsledku této události. Hodnocení míry rizika provádí 

hodnotitel podle následující tabulky: 

 

Obr. č. 11 - Tabulka hodnotící míry rizika                                                                                [2] 

závažnost 

pravděpodobnost 

mírně škodlivé 

 1  

škodlivé 

 2 

extrémně škodlivé 

 3 

a) vysoce 

nepravděpodobné 

zanedbatelné riziko  přijatelné riziko  mírné riziko  

b) nepravděpodobné 

 

přijatelné riziko  mírné riziko  značné riziko  

c) pravděpodobné 

 

mírné riziko  značné riziko  nepřijatelné riziko  
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Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich 

rizikovosti pro zdraví, jsou práce zařazovány do čtyř kategorií (Z č.258/2000Sb.). 

Návrhy na zařazení prací do jednotlivých kategorií jsou předkládány příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví, který rozhoduje o zařazení prací do třetí a čtvrté 

kategorie. V případě organizačních změn návrh organizační změny obdrží 

bezpečnostní technik, který v rámci připomínkování uvede (po konzultaci 

s bezpečnostním technikem lokality a příslušným vedoucím) návrh na zařazení 

práce do jedné ze čtyř kategorií. 

Zaměstnanci jsou seznamováni s tím, do jaké kategorie byla jimi vykonávaná 

práce zařazena. Tato informace je součástí evidenčního listu lékařské preventivní 

prohlídky a popisu pracovního místa. Dále pak probíhá seznámení v rámci školení 

BOZP.  

K řešení všech rizik jsou nejvhodnějším řešením tzv. analýzy rizik, kterých je 

celá řada a rozdělují se podle způsobu vyhodnocení i druhu rizika na které se 

aplikují. 

5.3 Analýza rizik 

Analýza rizik je základním a nezbytným krokem pro zvládání jakýchkoliv rizik 

ve společnosti, zvláště pak těch rizik, která ohrožují zdraví lidí a životní prostředí. 

Přitom hodnocení rizik nemůže být chápáno jako úzce technická záležitost. Je to 

spíše kombinace technických, přírodovědných a humanitních disciplin. Pokud je 

hodnocení rizik využíváno v rozhodovacích procesech, připojují se ještě aspekty 

ekonomické, psychologické a často i politické. 

Hodnocení rizik poskytuje řadu poznatků využitelných jak ve fázi prevence 

nežádoucí události, při přípravě na její zdolání, pokud by vznikla, tak i při vlastním 

zásahu. Vzhledem k tomu, že existuje řada způsobů a metod, kterými lze rizika 

hodnotit, je důležitý výběr vhodné metody, vhodného přístupu vzhledem k situaci, 

cíli a kontextu, ve kterém je hodnocení prováděno. 

Každý přístup a každá metoda hodnocení rizik má své výhody i své 

nedostatky. Volba vhodného přístupu a vhodné metody je proto závislá na účelu 
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prováděného hodnocení, charakteru dat, která jsou k dispozici, finančních 

prostředcích a často i na sociálně politickém kontextu. 

Největší překážkou při hodnocení rizik je obvykle nedostatek dat a informací. 

Jedná se např. o údaje o selhání zařízení, selhání lidského činitele včetně 

charakteristik následku těchto selhání. Například užití smrtelných úrazu jako 

jediného parametru následku muže být značně zavádějící. Vhodnější je sledovat i 

méně závažné úrazy, tzv .skoronehody, monitorovat koncentrace látek, expozice 

osob, působení nebezpečných látek, apod. 

Protože hodnocení rizik slouží jako základní zdroj informací pro rozhodování, 

je důležité znát a být si vědom omezení použitých metod. Hodnocení rizik 

představuje provedení řady kroků od definování účelu hodnocení, pres identifikaci 

nebezpečí, sběr informací, posouzení následku a pravděpodobnosti jejich vzniku 

až po vyhodnocení závažnosti výsledku. Základní podmínkou je dostatečná 

transparentnost jednotlivých kroků jak pro uživatele výsledku hodnocení, tak i pro 

ty, jichž se následky rizik mohou dotknout. Po mnoho let bylo hodnocení rizik 

prováděno na neformálním základě. Ukazuje se však, že poznání rizika je 

klíčovým bodem pro provádění účinné prevence a systematický přístup je 

nezbytný pro zajištění jejího úspěchu. 

V podstatě se každá analýza skládá z několika kroků stejných pro všechny 

metody a dále pak, tyto metody jednotlivé kroky více či méně rozvíjí. Hodnocení 

rizik založené na přístupu ve spolupráci se zaměstnanci, poskytuje příležitost pro 

podnikové vedení a zaměstnance pochopit a souhlasit s postupem organizace. 

5.4 Hodnocení rizik 

Hodnocení rizika bezprostředně navazuje na analýzu rizika. Jedná se o 

objektivní posouzení velikosti rizika a jeho přijatelnosti pro zdraví a bezpečnost 

pracovníka. Při hodnocení rizika se používají různé metody a postupy, jejichž 

cílem je odhadnout možnost poškození lidského zdraví. 

Hodnocení by mělo pokrýt jen ta pracovní rizika, která lze rozumně 

předvídat, nikoli rizika vyvolaná běžnými životními aktivitami, pokud je pracovní 

činnost nebo organizace práce nevyžaduje. 
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V rámci diplomové práce jsem zjišťovala, jaká analýza nebezpečí se používá 

na několika elektrárnách, jejichž BOZP zajišťuje firma JCA, s.r.o. Tato společnost 

používá „Předběžnou analýzu nebezpečí (PHA)” pro elektrárny Počerady, 

Ledvice, Prunéřov a Mělník. 

Jedná se o individuální metodu, jejímž cílem je vlastní identifikace 

nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, které mohou způsobit při dané 

činnosti poškození nebo újmu. Provádí se v rané etapě vývoje projektu, kdy je k 

dispozici málo informací o podrobnostech návrhu nebo o provozních postupech a 

může předcházet před dalšími studiemi. Důležitý přínos této analýzy spočívá v 

tom, že výsledné znalosti získané při rozpoznávání problémů týkajících se 

nebezpečí pomáhají při určování vhodných opatření k nápravě a jsou podkladem 

pro další navazující analýzy. Při PHA se zpracovává seznam nebezpečí a 

nebezpečných situací uvažováním charakteristik, jako jsou: 

- používané nebo vytvářené materiály a jejich reaktivita, 

- použitá zařízení, 

- provozní prostředí, 

- prostorové rozmístění, 

- rozhraní mezi součástmi systému. 

 

Charakteristickým rysem metody PHA je používání „pracovních formulářů”, 

pomocí kterých se výsledky analýzy zaznamenávají do přehledné formy. Technika 

pomáhá podceňovat představivost analytika, aby rozpoznal problémy týkající se 

potenciálního nebezpečí. Vhodnou formou provedené analýzy je metoda tzv.”brain 

stormingu”. Na metodu by se mělo přihlížet jako na iniciační metodu, která má za 

úkol zdokonalit projekt s použitím přístupů založených na zkušenostech, jako jsou 

praktické pokyny. V žádném případě by neměla být vnímána jako náhrada 

nutných a potřebných přístupů. Tato metoda je velmi důležitá a proto zaujímá 

významné místo mezi ostatními metodami, které se užívají v rámci procesů  

managementu spolehlivosti, bezpečnosti a rizika. Při analýze PHA se požaduje 
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více podrobností o uvažovaném systému, ale získávají se při nich obsáhlejší 

informace o nebezpečích a chybách v projektu systému. [1] 

 

Výsledky analýzy mohou být využity pro: 

- pro návrh opatření konstrukčních změn systému 

- formulaci požadavků na provedení zkoušek 

- identifikaci nebezpečných provozních režimů 

- racionální návrh diagnostických postupů a systému údržby 

 

Prováděná analýza postupuje v několika částech. První je přípravná část, 

pak následuje vlastní PHA jednotlivých prvků systému a končí vyhodnocením 

analýzy. Princip metody spočívá v hledání a odhalování událostí, které mají 

potenciál „být rizikové”. Při realizaci jde o zjišťování všech souvisejících okolností 

související s rizikem. Při vyhodnocování výsledků analýzy se porovnávají vysledky 

s požadavky stanovenými v normách a předpisech. Navrhují se účinná opatření, 

zaměřená na odstranění příčin nejzávažnějších typů poruch nebo na stupně jejich  

závažnosti. 

U metody PHA se používá tabulkový formát a stylizovaný formát. 

Používanější metodou je tabulkový formát. Jaká dokumentace se používá u 

metody PHA je znárorněná na uvedených vzorech. 
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Obr. č. 12 - Vzor tabulkového formátu metody PHA                                                            [3] 

 

Obr. č. 13 - Vzor tabulkového formátu metody PHA                                                           [3] 
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Obr. č. 14 - Vzor tabulkového formátu metody PHA                                                             [3] 

 

 

Obr. č. 15 - Vzor tabulkového formátu metody PHA                                                              [3] 
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6. Rozbor smrtelného pracovního úrazu na UE Počerady 

Dne 4. 5. 2011, přibližně v 9.20 hodin, došlo v UE Počerady ke smrtelnému 

pracovnímu úrazu pracovníka ze společnosti Teplotechna – Prima, s.r.o. 

Pracovník pracoval na investiční akci „Snížení primární prašnosti na zauhlování“. 

Zahájení pracovní doby bylo v 7.00 hodin. Pracovník prováděl montážní a 

zámečnické práce – demontáž odsávacího potrubí v prostoru vnitřního zauhlování 

u pasu T 17 CD, zásobník paliva č. 5, kóta + 47 m. Pracoviště bylo nasvětleno 

běžným provozním osvětlením včetně denního světla. Po demontáži příruby 

odsávacího potrubí vznikl v podlaze otvor o velikosti 0,6 x 1,0 m, který měl 

zaměstnanec zakrýt. Při této činnosti došlo k pádu do otvoru, který vedl do 

zásobníku uhlí a následnému propadnutí do hloubky cca 17 m. Pád z této výšky 

pracovník nepřežil. Pracovníkovi bylo 29 let, byl občanem ČR. První pomoc byla 

poskytnuta HZS ELE Počerady, včetně vyproštění a přivolanou ZS. Úraz byl 

šetřen Policií ČR. Dle sdělení svědků byl pracovník zdráv, cítil se dobře, běžně 

komunikoval a nejevil známky únavy. 

 Šetření pracovního úrazu bylo provedeno prohlídkou v místě úrazu, dále 

byly provedeny výpovědi svědků, byla provedena kontrola dostupné dokumentace 

(příslušné školení, předání pracoviště atd.). Z výpovědi svědka vyplývá, že 

pracovníky nikdo neinformoval o skutečnosti, že otvor, který při demontáži potrubí 

vznikne má hloubku větší než 1,5 m – z tohoto důvodu nebylo použito prostředků 

pro osobní zajištění. Nikdo neinformoval pracovníky, že hloubka je větší jak 10 m 

– nebyl doložen a tudíž ani zpracován plán BOZP ve smyslu NV č. 591/2006 Sb., 

viz příloha č. 5. Nebylo provedeno seznámení pracovníků s plánem BOZP. 

Dále z výpovědí plyne, že pracovníky nikdo neseznámil s místními 

podmínkami stavby a riziky možného ohrožení při provádění prací, došlo pouze k 

upozornění na práce s otevřeným ohněm z titulu uhelného prachu a to ústní 

formou. Pracovníci prováděli práce bez toho, aby je někdo seznámil s 

dokumentací stavby. Tato dokumentace nebyla k dispozici ani při šetření dne 4. 5. 

2011 v UE Počerady, kde byla u šetření vyžadována. Při šetření dne 4. 5. 2010 

bylo konstatováno ze strany bezpečnostního útvaru UE Počerady, že u pracovníků 

nedošlo k porušení předpisů ohledně používání OOPP. Bylo řečeno, že i zraněný 



Bc. Radovana Sochorová: Bezpečnost práce a prevence rizik na uhelné elektrárně Počerady 

 

2013   41 

 

zaměstnanec po vyproštění měl veškeré OOPP, které měl stanoveny používat. 

Vzhledem ke skutečnosti, že šlo o investiční akci, prováděnou více zhotoviteli, 

Teplotechnu – Prima, s.r.o. nikdo neseznámil s plánem BOZP a ani jí 

neinformoval, zda je na staveništi koordinátor BOZP či nikoliv.  

 

 

 

Fotodokumentace z místa úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.16 - Místo provádění prací, kóta + 47 m  technologie zauhlování, betonová podlaha [5]                 
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Obr. č. 17 - Potrubí s přírubou před demontáží                                                                       [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 - Demontovaná příruba                                                                                                [5] 
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Obr. č. 19 - Zakrytý otvor – místo pádu                                                                                       [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20 - Otvor po demontáži příruby a místo pádu                                                               [5] 
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Na základě výše uvedených skutečností, lze konstatovat následující: 

 Ze strany pracovníků Teplotechna – Prima s.r.o., nebylo shledáno porušení 

předpisů BOZP. Společnost vykonávala práce na základě smluvního 

vztahu. 

 Pracovníci byli proškoleni pro vstup do areálu UE Počerady, byli řádně 

vybaveni OOPP a seznámeni s návody na používání, společnost zajistila 

všechna potřebná odbornostní školení (vazači, jeřábníci, svářeči atd.). 

 Pracovníky nikdo neseznámil s dokumentací stavby, riziky možného 

ohrožení, místními podmínkami na stavbě a plánem BOZP, rovněž tak 

společnost nebyla seznámena s plánem BOZP 

 Společnosti Teplotechna – Prima s.r.o., nebylo protokolárně předáno 

pracoviště, staveniště.  

 Společnosti Teplotechna – Prima s.r.o., nebyla prokazatelně seznámena s 

technologickým postupem. 

 

Pracovní úraz byl nahlášen na Oblastní inspektorát. [5] 
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7. Opatření proti úrazovosti 

Jestliže existuje nebezpečí, které vyvolává ohrožení s vyšším rizikem než je 

riziko přijatelné, je třeba předpokládat, že způsobí zranění nebo škodu, pokud 

nebudou přijata žádná bezpečnostní opatření. V případě, kdy je zjištěno riziko 

vyšší než je riziko přijatelné, navrhuje příslušný vedoucí zaměstnanec opatření 

buď k jeho úplnému odstranění, nebo k jeho snížení. 

Úplně lze riziko odstranit tehdy, jestliže se odstraní nebezpečí nebo 

ohrožení. 

Při přijímání bezpečnostních opatření platí zásada priority. Přednostně se 

rizika snižují technickým řešením a organizačními opatřeními. Jestliže nelze těmito 

opatřeními dosáhnout požadované úrovně bezpečnosti, je navrhováno použití 

bezpečnostních zařízení a prostředků kolektivní ochrany zaměstnanců. Jestliže se 

ani tímto řešením nedosáhne požadované úrovně bezpečnosti, pokračuje se 

použitím prostředků individuální ochrany zaměstnanců např. Použitím OOPP. 

Zbytková rizika se řeší místními provozními předpisy, novými pracovními 

postupy a školením zaměstnanců, seznamování s riziky. 

V oblasti prevence rizik je se zaměstnavatelem povinen spolupracovat i 

příslušný odborový orgán. 
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8. Systém opatření pro zvýšení úrovně BOZP UE 

Počerady 

Pro zajištění vyšší úrovně BOZP jsou v elektrárně Počerady přijímána 

opatření, při kterých dochází k minimalizaci rizik v těchto oblastech: 

 1. Technická zařízení 

Došlo k nahrazování méně bezpečných technických zařízení a technologií 

bezpečnějšími s menší mírou rizika. Tím dochází k celkovému snížení rizika 

prašnosti. Byla zvýšená bezpečnost práce při pochůzkách a kontrolách zařízení, 

dále bylo snížené riziko hluku a sálavého tepla. Došlo k odstranění rizik výtahů, 

šíření požáru a zvýšení bezpečnosti práce popálením. 

 2. Organizace práce 

Stávající pracovní postupy, které představovaly určité riziko, byly nahrazeny 

novými postupy s nižší mírou rizika. Dále došlo ke střídání zaměstnanců během 

směny (za účelem snížení jejich expozice určitému nebezpečí, např. působení 

hluku, vibrací apod.). To vedlo ke snížení míry rizika úrazu, ohrožení zdraví, rizika 

vzniku nemoci z povolání a došlo k celkovému zlepšení pracovní pohody 

zaměstnanců. 

 3. Osobní ochranné pracovní prostředky 

Pro zaměstnance jsou zajištěny účinnější OOPP, s vyšší úrovní ochrany před 

působením rizik, která je ohrožují. Tyto prostředky zajistí ochranu před popálením 

při vzniku úrazu elektrickým proudem a také bylo zajištěno riziko ochrany sluchu. 

 4. Skoronehody 

Používají se účinnější a efektivnější postupy a metody vedoucí ke zvyšování 

motivace zaměstnanců k oznamování skoronehod a k ovlivňování jejich chování 

s cílem předcházet vzniku skoronehod. Informace o skoronehodách a o přijatých 

opatřeních se zajišťují nejen u svých zaměstnanců, ale také u jiných subjektů, 

působících v prostorách a objektech, kterých se mohou týkat. Zaměstnanci byli 

seznámeni svými přímými nadřízenými se skoronehodami a se zápisem do knihy 

poučení a kontrol. V objektu elektrárny je zpřístupněna vývěska Bezpečnost, na 
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které jsou informace ze skoronehod, včetně přijatých opatření. Vývěska je 

přístupná všem vedoucím zaměstnanců, kteří mají za povinnost seznámení svých 

podřízených. 

 5. Mimořádné události 

V této oblasti byla přijata opatření k omezení, případně eliminaci vzniku 

pracovních úrazů, závažných a ostatních havárií. Zaměstnanci byli seznámeni 

s mimořádnými událostmi a byla plněna nápravná opatření proti jejich opětovnému 

vzniku. 

 6. Pracovní podmínky, pracovní prostředí 

Tady byly vytvořeny podmínky pro zvyšování úrovně ochrany zdraví a 

pracovní pohody tak, aby docházelo ke snižování stresu na pracovišti 

odstraňováním, případně snižováním působení stresových faktorů a to zejména: 

- stanovením vhodného pracovního režimu 

- zlepšováním pracovního prostředí (snižováním hlučnosti, prašnosti atd.) 

- snižováním, příp. eliminací kontaktu zaměstnanců s nebezpečnými che- 

   mickými látkami  

- zkvalitněním komunikace mezi zaměstnanci a vedením 

- důsledným řešením konfliktních situací na pracovišti 

- snižováním počtu prací prováděných ve ztíženém a zdraví škodlivém pra- 

  covním prostředí 

Zaměstnanci používají kvalitní sluchátka i chrániče do uší. Trvale se sleduje 

hladina hluku a prachu. Byly stanoveny 3 klidové přestávky u zaměstnanců, kteří 

jsou zařazeni do kategorie 3 rizika hluku, čímž se snížila rizika vzniku nemoci 

z povolání. 

 7. Zdravotní péče 

Po stránce zdravotní péče pro zaměstnance se nad rámec požadavků, které 

stanovují předpisy, zvýšil rozsah a kvalita a to například prostřednictvím 

„Programu na podporu zdraví“ na pracovišti. Příslušní zaměstnanci měli možnost 
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využití očkování proti žloutence a klíšťové encefalitidě. Dále jsou kontrolovány 

sociální zařízení a lékárničky. 

 8. Životní prostředí 

V oblasti životního prostředí byla zaměřena činnost ke zlepšení životního 

prostředí v elektrárně a jejím okolí. Používané nebezpečné chemické látky byly 

nahrazeny méně nebezpečnými přípravky. Došlo ke snižování produkce škodlivin 

pod stanovené limity u nebezpečných i běžných odpadů. Také se přešlo na 

používání technologií bezpečných životnímu prostředí. Na veškerých provozech 

se čistidla a rozpouštědla nahradily ekologickými přípravky. 

 9. Požární zabezpečení 

Byla přijata opatření, která vedla ke zvýšení úrovně požárního zabezpečení. 

Tím se snížilo riziko šíření požáru do dalších úseků. [1]   
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9. Závěr 

Pojem bezpečnost obecně vyjadřuje stav mezi rizikem a chováním lidí a 

techniky, který je docílený vyloučením rizikových faktorů. Praxe ukazuje, že právě 

toto riziko zásadním způsobem ovlivňuje úrazovost ve společnostech. Jakékoliv 

sebemenší porušení bezpečnostních předpisů může vést k okamžité tragédii. 

 

Největší problém spočívá v přístupu jednotlivých pracovníků i jejich 

vedoucích k dodržování stanovených pracovních postupů a základních 

bezpečnostních předpisů.  

Bohužel stále dochází k  podceňování a nedostatečnému vyhodnocování 

rizik na jednotlivých pracovištích. Sebelépe nastavený systém bezpečnosti práce 

nezmůže nic proti lidskému chování, kdy se zaměstnanec, který je proškolený a 

vybavený všemi dostupnými pomůckami chová v rozporu s bezpečnostními 

předpisy. 

 

Za největší provinění, které se však těžko prokazuje, se považuje trpění 

nedodržování bezpečnostních předpisů vedoucími pracovníky na pracovištích. 

Dalším velmi častým důvodem úrazů bývá podceňování pracovního rizika 

zvolením nevhodného postupu. Podle pracovních postupů vyplývá, že ani správně 

nastavený systém řízení bezpečnosti práce nemůže být zárukou nulové 

úrazovosti, pokud není pracovníky tento systém dodržován. 

 

 Východiskem z této situace je, že odpovědné managementy společností 

musí vedle nastavených pravidel zintenzivnit prevenci v podobě přímých kontrol 

na pracovištích a po zaměstnancích vyžadovat dodržování pravidel systému 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Kontrolní činnost vedoucích pracovníků i bezpečnostních techniků by měla 

být zaměřena jak do oblasti naplňování základních předpokladů výkonného 

personálu, jakými jsou např. kvalifikovanost, vybavenost pracovními a ochrannými 
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prostředky, příslušnou dokumentací, znalostí pracovních postupů, tak i do oblasti 

dodržování bezpečnostních předpisů a určených pracovních postupů. 

Z důvodu působení prevence a celkového efektu nejsou kontroly 

zodpovědnými pracovníky na pracovištích předem avizovány. 

 Ne však proto, aby vedoucí pracovníci a bezpečnostní technici mohli 

objevovat maximální počty negativních nálezů, ale aby byli schopni stav v oblasti 

bezpečnosti práce reálně zmapovat a čerpat z pravdivé zpětné vazby, která je pro 

neustálé zlepšování úrovně bezpečnosti práce nezbytná.      
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Příloha č. 3 

Ukázka vyplněného protokolu o provedené kontrole  

 

 

PROTOKOL O PROVEDENÍ KONTROLY BOZP, PO A ŽP 

Kontrolované pracoviště: 

Stavba: KO EPČ II, OB02 

 

Datum 

kontroly:  

27. 3. 2013 

Kontrolu 

provedl: 

Vlastimil Sochor – OZO v PR, PO Metrostav a.s. 

Petr Palička – Technik BOZP - Metrostav a.s.  

Lenka Hellerová – asistentka BOZP a PO 

Soupis zjištěných závad: 

Ev.č. Pracoviště 
Zjištěná 

skutečnost 

Navržené 

opatření 

Termín 

odstranění 

Zodpovědná 

osoba 
Foto 

Upozorňujeme, že při práci s otevřeným ohněm, se nesmí používat výstražných bezpečnostních vest (hořlavá látka). 

Upozorňujeme, že při používání pojízdného lešení, musí být lešení zajištěno proti pohybu – brzdou na kolečkách lešení.  

Upozorňujeme na používání ochranných brýlí při broušení, očišťování a dalších činností, při kterých hrozí poranění očí. 

Upozorňujeme, že při prováděných pracích na žebříku, musí být zaměstnanci zajištěni proti pádu osobním zajištěním. 

Upozorňujeme, že při práci s otevřeným ohněm je nutno postupovat ve smyslu vyhl. MV č. 87/2000 Sb. 

Upozorňujeme na řádné nasvícení pracovišť, zejména u jeřábnických prací. 

Upozorňujeme na používání prodlužovacích přívodů na stavbě – používat výhradně přívody označené H07 RN-F nebo obdobné (oděruodolné a voděodolné) 

Upozorňujeme na dodržování pitného režimu (poskytování ochranných nápojů) ve smyslu NV č. 361/2007 Sb. 

Upozorňujeme na dodržování a nošení základních OOPP pro stavbu (přilba, vesta s vysokou viditelností a pracovní obuv) 
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3/ 

2 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna, 

 

Na lešeních 

chybí okopové 

lišty.  

Hrozí: Pád 

materiálu z 

výšky 

Porušení:  

ČSN 73 8101  

NV č. 

362/2005 Sb.  

 

Doplnit 

okopové lišty. 

Částečně 

odstraněno 

Stavbyvedoucí 

–  

BIS 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 

 

 

 

58/ 

18. 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna,  

 

Upozornění: 

Při montáži 

OK na pozici 

(a ne jen OK) 

je třeba zajistit 

vymezení 

pracovního 

prostoru! 

Hrozí: Pád 

materiálu z 

výšky 

Porušení:  

NV č. 

362/2005 Sb. 

Vymezit 

pracovní 

prostor 

výstražnou 

páskou. 

Trvale Hrozí sankce 

20 000 Kč 

 

 

78/ 

25. 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna,  

Kotel č. 

24 

Patro č. 4 

Ze strany 2. 

tahu od K23 (u 

montážního 

otvoru)  jsou 

demontované 

zábrany 

z lešení a není 

zamezeno 

přístupu 

Zajistit prostor 

dvoutyčovou 

zábranou. 

Přetrvává Stavbyvedoucí 

–   

BIS 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 
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k pádovým 

hranám 

Hrozí: Pád 

osob z výšky. 

Porušení:  

NV č. 

362/2005 Sb. 

 

79/ 

25. 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna,  

Kotel č. 

24 

Patro č. 5 

 

 

Z čela 1. tahu 

je nevhodně 

zajištěný otvor 

v podlaze 

(zakryto pouze 

podlážkou). 

Hrozí: Pád 

osob z výšky. 

Porušení:  

NV č. 

362/2005 Sb. 

 

Doplnit 

demontované 

dvoutyčové 

zábradlí. 

Přetrvává Stavbyvedoucí 

–   

Sunex, MTS 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 

 

 

83/ 

26. 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna,  

Kotel č. 

23 

Patro č. 2 

 

Před vnitřním 

výtahem u 

dělící stěny je 

uloženo 

množství 

odpadu (PET 

láhve, obaly 

od elektrod 

atd.) 

Porušení:  

ŘS 

Uklidit odpad. Přetrvává Stavbyvedoucí 

–   

MPS Mont 

Hrozí sankce 

až 50 000 Kč 
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88/ 

26. 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna,  

Kotel č. 

24 

Patro č. 1 

 

Z čela 1. tahu 

je 

nedostatečně 

zajištěná 

pádová hrana 

a 

nedostatečné 

zakrytí 

prostupů 

podlahou. 

Hrozí: Pád 

osob z výšky. 

Porušení:  

NV č. 

362/2005 Sb. 

 

-Vhodně 

zajistit otvory 

v podlaze 

příp. zamezit 

přístup do 

prostoru. 

Částečně 

odstraněno 

 

Stavbyvedoucí 

–   

MTS - OB11 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 

  

90/ 

26. 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna,  

Kotel č. 

24 

Patro č. 1 

 

V prostoru 2. 

tahu je 

nezajištěná 

pádová hrana. 

Hrozí: Pád 

osob z výšky. 

Porušení:  

NV č. 

362/2005 Sb. 

 

Doplnit 

zábradlí na 

pádové 

hraně. 

Přetrvává Stavbyvedoucí 

–   

MTS 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 

 

 

91/ 

27. 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna,  

Kotel č. 

24 

Patro č. 5 

Nevhodný 

způsob 

manipulace 

s lanovým 

zvedákem 

(tahání 

břemene přes 

hrany). Prostor 

-Prostor pod 

zavěšeným 

břemenem 

vždy zajistit 

výstražnou 

páskou! 

 

-Doložit 

Ihned Stavbyvedoucí 

–   

MPS Mont 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 

 

 



Bc. Radovana Sochorová: Bezpečnost práce a prevence rizik na uhelné elektrárně Počerady 

 

2013   60 

 

 
pod 

zavěšeným 

břemenem 

není vymezen 

výstražnou 

páskou. 

Hrozí: Pád 

materiálu z 

výšky. 

Porušení: 

NV.č.378/2001 

Sb  

prokazatelné 

seznámení 

zaměstnanců 

pracujících 

s lanovými 

zvedáky 

s návodem 

na použití. 

92/ 

27. 

Kotelna 

1p, B24 – 

pravá 

strana 

Není 

zamezeno 

přístupu 

k pádové 

hraně kotle – 

chybějící 

zábradlí 

 

Porušení: NV 

č. 362/2005 

Sb., § 3  

Doplnit 

dvoutyčové 

zábradlí 

  

Ihned Stavbyvedoucí 

–   

MTS 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 

  

93/ 

27. 

Kotelna 

5p, B24 – 

pravá 

strana 

Chybějící 

pojistka u 

háku 

zdvihacího 

zařízení, 

poškozené 

vazáky. 

Hrozí: Pád 

břemene 

z výšky. 

Porušení: 

NV.č.378/2001 

Opravit, do té 

doby 

nepoužívat, 

vyměnit 

vazáky. 

 

Ihned Stavbyvedoucí 

–   

MTS 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 
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Sb 

94/ 

27. 

Kotelna 

4p, B24 – 

u výtahu 

Poškozený 

rozvaděč – 

ulomená 

dvířka. 

Hrozí: Úraz 

elektrickým 

proudem. 

Porušení:  

ŘS 

Opravit, do té 

doby 

nepoužívat 

(Označit BT 

„Mimo 

provoz“) 

  

Ihned Stavbyvedoucí 

–   

MTS 

Hrozí sankce 

10 000 Kč 

 

 

95/ 

27. 

Prostor 

staveniště 

-     OB 

02- 

Kotelna,  

Kotel č. 

24 

Patro č. 5 

 

Pracovník se 

pohybuje na 

lešení, které je 

označené 

zákazem 

vstupu. (lešení 

je bez 

zábradlí, 

žebříků a 

zaměstnanec 

není jištěn 

OOPP). 

Hrozí: Pád 

osob z výšky. 

Porušení:  

NV č. 

362/2005 Sb. 

 

Doložit 

prokazatelně 

opětovné 

proškolení 

zaměstnance 

pro práce ve 

výškách. 

Ihned Stavbyvedoucí 

–   

MPS Mont 

Hrozí sankce 

20 000 Kč 
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Příloha č. 4 

Vzorový list „Deníku skoronehod“ 

 


