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Anotace bakalářské práce 

Bakalářská práce na téma bezpečnost práce v hornictví, dává přehled o vývoji a 

současnosti bezpečnostních předpisů. Je zde popsán proces sjednocování našeho právního 

systému v otázkách bezpečnosti práce v hornictví s evropským právem. Nejprve se zabývá 

začátky hornictví na našem území, které je dokladováno někdy počátkem třináctého století. 

Dále je zde popsán vývoj bezpečnostních předpisů společně s vývojem společnosti a 

rozvojem moderní vědy. Zpřehledňuje vývoj úrazovosti a dalších mimořádných událostí, k 

dispozici je i srovnání vyspělosti naší bezpečnosti práce a některých světových hornických 

oblastí. Zachycuje integrační proces našeho práva s evropským právem. Vysvětluje pojmy 

riziko, úraz, vyhledávání rizik. 

Klíčová slova: bezpečnost práce, hornictví, horní zákon, evropská směrnice 

Summary 

This bachelor thesis is focused on the safety in mining resort, and gives us a 

completed overview of the development in the present and also in European directives. It 

describes the process of unification of our legal system in the resort of safety in mining 

under European law. First of all I have focused on describing the beginnings of mining on 

our territory, which is documented sometimes in the beginning of the thirteen centuary. 

Futher it describes the development of safety regulations together with the development of 

the society and modern science. It also clearly describe the development of injury and 

other extraordinary events. It also include the comparison of the maturity of our safety at 

work place with other world mining areas. At the end is described the integration process 

of our law with the european law. 

Keywords: safety work, mining, mining´s law, european regulations 
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1 Úvod 

Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) se dnes nahlíží jako na 

mezivědní obor. Jeto souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem. 

Tato opatření mají předcházet ohrožení nebo poškození zdraví pracovníků. V problematice 

BOZP je kladen důraz na vyhledávání a vyhodnocování rizik, kategorizaci prací, 

bezpečnost technických zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky, hygienu práce a 

pracovního prostředí. Problematika bezpečnosti práce se dotýká oblastí požární ochrany, 

pracovního lékařství, firemní ekologie. 

Bezpečnost práce je důležitou částí každého povolání. Na základě dosavadních 

zkušeností se změnil tradiční přístup k problematice bezpečnosti práce. Bezpečnostní 

předpisy, vycházejí ze zkušeností z různých důlních havárií, úrazů a neštěstí. Přechází se k 

předem plánované prevenci, která vychází z moderního výzkumu. Prevence tvoří nedílnou 

součást každé hornické činnosti a je zahrnována do všech plánů od otvírky až po 

technologii dobývání a je součástí i ekonomické rozvahy. [1] 

S rozvojem techniky, zaváděním nových technologii a strojů došlo k větší 

efektivitě a produktivitě práce. Paradoxně s tímto vývojem se také zvyšovala úrazovost a 

častější výskyt smrtelných úrazů. Nebezpečí úrazu je dnes vystaveno méně lidí než v 

minulosti. Skutečný stav úrazovosti je nutné hodnotit podle počtu úrazů, ale také podle 

poměru počtu lidí k množství úrazů. 

Velmi důležitou otázkou dnes zůstává vliv zvolené technologie na úrazovost a 

nemoci z povolání. Větší koncentrace výroby a technologií má za následek větší vývin 

metanu a prachu i zvýšení klimatických potíží. Další kapitolou je viditelnost a osvětlení. 

Platí zde přímá úměra mezi špatnou viditelností a zvýšeným počtem úrazů. Hromadné 

nasazení velkého počtu strojů a mechanizací jsou příčinou vzniku těžkých úrazů. Velká 

pozornost se dnes věnuje také nadměrnému hluku a tím i zvýšený počet nemocí z povolání. 

Nadměrný hluk má také velký vliv na pozornost, psychický a fyzický stav horníků. [2] 

Práce v hornictví patřila a stále paří mezi nejvíce fyzicky namáhavé zaměstnání a 

také mezi nejrizikovější. Vždy vyžadovala fyzicky a psychicky zdatné jedince. Většina 

z nich si také odnesla do důchodového věku, pokud se ho dožili, trvalé následky na zdraví. 
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Nové bezpečnostní předpisy a různá preventivní opatření (lékařské prohlídky, regenerační 

léčebné pobyty apod.), však toto riziko zmenšily na minimum. 

Psychicky a fyzicky namáhavá a nebezpečná práce si vyžádala některá zvláštní 

opatření. Například v naší republice odcházejí havíři do důchodu již 55 letech. Současné 

problémy v bezpečnosti práce v hornictví jsou značně složité. V dnešní době se odborníci 

snaží řešit ty nejzávažnější problémy bezpečného provozu dolů a vlivu prostředí na 

bezpečnost práce. Neustále se zdokonalují opatření a zásady řízení bezpečnosti v 

hornických provozech. 

Srovnáme-li zvláštnosti povahy hornických prací s jinými sektory, zjistíme, že v 

hornictví jsou pracující více ohroženi. Například v hornictví na rozdíl od jiných pracovních 

odvětví na povrchu, je pracoviště pevně dané a nelze ho upravovat podle své vůle. Kromě 

toho na ně působí skryté živelné síly (horské tlaky, voda, plyn), jejichž účinek se nedá v 

mnoha případech předem odhadnout. Většinou mají fatální účinek na zdraví a život 

horníků. [2] 

Cílem této bakalářské práce je vysvětlit případnému čtenáři čím se BOZP zabývá, 

nastínit specifické rysy bezpečnosti práce v hornictví, poskytnout informace o zákonných 

normách zabývajících se bezpečností práce v hornictví. 
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2 Historie a vývoj bezpečnosti práce v hornictví 

V minulosti se na bezpečnost práce příliš nehledělo. Nejdůležitějším ukazatelem 

byl zisk. S rozvojem společnosti byl kladen větší důraz na efektivitu práce. Tohoto cíle 

nebylo možné docílit bez dobré bezpečnosti práce. Lidé si uvědomili, že vysoká 

produktivita a nízká bezpečnost práce nejdou dohromady. Začali tedy pracovat na 

bezpečnostních předpisech. V této bakalářské práci se budeme zabývat pouze některými 

bezpečnostními předpisy, které podle mého názoru prodělaly největší rozvoj. Jsou to: práce 

a odpočinek, větrání pracovišť, horské otřesy, trhací práce, hluk a vibrace. 

2.1 Práce a odpočinek 

V minulé době se odpočinku nevěnovala žádná pozornost. Horníci byli nuceni 

pracovat v dlouhých pracovních cyklech, obvykle to bylo šest dní v týdnu. Denně 

odpracovali dvanáct a více hodin. Taková situace samozřejmě vedla k velké únavě havířů a 

ti snáze podléhali nástrahám a nebezpečným situacím, kterých je v hornictví velmi mnoho. 

Vznikalo tak mnoho úrazů, kterým bylo možné předejít, kdyby měli tehdejší horníci čas si 

pořádně odpočinout. Z tohoto důvodu byla v devatenáctém století zavedena osmi hodinová 

pracovní doba. 

Z praxe víme, že člověk není schopen pracovat se stejnou výkonností dlouhou 

dobu. Je to způsobeno zejména únavou a tím dochází i ke snížení pozornosti. Na únavu 

jednotlivých orgánů má vliv správné uspořádání práce a odpočinku. V praxi toto 

pracovníci řeší kratším, nebo delším odpočinkem, změnou polohy, nebo různou vedlejší 

činností nesouvisející přímo s pracovní činností. Což je velmi nevhodné řešení z hlediska 

produktivity práce. 

Správné a účelné rozčlenění času na odpočinek, zotavení pracovníků, čas na 

hygienu, vhodné občerstvení, to vše přispívá k větší bezpečnosti práce. Nové poznatky a 

praktické zkušenosti potvrzují fakt, že zavedení času na oddech se neprojevuje na snížení 

výkonnosti, ale právě naopak. Odpočatý pracovník je znovu schopný navázat na svojí 

normální výkonnost. Tím i minimalizujeme projevy únavy popsané v článku, rytmické 

členění pracovní činnosti ulehčuje práci a podporuje hladký a automatický sled pracovních 

činností. Praxe ukázala, že není dobré chtít od pracovníků maximální výkon hned na 
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začátku směny. Musíme dělníkům dopřát určitý čas na tak zvané zaběhnutí. Pokud toto 

dodržíme, máme celkem velkou šanci na dobrý celkový výkon během celé směny. 

Opačného efektu se dosáhne, pokud je začátek směny poznamenán příliš dlouhou dobou na 

tak zvané zaběhnutí, kdy je pracovní tempo příliš pomalé a na konci směny dělníci 

dohánějí ztracený čas. Právě v této době dochází nejčastěji k úrazům. To samé platí pro 

začátek směny, kdy se hned na začátku směny příliš pospíchá a pracovníci méně dbají na 

bezpečnost. [3] 

2.2 Větrání pracovišť 

S větráním pracovišť je spojena otázka monitoringu nebezpečných důlních plynů, 

měření koncentrace těchto plynů, odvětrávání a zajištění přívodu čistého vzduchu. 

 

Obrázek č. 1 únava je ochranným mechanismem organismu, zdroj: www.is.muni.cz 

 

Tato problematika začala být aktuální v dobách, kdy technické možnosti umožnily 

dobývat ložiska ve větších hloubkách. V začátcích lidé nevěděli nic o škodlivosti důlních 

plynů. Neměli informace o jedovatých plynech, o výbušných plynech a tak dále. Těchto 

vědomostí nabývali až bohužel při mimořádných událostech, kdy umírali lidé udušením, 

nebo při výbuchu metanu. Tehdy neměli havíři moc možností jak nebezpečné plyny 

detekovat. Pro tyto účely používali živá zvířata, jako například zpěvavé ptáky, které měli 

zavřené v klecích. Pokud takový pták z ničeho nic uhynul, bylo jasné, že se v dole 

nahromadil nebezpečný plyn a horníci zavčas opustili důl. Dalším prostředkem pro detekci 

některých důlních plynů, byly kahany. Ty se nepoužívaly jen pro svícení, pokud kahan 

hořel, bylo vše v pořádku, když však zhasl, byl to jasný signál, že je v dole málo kyslíku. 
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Obrázek č. 2 hornický kahan, zdroj: www.info-studio.cz 

 

Větrání pracovišť, důlní větry, větrní cesty, důlní klimatizace, jsou dnes obsaženy 

v bezpečnostních předpisech. Není mým cílem zde vypisovat všechny aspekty těchto 

paragrafů, a proto se zmíním jen o některých. Doly se z hlediska metanu dělí na doly 

neplynující a na doly plynující. Důlní plyny se nejčastěji likvidují větráním. Čerstvé větry 

se do dolu přivádějí z povrchu a jsou zde dále rozváděny na různá pracoviště. Čerstvé větry 

se do důlních prostor zavádějí z důvodu zabránění nahromadění nebezpečných plynů v 

nepřípustné koncentraci, která je pro neplynující doly menší než 0,1% v každém důlním 

díle a kde ani po zastavení odvětrání po dobu 24 hodin nepřesáhne nahromaděná 

koncentrace metanu 1% a koncentrace ostatních hořlavých plynů nedosáhne 25% spodní 

meze výbušnosti. [1] 

Naproti tomu doly zařazené do kategorie plynujících dolů jsou uhelné doly s 

výjimkou dolů lignitových a ostatní doly, které nesplňují požadavky uvedené v odstavci 

předešlém. Plynující doly se zařazují do II. nebo I. třídy nebezpečí. 

Složení důlních plynů 

V důlních dílech, ve kterých se zdržují, anebo kde se mohou zdržovat pracovníci, 

musí důlní větry obsahovat alespoň 20% kyslíku a zároveň v nich nesmí být více než 1% 

kysličníku uhličitého. Obsah metanu v důlních větrech, kde se mohou vyskytovat 

pracovníci, nesmí být koncentrace větší než 1%. Existují výjimky, které umožňují 
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vedoucímu závodu překračovat koncentrace nebezpečných plynů, tyto jsou však přesně 

stanoveny bezpečnostními předpisy. Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK) plynů jsou 

vázány na prostor a na čas. Na tom to příkladu lze velmi dobře dokumentovat vývoj 

bezpečnostních prvků v hornické praxi. Zatím co v minulosti neměli havíři moc možností 

jak zjistit koncentrace nebezpečných důlních plynů a museli se mnohdy spoléhat na štěstí, 

nebo v lepším případě na zkušenost svých kolegů. V dnešní době moderní detekční 

přístroje dokážou detekovat nepřípustné koncentrace metanu, kysličníku uhličitého, 

kysličníku uhelnatého a dalších nebezpečných plynů. K měření koncentrace nebezpečných 

plynů a par používáme přístroje založené na principu fyzikálním, nebo na fyzikálně-

chemickém. Pro názornost uvedu některé příklady: 

 

Obrázek č. 3 Principiální schéma galvanometrického způsobu měření, zdroj: 

www.technika.cz 

 

http://www.technika.cz/
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Obrázek č. 4 Schematické znázornění přenosného snímače plynů firmy ABB, zdroj: 

www.technika.cz 

 

2.3 Horské otřesy 

S tímto problémem si lidé dlouho nevěděli rady. Nechápali, proč k horským 

otřesům dochází, co je vyvolává a jak se před nimi chránit. Nemůžeme se proto divit, že 

těmto jevům přisuzovali nějaké nadpozemské příčiny. 

Teprve s nástupem vědních oborů, jako jsou mechanika hornin, geomechanika, 

mohli začít pracovat na preventivních opatřeních. 

Vedle průtrží plynů a uhlí jsou horské otřesy nejsložitější a nejnebezpečnější 

projevy horských tlaků. Jde v podstatě o náhlé porušení stavebních jednotek horského 

masivu. K horskému otřesu může dojít při splnění určitých podmínek: napětí působící na 

stavební jednotky horského masívu musí být větší než je jejich mez pevnosti, dále 

uvolněná energie při porušení musí být tak veliká, že je schopna přemístit horniny do 

prostoru důlního díla a tato situace musí být řešena zvláštními opatřeními. [3] 

http://www.technika.cz/
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Obrázek č. 5 důlní otřes na dole Doubravka v OKR,1 zdroj:www.zachranar.cz 

 

Prevence horských otřesů 

Preventivní opatření lze rozdělit do dvou kategorií: 

- pasivní opatření 

- aktivní opatření 

Aktivní opatření je souhrn, který zamezí vzniku horských otřesů. Například 

vyrubání ochranné sloje, provedení odlehčovacích vrtů, odlehčovací trhací práce, 

zavlažování okolních hornin, zavlažování uhelné sloje, ochranný řez ve sloji, čisté 

vyrubání slojí bez ponechání pilířů. [3] 

Pasivní opatření je souhrn prací, které vedou k omezení následků horských 

otřesů. Jsou to otřasné rozrušovací trhací práce ve sloji i v nadloží, volba vhodných výztuží 

a způsobů rozpojování uhlí, dálkové ovládání strojů, stanovení nutné čekací doby při 

určitých operací a snížení počtu pracovníků v ohrožených prostorech, včasné odvolání 

dělníků při časovém předvídání vzniku horských otřesů, vzdělávání dělníků. 
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Při projevech horský otřesů téměř vždy dochází k vážným úrazům a v mnoha 

případech i ke smrtelným. I když dnes máme k dispozici nejmodernější techniku i 

monitorovací zařízení, nedokážeme s jistotou říci, kdy k těmto jevů dojde a jak budou 

velké a zda budou mít fatální důsledky na lidské životy. 

2.4 Trhací práce 

Vývoj hornictví si časem vyžádal dobývat i velmi tvrdé nerosty a horniny. K tomu 

to účelu se začali používat výbušniny. Bohužel při těchto pracích vždy docházelo k četným 

vážným úrazům, velmi často to byly úrazy s trvalými následky, nebo smrtelné úrazy. 

V dobách minulých neexistovali žádné bezpečnostní předpisy pro manipulaci, 

uskladňování a přepravu trhavin. Samozřejmě s pokrokem doby se přistoupilo k sepsání 

bezpečnostních předpisů pro manipulaci s výbušninami. 

Rozpojování nerostů trhacími pracemi používáme všude tam, kde nelze použít 

dobývací mechanismy. Trhací práce používáme hlavně v lomech a v důlním prostředí při 

použití dobývací metody například komorování a v dalších. Všeobecně rozdělujeme trhací 

práce na primární a sekundární. Bezpečnostní prvky, při těchto pracích, prodělaly také 

velmi velký krok dopředu. U nás tyto práce ošetřuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Hovoří se zde například o skladování a 

zacházení s výbušninami, o evidenci výbušnin, o přepravě výbušnin, o nakládání a 

skládání výbušnin. S těmito pravidly se práce s výbušninami a trhacími pracemi stala méně 

rizikovou. 

 

Obrázek č. 6 ilustrační foto,zdroj:www.elb.cz 
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2.5 Hluk a vibrace 

Nežádoucí zvuk působící rušivě, buď při práci, nebo při odpočinku nazýváme 

hlukem. Z hlediska bezpečnosti a hygieny práce můžeme hovořit o negativním působení na 

člověka všude tam, kde může docházet k poškození zdraví, nebo pokud je pracovník 

dlouhodobě vystaven negativním účinkům nadměrného hluk, a kde vzniká riziko vzniku 

nemoci z povolání. Hluk hlavně ovlivňuje negativně sluchové orgány a nervovou soustavu. 

O negativních účincích nadměrného hluku a vibrací se dlouho nevědělo, nebo se 

jen tušilo, proč u většiny horníků dochází postupem času ke zhoršování sluchu, nebo 

dokonce jeho ztráty. Používání ochranných pracovních pomůcek je vymožeností až dnešní 

doby. O chráničích sluchu nebo o ochranných rukavicích proti vibracím, tehdejší horníci 

nic nevěděli. 

Mechanické kmitání šířící se v pružném tělese nebo prostředí nazýváme 

vibracemi. Tyto vibrace negativně působí na zdraví a potažmo na bezpečnost práce pokud 

přesahují dlouho době 500Hz. Oblast vibrací s frekvencí okolo 5Hz vyvolávají rezonanční 

pohyby hlavy a celého těla. Při dlouhodobé práci v hornictví a v hlučných provozech 

horníci přicházeli o sluch, anebo se jejich sluchové vnímání velmi zhoršilo. Proto bylo 

nutné přijmout opatření k eliminaci těchto negativních účinků hluk. V našem právním řádě 

je toto zakotveno v nařízení vlády č. 272/2011, kterým navazuje na zákon č. 258/200 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví. V tomto zákoně se přesně definuje, co považujeme za hluk, 

přípustnou hladinu hluku na pracovištích a různé druhy hluku a jejich přípustné limity. 

Dále bezpečnostní předpisy hovoří o povinnosti používat ochranné pracovní pomůcky, 

jako jsou chrániče sluchu a rukavice proti vibracím atd. 



Karel Gizman: Bezpečnost práce v hornictví 

2013                                                                                                                                      11 

 

 

Obrázek č. 7 negativní účinky hluku, zdroj: www.asistentka.cz 

 

http://www.asistentka.cz/


Karel Gizman: Bezpečnost práce v hornictví 

2013                                                                                                                                      12 

 

3 Bezpečnost práce v Česku 

Bezpečnost práce u nás byla v různých dobách různá. V minulých letech jsme na 

tom nebyli moc dobře. Do BOZP šlo tehdy velmi málo finančních prostředků a to se také 

projevilo na vývoji těžkých a smrtelných úrazů. Pro ilustraci uvádím tyto příklady: 

Velmi charakteristickou vlastností kladenské sloje, kam Důl Nosek patřil, je 

vysoká náchylnost k samovznícení. Endogení požáry byly velmi častým jevem provázející 

dobývání černého uhlí na Kladensku. 

Důlní katastrofa na Dole Nosek Tuchlovice. Dne 23. září roku 1960 na ranní 

směně zjistili havíři kouř proudící po svážné 69 směrem od úpatí č. 16. Informovali o této 

situaci svého nadřízeného, ten společně se svými podřízenými zjistil závažnost požáru a 

vše ohlásil dispečerovi. Požár v rozsahu, ve kterém jej zjistili, by byl zdolatelný za 

předpokladu, že by v dosahu požáru bylo dostatek hasebních přístrojů. V průběhu asi jedné 

hodiny od zjištění požáru, kdy se ještě mohlo podařit tuto situaci zvládnout, měli havíři 

k dispozici pouze jeden práškový hasicí přístroj. 

Již o několik minut později, kdy dorazili záchranáři, byl přímý zásah nemožný 

kvůli vysokým teplotám. Neštěstí nepřežilo20 horníků. 

 

Obrázek č. 8 Důl Nosek Tuchlovice, zdroj: www.tdarbuh.cz 

 

Důl Koněv v Dřinově. V roce 1963 22. 2. na tomto dole vznikl požár a následně 

došlo k výbuchu, který měl za následek smrt 8 záchranářů. Oheň vznikl třením pohonu 

pásového dopravníku. Pro nedostatek vody ve vodovodním potrubí nemohl být oheň 

uhašen a úsek musel být uzavřen hrázemi. Zapojení větrních cest v dole bylo tvořeno 

http://www.tdarbuh.cz/
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soustavou úhlopříčných spojení vzájemným propojováním jednotlivých větrních oddělení. 

Stabilita větrní sítě mohla být narušena při malých depresních spádech jakýmkoli 

zvýšením odporu v kterékoli části větrní sítě a zejména při vzniku tepelné deprese od 

rozsáhlého důlního požáru. Oheň vznikl na pásové chodbě na přesypu pásové dopravy. 

Tuto nebezpečnou situaci zjistil mechanik, který kontroloval zařízení. Pásová doprava sice 

byla kontrolována automatizačními prvky, ale nebyla pravidelně kontrolována. Mechanik 

nemohl oheň uhasit, protože neměl k dispozici požární hadici. Vlivem tepelné deprese 

požáru při velmi malých tlakových spádech ve větrní síti se v uzavíracím úseku hromadily 

požární zplodiny, které byly také ředěny přisávaným vzduchem, čímž byly vytvořeny 

podmínky pro vytvoření výbušných směsí požárních zplodin se vzduchem. Tyto výbušné 

směsi mohly být při zvratu proudění větrů, vytvořeném tepelnou depresí požáru, zapáleny 

na otevřeném ohni u pohonu pásového dopravníku. 

.  

Obrázek č. 9 Důl Koněv v Dřínově, zdroj: www.tdarbuh.cz 

 

Podobných nešťastných událostí bylo v minulé době mnohem víc. Pro názornost, 

abych ukázal, jaké má dopady opomíjení bezpečnostních předpisů nám postačí. 

V dnešní době se pro bezpečnost práce dělá mnohem více a je na ní kladen velký 

důraz. V dalším článku popisuji některé aspekty bezpečnostních prvků, které se uplatňují 

dnes a jakým způsobem se k této problematice přistupuje. 
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Nejprve si definujeme co to je úraz a provozní nehoda. Pracovním úrazem se 

rozumí poškození zdraví nebo smrt, které bylo zaměstnanci způsobeno nezávisle na jeho 

vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pracovním úrazem je také úraz, který zaměstnanec 

utrpěl na pracovišti nebo v prostorech firmy při činnosti, která nesouvisí s jeho pracovní 

činností. Evidenci také podléhá úraz, který se přihodil osobě, která se s vědomím firmy 

pohybuje na jejích pracovištích. Například se za pracovní úraz nepovažuje úraz, který se 

přihodil na cestě do práce. Pracovní úrazy můžeme rozdělit do těchto skupin: smrtelný 

pracovní úraz, těžký pracovní úraz, hromadný pracovní úraz, ostatní pracovní úrazy. Za 

smrtelný úraz se považuje smrt zaměstnance ihned nebo kdykoli později, nastali-li smrt 

následkem tohoto pracovního úrazu. Těžký pracovní úraz má za následek ztrátu např. části 

končetin nebo orgánů, nebo takové poškození zdraví, které lékař označil za těžké (ztráta 

sluchu, oka, těžké popáleniny II. a III. Stupně). Za hromadný pracovní úraz považujeme 

zranění tří a více zaměstnanců při stejné události, z nichž alespoň jedna byla zraněna těžce 

nebo smrtelně, zranění více než deseti osob. Firma je dále povinna registrovat pracovní 

úrazy. Této registraci podléhají pracovní úrazy, které způsobily smrt nebo pracovní 

neschopnost trvající déle než jeden den. 

Pokud pracovní úraz vyvolal pracovní neschopnost menší než jeden den je 

pracovník povinen toto ohlásit svému přímému nadřízenému. Úrazy jsou vedeny v knize 

úrazů. 

Hlášení úrazů je povinností všech zaměstnanců, byli-li svědky takové události, 

nebo postiženého samotného, pokud mu to zdravotní stav dovoluje. Úraz se musí hlásit 

svému nadřízenému pracovníkovi, který neprodleně tuto skutečnost ohlásí bezpečnostnímu 

technikovi, dále vedení firmy. Pokud se jedná o smrtelný úraz je odpovědná a pověřená 

osoba povinna tuto skutečnost hlásit příslušnému inspektorátu práce policii ČR, 

příslušnému orgánu hygienické služby, příslušné pojišťovně, u které je zraněný 

registrován. Stejné povinnosti vyplývají i u úrazů hromadných, nebo těžkých. 

Zjišťování příčin pracovních úrazů také patří do povinností zaměstnavatele. Tento 

je povinen ihned po události zjistit příčiny a všechny souvislosti vedoucí k pracovnímu 

úrazu. Záznam o pracovním úrazu sepíše nejdéle do dvou dnů po hlášení úrazu. 
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Bezpečnostní technik je povinen učinit opatření, která zabrání dalšímu opakování těchto 

událostí a stanový závazné termíny k jejich odstranění. Záznam o úrazu je příloha číslo 1. 

Statistiky z poslední doby ukazují velmi zajímavá čísla ve vývoji smrtelných 

úrazů v našem hornictví. V důsledku lepšího přístupu k bezpečnosti práce a větších 

investic do tohoto sektoru došlo k velkému zlepšení ve vývoji úrazovosti. Viz tabulka č 1 

Tabulka č. 1 smrtelné úrazy v hornictví v ČR, zdroj: www.info.cz 

1. Rok 2. Počet úrazů 

3. 2007 4. 5 

5. 2008 6. 7 

7. 2009 8. 8 

9. 2010 10. 4 

11. 2011 12. 6 

 

Naproti tomu takhle vypadá tabulka s let minulých. 

Tabulka č. 2 smrtelné úrazy v hornictví v ČR, zdroj: www.info.cz 

13. Rok 14. Počet úrazů 

15. 1960 16. 20 

17. 1965 18. 30 

19. 1981 20. 65 

 

Z výše popsaného textu jasně vyplývá, že k některým důlním katastrofám vůbec 

nemuselo dojít, kdyby byly dodržovány bezpečnostní předpisy. V prvním případě šlo o 

zanedbání povinnosti v oblasti požární ochrany. Ve druhém případě se jednalo také o 

problémy v požární ochraně, plus navíc, o zanedbání povinnosti pochůzkové a kontrolní 

činnosti zaměstnanců. Čísla v tabulkách jen korespondují s tím, co jsem zmínil v 

předešlém textu, že bezpečnosti práce se tehdy nevěnovalo tolik času jako dnes. 
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4 Bezpečnost práce ve světě 

Období první poloviny 20. Století, kdy se svět dělil na východní socialistický blog 

a na západní demokratický. V této době musíme říci, že bezpečnost práce na západě od 

našich hranic byla na mnohem větší úrovni než u nás. Bylo to dáno především 

ekonomickými faktory. Západní vyspělé země investovaly do bezpečnosti práce mnohem 

větší objemy peněz než ve východním bloku. 

Vzhledem k blízkosti a velmi podobným podmínkám našich a polských dolů je 

velmi zajímavé se podívat na některé statistiky úrazovosti na polských dolech. Polský 

Vyšší hornický úřad (WUG) vydal na svých webových stránkách několik statistik. Týká se 

to černouhelných dolů (KWK). 

Otřesy- v roce 2011 došlo ke čtyřem otřesům, při kterých zahynul jeden horník. 

Šest horníků bylo při těchto událostech zraněno lehce. 

Průtrže uhlí a plynů- v posledních dvou letech v těchto dolech nedošlo k žádným 

průtržím uhlí a plynů. [6] 

Tabulka č. 3 exhalace metanu a degazace na některých černouhelných dolech v roce 2011, 

zdroj: www.zachranar.cz 
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Tabulka č. 4 vývoj počtu všech úrazu na dolech KWK v Polsku od roku 2002, zdroj: 

www.zahranar.cz 

 

 

Dalším velmi význam členem působícím v hornictví je ČLR. V této nejlidnatější 

zemi světa je velmi rozvinuté hornictví. Je také největším producentem uhlí na světě. 

Ovšem s bezpečností práce jsou stále ještě na štíru. Pro lepší ilustraci uvedu jeden příklad 

za všechny. V roce 2012 došlo na dole ve městě Lianyuvan v provincii Hunan k důlnímu 

neštěstí, při kterém zahynulo sedm horníků a dalších dvanáct zůstalo nezvěstných. Ve 

stejném čase v jiné vzdálené provincii došlo k jinému důlnímu neštěstí, při kterém přišlo o 

život dalších dvacet pět horníků. Tímto příkladem jsem chtěl přiblížit případnému čtenáři 

obrovský rozměr Čínského hornictví a tím i složitost bezpečnostní situace v oblasti 

bezpečnosti práce. Čínská vláda se snaží zavírat malé a nelegálně provozované doly. 

Investuje do svého hornictví mnohem více peněz, zavádí nové technologie a nové moderní 

zařízení. Především spolupráce s vyspělými státy západní Evropy a zakomponování jejich 

moderních bezpečnostních předpisů do jejich legislativy přineslo mnoho úspěchů v oblasti 

bezpečnosti práce v hornictví. V roce 2008 došlo v ČLR k 6995 smrtelným úrazům. V roce 

2009 to bylo při 1616 nehod jen 2631 a v roce následující došlo k dalšímu zlepšení na 

2433 smrtelných nehod, v roce 2011 zemřelo v čínských dolech 1384 horníků. Jsou to stále 

velká čísla a čínské doly stále zůstávají nejnebezpečnějšími na světě. Čína má stále co 

zlepšovat. Pro lepší názornost uvádím tabulku č. 3 [6] 
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Tabulka č. 5 počet smrtelných úrazů v ČLR, zdroj: www.zahchranar.cz 

rok Počet úrazů 

2008 3115 

2009 2636 

2010 2433 

2011 1384 

 

 

Obrázek č. 10 Horníci po důlním neštěstí, zdroj:www.zpravy.cz 

 

Ze sledu různých důlních neštěstí u nás i ve světě je patrný vývoj ke snižování 

smrtelných úrazů v hornictví. S dobou se vyvíjela nejen technika a dobývací metody, ale i 

zkušenosti z těchto tragických událostí, lepší záchranářské vybavení, modernější přístroje 

monitorujících nebezpečné plyny, vyspělejší záchranářská taktika, to vše přispělo k lepším 

výsledkům v bezpečnosti práce v hornictví u nás i ve světě. K výčtu těchto nástrojů pro 

zlepšení bezpečnosti práce, přispěly i nové postupy v této oblasti, jako jsou hodnocení rizik 

a účast zaměstnanců při řešení otázek BOZP. 
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5 Vyhledávání a hodnocení rizik 

5.1 Rizika 

K prevenci a předcházení pracovních úrazů přispěl nový aspekt v bezpečnosti 

práce a tím je hodnocení rizik. Je to proces posouzení rizik pro bezpečnost a zdraví 

pracovníků, které vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Tento proces zahrnuje 

systém zkoumání všech možných rizikových aspektů a řeší tyto otázky: co by mohlo být 

příčinou poškození zdraví, zda je možné nebezpečí zamezit, pokud to možné není, tak jaká 

preventivní opatření je možno přijmout, aby riziko bylo co možná nejmenší. 

Definujme si co jeto riziko – větší či menší pravděpodobnost, že se někomu stane 

ujma. Pokud není hodnocení rizik provedeno správně, je velmi pravděpodobné, že nebudou 

provedena preventivní opatření. 

Při práci v hornictví se každoročně vážně zraní velký počet zaměstnanců. Což je 

spojeno s velkou finanční zátěží pro podniky a právě proto je hodnocení rizik tak důležité. 

Pomocí dobře vyhodnocených rizik je možné snížit úrazovost na minimum a tím ušetřit 

velké množství peněz. Z těchto důvodů, nejenom ekonomických, ale i etických, je důležité, 

aby podniky pravidelně prováděli hodnocení rizik. 

 

Obrázek č. 11 hodnocení rizik, zdroj: www. osha.europa.eu 

 

5.2 Nástroje k hodnocení rizik 

Nejčastějšími nástroji k těmto účelům jsou seznamy, které pomáhají určovat 

rizika, dále pak průvodce, příručky, dotazníky, brožury a podobně. Může to být také 
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interaktivní software včetně aplikací ke stažení. Výběr nástrojů závisí na podmínkách 

konkrétního pracoviště, na počtu zaměstnanců, vlastnostech pracoviště a specifických 

rizicích. Jedním z konkrétních příkladů je kategorizace prací. Je to zákonem uložená 

povinnost zaměstnavatele uložit práce do jedné ze čtyř kategorií podle § 37, zákona č. 

258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jednotlivé kategorie odpovídají míře rizikovosti. 

V hornické praxi jsou to kategorie 3 a 4. Kategorie prací jsou definovány v § 3, vyhlášky č. 

432/2003 Sb. Práce kategorie 3 je práce, při níž není expozice osob faktorům pracovního 

prostředí spolehlivě snížena technickými opatřeními na úroveň stanovenou hygienickými 

limity a pro zajištění ochrany zdraví pracovníků je třeba využívat ochranné prostředky či 

jiná ochranná opatření. Práce kategorie 4 jsou práce s vysokým rizikem poškození zdraví, 

které nelze vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných prostředků. 
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6 Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

Účastí zaměstnanců na rozhodování v otázkách bezpečnosti práce, získává 

zaměstnavatel cenné informace, zkušenosti a vědomosti o tom, jak se konkrétní práce 

provádí a jaký má na zaměstnance tato práce vliv. Při úzké spolupráci zaměstnanců a 

manažerů se snáze nachází nejlepší řešení rizikových situací. Účast zaměstnanců v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví je obousměrný jednoduchý proces. Je již dokázáno, že na 

pracovišti, kde se zaměstnanci aktivně podílejí na bezpečnosti a ochraně zdraví, dochází 

k menšímu počtu úrazů. 

6.1 Úloha zaměstnanců 

Od zaměstnanců se zejména očekává: 

 že budou pečovat o svou bezpečnost a zdraví a zdraví svých 

spolupracovníků 

 že budou aktivně spolupracovat se svým zaměstnavatelem 

 že se budou účastnit školení zaměstnanců o bezpečném provádění jejich 

práce 

 že budou informovat zaměstnavatele, pracovníka dohledu, pokud si myslí, 

že práce, nebo manipulace s ní spojená ohrožují jeho, nebo jeho 

spolupracovníky na zdraví. 

6.2 Úloha zaměstnavatele 

Zaměstnavatel zajistí pracoviště, kde jsou dobře řízena rizika pro zdraví a 

bezpečnost. Zaměstnancům musí být poskytnuto školení a informace. Zaměstnavatel musí 

se zaměstnanci jednat. Aby toto projednávání bylo účinné, musí zaměstnavatelé zavést 

opatření, která zaměstnancům a jejich zástupcům umožní účast na rozhodování o řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel přímo zapojí zaměstnance do 

procesu hodnocení rizik. 
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7 Naše legislativa 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je mezivědní obor. Je na ni také 

možno nahlížet jako na souhrn (soubor) opatření stanovených legislativou a 

zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v 

pracovním procesu. BOZP je řešena v našem právním řádu celou řadou legislativních aktů. 

Základním řádem je Zákoník práce (ZP). Právě BOZP se řadí k nejdůležitějším 

povinnostem zaměstnavatele, jejichž prvotním cílem je prevence. Zákoník práce stanovuje 

základní podmínky pro předcházení ohrožení života a zdraví při práci. Jsou zde zakotveny 

základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance. V § 104 jsou 

uvedeny požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, 

mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. Dále zákoník práce stanovil v § 

105 povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Kromě toho 

jsou v § 106 a § 107 uvedeny práva a povinnosti zaměstnance a účast zaměstnanců na 

řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [3] 

Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je organizace 

vázána zákonem č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), 

zákonem č. 61/1988 sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Kde se 

mimo jiné hovoří o tom, že tyto organizace jsou povinni zajišťovat bezpečnost provozu, 

jsou vázány plněním úkolů báňské záchranné správy, vytvářením havarijní prevence. Dále 

jsou povinni odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit zákonem stanovený 

obecný zájem s důrazem na bezpečnost ochranu a zdraví při práci. Její povinností je také 

zajišťovat potřebná preventivní a zajišťovací opatření Dále se tyto organizace řídí 

vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. K 

této činnosti se také vztahuje zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy. Dále jsou organizace provádějící hornickou činnost vázáni vyhláškou ČBÚ č. 

22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické 



Karel Gizman: Bezpečnost práce v hornictví 

2013                                                                                                                                      23 

 

činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí. Hygienické požadavky na 

ochranu zdraví při práci v hornictví upravuje zákon č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb. 

Nařízením vlády č. 361/2007, kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při 

práci se hovoří o rizikových faktorech: tepelná zátěž, ochranné nápoje, toxické plyny, 

prach, chemické karcinogeny, fyzická zátěž, ruční manipulace s břemeny, psychická zátěž, 

zraková zátěž aj. Dále se zde popisují blíže hygienické požadavky na mikroklimatické 

podmínky na pracovišti. 

Předpis č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. Většina pracovišť v hornictví je zařazena do kategorie se zvýšeným 

požárním nebezpečím, nebo s vysokým požárním nebezpečím. Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 

část šestá hovoří o požární ochraně. Klasifikuje zde místa se zvýšeným požárním 

nebezpečím, ochranu proti vzniku důlních požárů, jasně stanovuje podmínky použití 

otevřeného ohně v místech se zvýšeným požárním nebezpečím, popisuje věcné prostředky 

požární ochrany, rozmístění a pohotovost hasících prostředků, požární sklady, požární 

vodovod, atd. Není mým cílem zde vypisovat všechny aspekty požární ochrany v důlních 

provozech. Základním předpokladem pro dodržení bezpečnosti práce v požární ochraně je 

respektování výše uvedené vyhlášky ČBÚ v konkrétní části této vyhlášky 
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8 Úloha ČBÚ v otázkách bezpečnosti práce 

V České Republice je tento úřad historicky nejstarším úřadem státní správy. V 

roce 1871 byl zákonem č. 77 říšského zákoníku vytvořen Báňský úřad, který navazoval na 

soustavu báňských úřadů vzniklých v 16. století. 

Výraznou úpravou prošla státní báňská správa po 2. Světové válce. Vládní 

nařízení č. 20 ze dne 6. Dubna 1954 o organizaci státní báňské správy zrušilo báňská 

hejtmanství v Praze a Brně. Revírní báňské úřady byly změněny na obvodní báňské úřady 

Po federalizaci tehdejší republiky v roce 1968 došlo k rozdělení státní báňské 

správy. Vznikl Český báňský úřad, který sídlil v Praze pro Českou republiku, a slovenskou 

část se zajišťovala Bratislava. 

Další velkou změnou prošel báňský úřad v roce 1972 zákonem č. 25/1972 Sb., o 

organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy. Státní báňskou správu vykonával Český 

báňský úřad jako ústřední orgán státní správy a 9 obvodních báňských úřadů se sídli v 

tehdejších hornických oblastech Kladno, Plzeň, Sokolov, Most, Trutnov, Brno, Ostrava, 

Příbram a Liberec. 

V souvislosti s událostmi s listopadem 1989 byla orgánům státní báňské správy 

uložena řada nových úkolů především v oblasti vybírání poplatků za dobývací prostory a 

vydobyté vyhrazené nerosty. Tyto změny byly nutné kvůli umožnění podnikatelské 

činnosti fyzických a právnických osob v oblasti hornické činnosti. Činnost Českého 

báňského úřadu je uvedena v § 40 zákona č. 61/1988 Sb. V čele ČBÚ je předseda. 

Tohoto jmenuje vláda české republiky. Orgány stání báňské správy vykonávají dozor nad 

dodržováním zákona č. 44/1988(Horní zákon) a předpisů vydaných na jeho základě. ČBÚ 

plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy. Šetří závažné důlní havárie. Není 

mým cílem popisovat všechny úkoly ČBÚ. Zaměřím se jen na hledisko bezpečnosti práce. 

V §42 tohoto zákona hovořícím o báňských inspektorech se říká, že báňský 

inspektor dává závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky 

vedoucích k ohrožení zdraví a bezpečnosti práce a bezpečného provozu. Je oprávněn 
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vydávat opatření k odstranění těchto nedostatků. Může také pokutovat právnické a fyzické 

osoby za nedodržování všech bezpečnostních předpisů. [7] 

V § 38 se hovoří o organizaci české báňské správy (SBS). Orgány české báňské 

správy jsou:  

a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České 

republiky,  

b) obvodní báňské úřady s působností: 

1. OBÚ pro území Hlavního města Prahy a středočeského kraje: 

2. OBÚ pro území krajů Jihočeského a Plzeňského 

3. OBÚ pro kraj Karlovarský 

4. OBÚ pro kraj Ústecký 

5. OBÚ pro kraje Královéhradecký a Pardubický 

6. OBÚ pro kraje Jihomoravský a Zlínský 

7. OBÚ pro kraje Moravskoslezský a Olomoucký 

8. OBÚ pro kraje Liberecký a Vysočina 

Činnost OBÚ je uvedena v § 41 zákona č. 61/1988 Sb. Vykonávají vrchní dozor 

nad bezpečností práce a provozu v organizacích provádějící hornickou činnost a činnost 

prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. Zjišťují na místě zdroje, 

příčiny a následky smrtelných, hromadných a těžkých úrazů a mimořádných událostí a 

stanový opatření proti jejich opakování. Další činnost OBÚ je samozřejmě popsána v 

tomto paragrafu, pro mou práci jsou však důležité především bezpečnostní aspekty. 
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9 Evropská směrnice 

Určující směrnicí je směrnice 89/391/EHS. Usnesení Rady Evropské unie ze dne 

25. června 2007, o nové strategii Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při 

práci (2007 – 2012), stanovilo v zemích Evropské unie snížit celkovou míru výskytu 

pracovních úrazů o 25 % do roku 2012 ve srovnání s rokem 2006. Tento cíl snížení 

pracovních úrazů o 25% na 100 000 pracovníků je u nás zapracován do programu národní 

politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro dozorované orgány SBS s pohledu bezpečnosti práce mají význam především 

zákon č. 262/2006 (Zákoník práce) a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě. 

Pro zákoník práce má největší význam směrnice 89/391/EHS. Na tuto směrnici 

navazují směrnice, které zaváděl ČBÚ 91/92/EH a 92/104/EHS. Směrnice 92/91/EHS 

stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v oblasti 

těžebního vrtného průmyslu. Směrnice 92/104/EHS stanoví minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v oblasti povrchového a hlubinného těžebního 

průmyslu s výjimkou plovoucích rypadel. 

Zavedením směrnice 92/104/EHS do našeho právního řádu si nevyžádala žádné 

velké změny. Do vyhlášek upravující hornickou činnost jako jsou vyhlášky č. 22/1989 Sb. 

vyhláška č. 26/1989 Sb. a vyhláška č. 51/1989 Sb., byla vyhláškami ČBÚ č. 109/1998 Sb., 

236/1998 Sb., 237/1998 Sb. a 238/1998 Sb., které novelizují vyhlášky ČBÚ č. 22, 26 a 

51/1989 Sb. vložena důležitá slova a ustanovení o průhledných stěnách, dveřích, vrtech, 

zábranách, zvláštní ochrana žáků při práci v podzemí. 

ČBÚ dostal za úkol implementaci směrnice č. 2006/21/ES, o nakládání s odpady z 

těžebního průmyslu, týkající se těžebních odpadů do našich zákonů. Pravdou zůstává, že 

tato směrnice vznikla především na ochranu životního prostředí. Avšak obsahuje také 

výrazné prvky bezpečnosti práce. Například při vzniku mimořádné události můžeme mít 

tato situace vliv jak na životní prostředí, tak i na bezpečnost práce. Příkladem může být 

únik nebezpečných chemikálií. 
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Směrnice 89/686/EHS, týkající se osobních ochranných prostředků, do našeho 

právního řádu ji zavádí NV. č. 21/2002 Sb., platí stejně tak pro hornictví jak i pro jiná 

odvětví. 

V § 102 Zákoníku práce, poskytování první pomoci je tato věc řešena v souladu 

se směrnicí č. 89/391/EHS. [8] 

Zůstává otázkou, zda evropská směrnice a sladění našich bezpečnostních předpisů 

s evropskou legislativou, přináší do našeho právního řádu pořádek a zjednodušení, nebo je 

tomu právě naopak. Zatím je jisté jenom to, že mít soustředěny všechny požadavky týkají 

se bezpečnosti práce, do jednoho nebo do dvou předpisů je prakticky nemožné. V příloze 

č. 2 a 3 přikládám názvy směrnic řazené podle roku a NV dle sbírkového čísla. 
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10 Závěr 

Bezpečnost práce je nedílnou součástí každé pracovní činnosti. V hornictví je na 

tento aspekt kladen ještě větší důraz než v jakémkoli jiném odvětví, právě s ohledem na 

jeho specifické podmínky, ve kterých se tato činnost provozuje. Hornictví ze své podstaty 

je velmi rizikové podnikání a povolání. Mým cílem bylo přiblížit případnému čtenáři 

složitost bezpečnostní aspektů, vyskytujících se v hornické praxi, vývoj a progresy a 

přizpůsobování se společenskému dění a také přejímání nových moderních technologií, 

které pomohli ke značnému snížení vážných a smrtelných úrazů. Představil jsem zde 

některé bezpečnostní předpisy a prvky bezpečnosti práce, které dle mého názoru doznaly 

největších změn. Popisuji moderní nástroje, které minimalizují dopady rizikových 

pracovních podmínek. Takovými nástroji mohou být na příklad vyhledávání a hodnocení 

rizik. Rozborem příčin některých důlních neštěstí z druhé poloviny minulého století, jsem 

chtěl doložit fakt, že v dnešní době k bezpečnosti práce přistupujeme mnohem lépe než 

v minulosti. 

Sjednocování našich bezpečnostních předpisů s předpisy Evropské Unie jsem pro 

snadnější představu popsal v poslední kapitole. Bezpečnost práce v hornictví není 

v evropské legislativě nikde přesně definována. Setkáváme se zde s pojmy hazard, risk, 

nebezpečí, riskování. Ze směrnic jsem vybral ty, které se bezprostředně dotýkají 

bezpečnosti práce v hornictví. Po přečtení této bakalářské práce by čtenář měl mít ucelenou 

představu co to je bezpečnost práce v hornické praxi a měl by se snáze orientovat 

v bezpečnostních předpisech a normách. Měl by mít stručný přehled o vývoji některých 

bezpečnostních prvků v historickém vývoji hornictví. 
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