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ANOTACE 

Pásová doprava je jednou z nejrozšířenějších druhů doprav při dobývání 

uhlí. Na klasických elektrárnách v ČR se v podstatě jiná doprava, než pásová 

nepoužívá. Tato diplomová práce řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci při provozování tohoto druhu dopravy. V prvních třech 

kapitolách je proveden rozbor pracovních úrazů v ČR, na klasických elektrárnách 

a podrobný popis smrtelného pracovního úrazu, který se stal při čištění přesypu 

pásového dopravníku. Na základě těchto poznatků je následně provedena 

identifikace, analýza a hodnocení rizik s návrhem vlastní metody hodnocení rizik 

pro potřeby bezpečnosti práce. Před závěrem diplomové práce jsou provedeny 

návrhy na opatření pro snížení úrazovosti a zvyšování úrovně bezpečnosti práce 

při provozování pásové dopravy na uhelných elektrárnách. 

Klíčová slova: bezpečnost práce, pásová doprava, prevence rizik, uhelné 

elektrárny 

ANNOTATION 

Tracked transportation is one of most spread way of transport in coal 

mining. Other way then tracked is not basically used in classic power stations in 

Czech Republic. This diploma solves problems with safety and protection of health 

of employees occupied with process of this way of transport. The analysis of work 

accidents in Czech Republic is carry out in first three chapters, in classic power 

stations and detailed analysis of fatal work accident, which happened with 

cleaning of outlet of tracked conveyor. On the ground these findings there is 

consecutively work out identification, analysis and evaluation of risks with 

suggestion of own method of evaluation risks for needs of safety of work. With 

conclusion of this diploma there are suggestions for measures for decrease of 

accidents and increase of safety level of work with processing tracked 

transportation in heat power stations. 

Key words: safety of work, tracked transportation, prevention of risks, heat power 

stations  
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Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z klíčových prvků 

výrobního procesu. Tento prvek je v rámci snižování nákladů z důvodů 

konkurenceschopnosti subjektu na trhu často podceňován nebo mu není 

věnována dostatečná péče a je zaměřen spíše na formální naplnění právních 

požadavků. Výhoda minimalizace nákladů na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci je ekonomickou výhodou pouze dočasnou. V dlouhodobém horizontu se 

ušetřené náklady zvýší s každou další novou mimořádnou událostí, těžkým, 

případně smrtelným pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Příčinou tohoto 

stavu může být také fakt, že skutečné ekonomické ztráty nelze přesně vyčíslit. 

Ekonomické ztráty mohou být přímé (náklady na odškodnění, náklady na pojistné 

události, škody na zařízení apod.) a nepřímé (pracovní čas zaměstnanců při 

šetření události, zaškolení nového pracovníka a dočasný výpadek zaměstnance 

z pracovního procesu až po ztrátu image podniku), což znamená, že některé 

náklady splynou s provozními náklady a nejsou tedy zahrnuty do celkových 

nákladů na ztráty.  

Právní požadavky na zajištění prevence rizik zaměstnavatelů jsou dány 

především §102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen Zákoník práce). Požadavky na odborně způsobilé osoby, které 

zajišťují prevenci rizik jsou stanoveny v §9 a §10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 

právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.  

Dodržením právních požadavků může podnik částečně riziko ztrát snížit 

respektive snížit nákladovou část na případné sankce od státních dozorových 

orgánů za neplnění povinností. Management, který se spokojí s tímto stavem pak 

obvykle má v zaměstnaneckém poměru odborně způsobilou osobu v zajišťování 

úkolů v prevenci rizik, která působí spíše jako bezpečnostní technik. Je tedy 

chápán spíše jako nástroj represe vůči zaměstnancům. Oblast BOZP je v takovém 
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podniku zaměstnanci vnímána spíš jako „nutné zlo“. V extrémních případech jsou 

podniky, kde zaměstnanci při pracovní činnosti myslí pouze na bezpečnost práce 

a opomíjejí jiné pracovní úkony. Paradoxně pak tento extrémní přístup sice 

zdánlivě eliminuje bezpečnostní rizika, ale ve skutečnosti jen tato rizika přenáší na 

jinou oblast (např. oblast kvality výroby) a vytváří ztráty v této jiné oblasti. 

 

Obr. č. 1 – Pohled na elektrárnu Tušimice 

Pro oblast BOZP byly vytvořeny normy, které mají vést podniky 

k systémovému přístupu a k neustálému zlepšování bezpečnosti zaměstnanců. 

Jsou to především pro Českou republiku program „bezpečný podnik“, případně 

mezinárodní norma ČSN OHSAS 18001 v poslední verzi z března roku 2008. 

Zavedení některé z těchto norem je dnes často vyžadováno jako součást 

požadavků na dodavatele při výběrovém řízení. Zavedení těchto systémů a 

skutečné, nikoli jen formální, dodržování těchto standardů je možností jak 

dosáhnout optimálních nákladů na řízení rizik a předcházet pracovním úrazům 

respektive nehodovým událostem. V rámci řízení BOZP jsou i mechanismy, které 

mohou aktivně zapojit zaměstnance do této problematiky a tím i změnit jejich 

náhled na tuto oblast z postoje „nutné zlo“ na „bezpečnost je pro mě přínosem“. 
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V rámci této diplomové práce se pokusím o systémový přístup 

k problematice zajištění bezpečnosti při provozování pásové dopravy na uhelných 

elektrárnách. Toto téma jsem si mimo jiné vybral proto, že působím ve společnosti 

SD – Kolejová doprava, a. s. jako představitel vedení pro oblast systému 

managementu BOZP, zároveň jako odborně způsobilá osoba v zajišťování 

prevence rizik podle §9 a §10 zákona č. 309/2006 Sb. a jako bezpečnostní technik 

podle §2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou 

kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.  

Provozování pásové dopravy na elektrárnách je velmi rizikovou činností. 

Jednou z příčin tohoto stavu je fakt, že pásová doprava je provozována 

v uzavřených prostorách, což obnáší specifická rizika proti například provozování 

pásové dopravy na uhelných lomech. Dalším faktorem může být skutečnost, že 

požadavky na zaměstnance v nejnižších stupních organizační struktury podniku, 

v rámci provozování pásové dopravy na elektrárnách, nejsou nijak náročné a 

v podstatě stačí základní vzdělání. O to více je potřeba se věnovat následnému 

vzdělávání a výchově těchto zaměstnanců na konkrétních pracovištích. 

V diplomové práci porovnám pracovní úrazy v rámci ČR, dále pracovní 

úrazy na uhelných elektrárnách a provedu rozbor smrtelného pracovního úrazu při 

provozování pásové dopravy. Na tyto fakta navážu identifikací, analýzou a 

hodnocením rizik, které vyplývají z provozování pásové dopravy na uhelných 

elektrárnách a na základě těchto analýz a hodnocení navrhnu opatření proti 

úrazovosti a opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   
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1 Pracovní úrazovost v ČR 

1.1 Hlavní ukazatele úrazovosti 

Pracovní úrazovost v roce 2010 zaznamenala mírný nárůst ve všech 

sledovaných oblastech, kromě jedné. [24] 

Narostl počet pojištěnců, tedy počet zaměstnanců, zároveň s tím narostla 

četnost pracovních úrazů na 100 pojištěnců a zvýšil se také počet smrtelných 

pracovních úrazů. Průběh statistik od roku 2001 je zřetelný z grafu č. 1 přílohy č. 1 

této diplomové práce, na kterém jsou také zaznamenány celkové pracovní úrazy, 

tedy i pracovní úrazy, které si nevyžádaly pracovní neschopnost delší než 3 dny. 

Tento údaj nemusí být přesný, protože tento typ pracovních úrazů nepodléhá 

statistickému zjišťování. Zejména v oblasti stavebnictví jsou často různé pracovní 

úrazy zamlčovány. Četnost pracovních úrazů na 100 pojištěnců se počítá podle 

následujícího vzorce: 

 

                           
           

                 
        (1.1) 

 

„V roce 2010 bylo statisticky vykázáno 121 smrtelných pracovních úrazů, 

což je o 16 případů více než v roce 2009. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 

10 000 pojištěnců se meziročně zvýšila o 12%.” [24] Z těchto 121 smrtelných 

pracovních úrazů byly 4 v působnosti SBS. Vývoj statisticky vykázaných 

smrtelných pracovních úrazů je zřetelný z grafu č. 2 přílohy č. 1 této diplomové 

práce. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců se počítá dle 

následujícího vzorce: 

 

                             
                      

                
          (1.2) 
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Graf četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností je znázorněn 

v příloze č. 1 na grafu č. 4. Zajímavý je především z pohledu porovnání úrazovosti 

mezi muži a ženami. Z grafu je patrné, že ženy mají daleko nižší četnost 

úrazovosti než muži a dále, že četnost pracovní úrazovosti žen je ve sledovaném 

období let 2001 až 2010 poměrně stabilní. Pozitivní trend je zřetelný i u mužů, u 

nichž četnost za stejné období klesla téměř na polovinu. Vzhledem k věkovému 

složení zaměstnanců pracujících na provozech zauhlování nebudu komentovat 

četnost úrazovosti u mladistvých. V roce 2011 se stalo celkem 22 pracovních 

úrazů na všech provozech SD-KD (včetně úrazů bez pracovní neschopnosti). Jen 

v jednom případě byla postiženou žena. V ukazatelích pracovní úrazovosti se 

jedná u mužů o hodnotu četnosti na 100 zaměstnanců za rok 2011 celkem 5,66 a 

u žen je to 1,49. 

Není účelem této diplomové práce zkoumat proč je u žen výrazně nižší 

četnost pracovních úrazů. Obecně se dá konstatovat, že ženy bývají opatrnější a 

zpravidla nebývají zatěžovány nebezpečnějšími pracemi. 

 

Obr. č. 2 – Pohled na elektrárny Prunéřov 
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K poklesu ve statisticky sledovaných údajích došlo u průměrné doby trvání 

pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Zatímco výše uvedené statistické údaje 

mají z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, tak ukazatel průměrné doby 

trvání pracovního neschopnosti pro pracovní úraz je z dlouhodobého hlediska 

veličinou rostoucí. „Příčinou tohoto obecného trendu nebyl vzrůst pracovních rizik 

nebo zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva, ale především organizace 

zdravotní péče a dostatečně nemotivující nemocenské pojištění.“ [24] S podobným 

jevem jsem se setkal i v rámci naší společnosti. Směnovému mistrovi zauhlování 

zaměstnanec nahlásil vznik pracovního úrazu. Směna byla dokončena bez 

jakýchkoli problémů zaměstnance (dle sdělení kolegů a směnového mistra). 

Z příští směny se zaměstnanec omluvil pro zdravotní problémy související 

s pracovním úrazem. Šetřením a rekonstrukcí bylo zjištěno, že nahlášený pracovní 

úraz nemohl proběhnout tak, jak byl zaznamenán, a že ve skutečnosti k žádnému 

úrazovému ději nedošlo. Dalším šetřením bylo zjištěno, že zaměstnanec byl 

objednán na operaci ve zdravotnickém zařízení a pracovní úraz jím byl nahlášen 

z ekonomických důvodů. S touto realitou je nutné v souvislosti se změnou 

systému nemocenského pojištění v praxích podniků počítat. Průměrná doba trvání 

pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se počítá podle vzorce: 

 

                           
                                       

                              
  (1.3) 

 

1.2 Odvětvová statistika úrazovosti 

Sledování pracovní úrazovosti podle odvětví ztěžuje několik faktorů. 

Nejdůležitějším faktorem z tohoto pohledu je fakt, že byla od 01. 01. 2008 

nahrazena „Odvětvová klasifikace ekonomických činností“ (OKEČ) novou 

„Klasifikací ekonomických činností“ (CZ-NACE). Se změnou byly zároveň vydány 

převodníky, takže statistické údaje jsou sice srovnatelné, ale v rámci 

vykazovaných statistik došlo k jistým přesunům a změnám což některým odvětvím 
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relativně pomohlo. Ovšem za cenu toho, že jiná odvětví naopak zaznamenala 

nárůst úrazovosti. Změna systému číslování OKEČ na nový CZ-NACE byla 

provedena kvůli statistickým zjišťováním. V rámci zajištění srovnání výsledku 

v Evropské unii a celkové harmonizaci statistik bylo národní číslování 

nevyhovující, a proto bylo změněno respektive harmonizováno. Nutno podotknout, 

že nejde jen o statistiku úrazovosti, ale také o další data jako jsou porovnávání 

mezd a platů v jednotlivých státech Evropské unie, náklady a výdaje na jednotlivá 

odvětví atd.  

Hlavní problém vyvstávající z výše uvedeného a především z hlediska této 

diplomové práce je relativně „nízká“ úrazovost v odvětví výroby a rozvodu 

elektřiny, která ovšem neodpovídá skutečnosti. Hodnoty pro výrobu elektřiny jsou 

zahrnuty pod ostatní odvětví, kde je spojeno celkem 11 různých odvětví, která 

pokrývají 14,2 % úrazů v ČR za rok 2010. V rámci zprávy o pracovní úrazovosti, 

kterou každý rok vydává a zveřejňuje SÚIP se lze dočíst, že pracovní úrazovost se 

v odvětví výroby elektřiny zvýšila pracovní úrazovost o 16 % a také, že došlo 

k historickému poklesu ukazatele průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro 

pracovní úraz o 12 %. Oblast smrtelných pracovních úrazů pro mnou sledované 

odvětví též není zaneseno v grafech a nejsou k tomuto uvedena žádná čísla. Graf 

četnosti smrtelných pracovních úrazů podle odvětví zahrnuje jen ta odvětví, která 

svou četností přesáhla celorepublikový průměr. Mohu tedy konstatovat, že četnost 

smrtelných pracovních úrazů pro odvětví, ve kterých je zahrnuta i výroby elektřiny 

byla nižší než 0,28. 

1.3 Zdroje pracovních úrazů 

Zatímco statistika odvětvová je průběžně aktualizována a vedena dle 

používaných pravidel, tak statistika zdrojů úrazů je dále vedena podle klasifikace 

uvedené v příloze č. 3 již neplatné vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb. Zdroje 

pracovních úrazů byly již od té doby mírně pozměněny a to dokonce dvakrát. 

Nejdříve nařízením vlády č. 494/2001 Sb., které bylo zrušeno a nahrazeno nyní 

platným nařízením vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu. V tabulce č. 1 jsou sestupně seřazeny zdroje úrazů 
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podle statistického zjišťování. První sloupec udává procenta daného zdroje 

v celkovém podílu pracovních úrazů. Druhý sloupec uvádí zdroj úrazu dle 

statistiky, respektive přílohy č. 3 vyhlášky 274/1990. Ve třetím sloupci jsem zdroje 

z druhého sloupce „převedl“ na současné druhy zdrojů, tedy tak jak je uvádí 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Ve sledovaných zdrojích je s 2 % zdrojů „ostatní“, 

které zahrnují „kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem“, „elektřina“ a „jiné 

zdroje“. „Zdvihadla a dopravníky“ nové nařízení vlády nesleduje, respektive jsou 

podle typu zdvihacího zařízení zařazeny do skupin „stroje a zařízení přenosná 

nebo mobilní“ nebo „stroje a zařízení stabilní“. 

Tab. č. 1: Nejčastější zdroje úrazů v ČR za rok 2010 [24] 

% Zdroj dle statistiky Zdroj dle NV č. 201/2010 Sb. 

35,2 
Pracovní, případně cestovní dopravní 

prostory jako zdroje pádů osob 

Pád na rovině, z výšky, do 

hloubky, propadnutí 

33,9 Materiál, břemena, předměty 

materiál, břemena, předměty 

(pád, přiražení, odlétnutí, 

náraz, zavalení) 

8,7 
Nářadí (náčiní), nástroje, ručně ovládané 

strojky a přístroje 
Nástroj, přístroj, nářadí 

7,3 
Stroje (hnací, pomocné, obráběcí a 

pracovní) 

Stroje a zařízení: 

1) Přenosná nebo mobilní 

2) stabilní 

4,7 Dopravní prostředky Dopravní prostředek 

4,0 Lidé, zvířata a přírodní živly Lidé, zvířata nebo přírodní živly 

3,0 
Průmyslové škodliviny, horké látky a 

předměty, oheň a výbušniny 

Průmyslové škodliviny, 

chemické látky, biologické 

činitele 

2,0 Ostatní 
Jiný, blíže nespecifikovaný 

zdroj 

1,1 
Zdvihadla a dopravníky, zvedací a 

dopravní pomůcky 
--- 



Bc. Vladimír Jindra: Bezpečnost práce při provozování pásové dopravy na 

elektrárnách 

 

2012  9 
 

2 Pracovní úrazy na uhelné elektrárně 

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů bývají pády. Chůze je nejčastější 

činností člověka a je pro nás takovou samozřejmostí, že bývá často podceňována 

a v podstatě ani nemusí být vnímána jako riziko. Pád jako nejčastější zdroj 

pracovního úrazu proto není výjimkou ani na elektrárnách. Zdroje pracovních 

úrazů jsou shrnuty v tabulce č. 2, která je pro lepší porovnatelnost 

s celorepublikovými hodnotami zpracována stejně jako tabulka č. 1. Pády jsou 

také nejčastěji zaviněny povětrnostními vlivy, především mrazy, sněhem, ale též 

deštěm, který je v kombinaci s jemným uhelným prachem velmi kluzký. Druhým 

častým porušením předpisů bezpečnosti práce v souvislosti s pády do hloubky je 

podceňování tohoto rizika a nezabezpečení odkrytých podlah proti pádu. U pádů 

do hloubky jednoho metru si postižení zpravidla přivodí sedření kůže na holeni až 

ke zlomeninám dolních končetin. Pády do větších hloubek už ale byly zdrojem 

několika smrtelných pracovních úrazů. Například v roce 2010, kdy došlo k pádu do 

prohlubně 15 metrů s následkem smrti. Paradoxem tohoto pracovního úrazu bylo, 

že poklop odstranil sám postižený a do prohlubně spadl později, když se vracel 

přes otvor pro nářadí. 

Z hlediska provozování zauhlování elektráren jsou rizikovými činnostmi 

především práce při vyjíždění zahořelého paliva ze skládek, kdy se může 

v prostoru zauhlování vyskytovat i smrtelná koncentrace oxidu uhelnatého. V 

minulosti byl zaznamenán takový smrtelný pracovní úraz. Dále je znám případ 

smrtelného pracovního úrazu při úklidu prostor kolem pásové dopravy, kdy došlo 

k zachycení pracovního nástroje do rotujících částí pásové dopravy a 

k následnému usmrcení pracovnice. Jedním ze smrtelných pracovních úrazů, 

jehož šetření jsem se účastnil, bylo zavalení zaměstnance v přesypu pásové 

dopravy. K tomuto smrtelnému pracovnímu úrazu je věnována kapitola č. 3 této 

diplomové práce. 

Dá se říci, že za standardních podmínek je situace v tomto oboru celkem 

stabilizována, předpisy jsou dostačující a zpravidla jsou zaměstnanci dodržovány 

a respektovány. 
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Tab. č. 2: Nejčastější zdroje úrazů v uhelných elektrárnách za rok 2010 

% Zdroj dle statistiky Zdroj dle NV č. 201/2010 Sb. 

58,83 
Pracovní, případně cestovní dopravní 

prostory jako zdroje pádů osob 

Pád na rovině, z výšky, do 

hloubky, propadnutí 

5,88 Materiál, břemena, předměty 

materiál, břemena, předměty 

(pád, přiražení, odlétnutí, 

náraz, zavalení) 

0 
Nářadí (náčiní), nástroje, ručně ovládané 

strojky a přístroje 
Nástroj, přístroj, nářadí 

5,88 
Stroje (hnací, pomocné, obráběcí a 

pracovní) 

Stroje a zařízení: 

1) Přenosná nebo mobilní 

2) stabilní 

5,88 Dopravní prostředky Dopravní prostředek 

0 Lidé, zvířata a přírodní živly 
Lidé, zvířata nebo přírodní 

živly 

5,88 
Průmyslové škodliviny, horké látky a 

předměty, oheň a výbušniny 

Průmyslové škodliviny, 

chemické látky, biologické 

činitele 

17,65 Ostatní 
Jiný, blíže nespecifikovaný 

zdroj 

0 
Zdvihadla a dopravníky, zvedací a 

dopravní pomůcky 
--- 
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3 Rozbor smrtelného pracovního úrazu při PD 

Dne 30. 09. 2010 se stal na uhelné elektrárně Mělník smrtelný pracovní 

úraz zaměstnance při čištění přesypů pásové dopravy, jehož rozbor provedu 

v  této kapitole. 

3.1 Popis hlavních okolností 

Období konce měsíce září roku 2010 se vyznačovalo nadměrnými 

srážkami a povodněmi v rizikových lokalitách. Tato skutečnost se podepsala i na 

stavu paliva (hnědého uhlí), které je dodáváno na elektrárnu Mělník. Palivo bylo 

přiváženo v železničních vozech značně promoklé, což se podepsalo i na 

technologii pásové dopravy zauhlování. Palivo, které bylo odebíráno přímo ze 

skládky paliva elektrárny bylo v obdobném stavu, protože i v lokalitě elektrárny 

docházelo k velkým srážkám a skládky paliva nejsou nijak chráněny proti 

povětrnostním vlivům. Na provozu zauhlování se tato skutečnost projevila tím, že 

byly častěji zastavovány pásové linky z důvodu potřeby čištění zařízení.  

Nejkrizovějším příslušenstvím pásového dopravníku je v tomto ohledu 

přesyp pásové dopravy, který slouží k usměrňování toku paliva při přecházení 

paliva z jednoho pásu na druhý. Přesyp pásového dopravníku je na obrázcích č. 1 

a 2 v příloze č. 6. V zimním a deštivém období se palivo při dotyku s přesypem 

nadměrně lepí ke stěně přesypu a postupně zmenšuje průřez v přesypu, kterým 

může palivo protékat. Při tomto jevu dochází ke hromadění paliva ve zúženém 

profilu toku materiálu a může dojít až k závalu v kritickém místě. Jednou z příčin 

tedy byla větší vlhkost paliva, která má velký vliv na tvoření nálepů v přesypech. 

V den smrtelného pracovního úrazu byly čištěny přesypy častěji, než je 

obvyklé. Pozdější postižený proto před úrazovým dějem volal směnového mistra 

zauhlování, aby stav zdokumentoval a řešil. Směnový mistr zauhlování dal po 

zdokumentování nálepu v přesypu pokyn pro jeho vyčištění. Dřívějšími úpravami 

byl přesyp vybaven ocelovou konstrukcí s přišroubovaným gumovým pásem. Tato 

úprava byla provedena za účelem snížení opotřebení ocelových částí přesypu. 

Částečně je tato konstrukce vidět na obrázku č. 1 v příloze č. 6 uvnitř otevřeného 
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přesypu T18C. Později se ukázalo, že tato úprava byla jednou z dalších příčin 

smrtelného pracovního úrazu, neboť přesyp nemohl být čištěn tyčí shora tak, jako 

jiné přesypy. 

3.2 Popis úrazového děje 

Pozdější postižený po odchodu směnového mistra začal s čištěním 

přesypu pásového dopravníku. Jelikož konstrukce ke snížení opotřebení 

neumožňovala čištění k tomu určeným otvorem, snažil se postižený strhnout nálep 

uhlí spodními dvířky horní části přesypu. Tento otvor je vidět na obr. č. 1 přílohy č. 

6 pod plošinou k čisticímu otvoru. Nálep byl z této pozice nedostupný a nešel 

strhnout. Postižený se proto pokusil vyčistit přesyp ze spodu. Přestože na 

konstrukci pásové dopravy není žádný žebřík vystoupil postižený na pásový 

dopravník a vstoupil do vnitřního prostoru svodky pomocí montážního otvoru, který 

slouží zaměstnancům servisních společností pro opravy a montáže, za 

předpokladu vyčištěného přesypu. Tento otvor je vidět na obr. č. 3 přílohy č. 6.  

Při čištění nálepu stál postižený na pásu dopravníku a strhával nálep nad 

sebou. Při náhlém uvolnění nálepu došlo k zavalení zaměstnance a jeho přiražení 

ke konstrukci přesypu. Postižený začal okamžitě volat o pomoc. Volání o pomoc 

slyšela jeho kolegyně, která prováděla čištění redleru v horní části přesypu. 

Okamžitě byly zahájeny záchranné práce zaměstnanci, kteří byli poblíž místa 

úrazu. Pomoc byla neúčinná, proto po nějaké době zavolali na pomoc HZS 

elektrárny. Záchrana postiženého trvala celkem přes 30 minut, během kterých 

došlo ke smrti zaměstnance z důvodu udušení. Jak se ukázalo při záchraně 

postiženého, je materiál přesypu tak tvrdý a kvalitní, že nebylo možné se běžnými 

prostředky dostat k postiženému a nakonec velitel zásahu rozhodl o proříznutí 

pásu a vytažení postiženého spodem. Dalším faktorem smrtelného pracovního 

úrazu mohla být i komunikace mezi zaměstnanci a dispečinkem HZS. 
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3.3 Závěry ze šetření smrtelného pracovního úrazu 

Smrtelný pracovní úraz byl šetřen Policií ČR, inspektory OIP pro 

středočeský kraj, nezávislou komisí ČEZ, a. s. a komisí stanovenou SD-KD. 

Na smrtelném pracovním úrazu se podílelo několik skutečností. 

Nejdůležitější příčinou bylo porušení předpisů bezpečnosti práce, neboť postižený 

si musel být vědom, že do vnitřního prostoru přesypu je zakázán vstup a případné 

utržení nálepu může zaměstnance zavalit.  Jednou z dalších příčin bylo vlhké 

palivo, které mělo větší sklon ke tvoření nálepů, neposlední řadě též hrála svou 

roli skutečnost, že konstrukce proti opotřebení vnitřního prostoru přesypu 

nedovolovala dostatečný přístup pro čištění standardním způsobem.  

Faktorem, který již zřejmě nemohl ovlivnit následnou smrt zaměstnance, 

mohla být nedostatečná komunikace mezi zaměstnanci a HZS. Později bylo při 

sestavování časového snímku události zjištěno, že v kritických situacích někteří ze 

zaměstnanců (z logických důvodů – např. strach, stres apod.) reagují zmatečně a 

nepodávají dostatečně přesné informace například o místě mimořádné události. 
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4 Identifikace a analýza rizik, hodnocení rizik 

4.1 Registr rizik 

Požadavky právních předpisů vyžadují od zaměstnavatelů provádění 

prevence rizik. Nároky a požadavky na prevenci, ale nejsou v žádných právních 

předpisech podrobněji definovány a plnění tohoto požadavku daného především 

§102 zákoníku práce (ale i dalšími předpisy) se omezuje jen na formální akt 

sepsání jakého registru rizik. S tímto dokumentem jsou pak zaměstnanci 

seznámeni formou podpisu na prezenční listině, kde v podstatě potvrdí, že byli 

řádně a prokazatelně seznámeni s riziky. Tento přístup k prevenci rizik je sice 

dodržením zákonem stanovených podmínek, ale v praxi nevede ke zlepšení 

úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

V rámci diplomové práce jsem sledoval registr rizik celkem 50ti podniků a 

firem. Úroveň a zvolená technika hodnocení rizik byla velmi rozdílná. Celkem 23 

společností předává registr rizik prováděný metodou bodové analýzy 

pravděpodobností a následků (nebo její modifikace), případně technikou matice 

rizik. Obojí metody jsou rozvedeny níže v textu. U všech těchto rizik není zřejmé, 

jestli výsledná rizika jsou po provedených opatřeních nebo před opatřením proti 

riziku. Hodnotitelé často vypisují seznam rizik do tabulky, subjektivně přiřadí čísla 

pravděpodobností, následků apod. a následně provádí opatření proti rizikům. 

Z praxe také často vyplývá, že opatření jsou uvedena jen v těchto tabulkách a 

jejich dodržování a kontrola se neprovádí. Takové registry rizik jsou jen formálním 

naplněním zákona.  

Větší společnosti a podniky, které si nechávají zpracovávat registr rizik 

pomocí externích firem mají tento registr na pětiset i více stranách, zřejmě proto, 

aby bylo odůvodněné finanční plnění takové zakázky. Vzhledem k tomu, že právní 

požadavky dávají za povinnost zaměstnavatelům vzájemně se informovat o 

rizicích a dále pak své zaměstnance seznamovat s riziky i ostatních 

zaměstnavatelů, kteří se pohybují na jejich pracovištích, pak seznámení 
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zaměstnanců s takovými riziky bývá často jen seznámení formální formou podpisu 

na prezentační listině školení. 

 

Obr. č. 3 – Pojezdový pas T2 na elektrárně Tušimice 

Správný přístup k registru rizik by měl být takový, že komise stanovená 

vedením podniku vyhledá rizika, tyto rizika analyzuje a zhodnotí. Po zhodnocení 

navrhnou provést opatření proti rizikům a následně rizika přezkoumají 

(přepočítají).[23] Pokud komise ponechá registr rizik už jen s výsledky 

přepočtenými, vzniká mylná domněnka, že všechna rizika jsou zanedbatelná a 

přijatelná. Hodnotitelé často v registru rizik používají taková čísla, aby jim právě 

takové hodnoty rizika vyšly. Pokud bude ponecháno i hodnocení před 

provedenými opatřeními, pak si může zaměstnanec uvědomit, že provádění 

pracovní činnosti bez bezpečnostních opatření může přinést i velmi závažné 

důsledky na zdraví. Pouze zadání dvou hodnot do hodnocení tak složité procesu 

jakým je bezpečnost práce je podle mého názoru nedostatečné, proto jsem navrhl 

bodovou techniku hodnocení rizik, která zahrnuje více faktorů, které mohou 

ovlivnit BOZP, včetně popisu, který minimalizuje možnost subjektivního pohledu 

na riziko. Obecné popisy k jednotlivým faktorům dávají možnost výsledek velmi 
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výrazně ovlivnit, což je jedna z největších slabin bodové i maticové metody 

hodnocení rizik. Zajímavé také bylo přezkoumání aktuálnosti vypsaných právních 

předpisů u rizik. Společnosti, jejichž registr byl nejpropracovanější a zahrnoval i 

odkazy na příslušnou legislativu, měly uvedeny předpisy a normy, které jsou již 

několik let neplatné. 

4.2 Prevence rizik 

Metodik jak postupovat v prevenci rizik je několik, pro různé druhy a typy 

situací. Přehledně a srozumitelně jsou různé metody prevence rizik popsány 

v české technické normě [23], která se zabývá managementem rizik všeobecně 

(tedy ne jen riziky bezpečnosti práce). V této normě jsou přehledně zpracovány 

použitelnosti nástrojů posuzování rizik, jejich náročnosti na identifikaci, analýzu a 

hodnocení rizik. Jelikož se výše uvedená norma zabývá riziky všeobecně, je 

potřeba při její aplikaci některé metody upravit na podmínky použitelnosti 

respektive vhodnosti pro praxi bezpečnosti práce.  

V rámci zvyšování bezpečnosti práce by měl být proces prevence rizik 

nikdy nekončícím procesem. Proces by měl začít stanovením kontextu, 

pokračovat identifikací rizik, následnou analýzou, přes hodnocení až po opatření 

proti rizikům. Takto zakončený jeden cyklus procesu se má vracet k začátku a celý 

cyklus se neustále opakuje, monitoruje a zlepšuje. Pro každý jeden krok cyklu 

prevence rizik jsou vhodné různé techniky pro posuzování rizik.[22], [23] 

4.2.1 Identifikace rizik 

Jako jedna z nejvhodnějších technik pro identifikaci rizik se mě osobně 

jeví technika brainstormingu[23], případně její obměny. Metoda brainstormingu 

spočívá v rozhovorech se zaměstnanci a zapisování údajů. Identifikaci rizik by 

měla řídit v rámci ustanovené komise odborně způsobilá osoba v zajišťování 

prevence rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. V této komisi by 

dále měl být zástupce managementu, vedoucí zaměstnanec pracoviště, zástupce 

zaměstnanců, zaměstnanci a případně další odborně způsobilé osoby, které 
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mohou přispět podstatnými připomínkami (např. revizní technik zdvihacích 

zařízení tam, kde jsou na pracovištích zdvihací zařízení).  

 

Obr. č. 4 – Pohled na pas T11 na elektrárně Tušimice 

Metoda brainstormingu vychází z toho, že nejlépe by rizika měli znát 

zaměstnanci daného pracoviště a jejich přímý nadřízený. Komise zapíše všechna 

identifikovaná rizika, ke kterým během sběru dat došla. Komise by měla vycházet 

z reálné situace a nezahrnovat do identifikace rizik taková rizika, která reálně 

nemohou nastat. Zbytečně přehnaný registr rizik sice svědčí o maximálním úsilí 

komise, ale v praxi jsou taková rizika nepřehledná a v konečném důsledku i 

nepoužitelná. Metoda brainstormingu je výhodná také z toho důvodu, že při 

identifikaci rizik se zároveň velmi často řeší i otázka ošetření rizik v praxi a dá se 

tím předejít opatřením, která nebudou v praxi používána a budou tedy zbytečná. 

Další nespornou výhodou je, že při aplikaci této metody jsou do identifikace rizik 

zapojeni samotní zaměstnanci a lépe si tak uvědomují rizika, která jim z pracovní 

činnosti na pracovištích hrozí a v podstatě už touto identifikací se seznamují 

s riziky na pracovišti, které by jinak ani nemuseli vnímat. Při tomto postupu 

identifikace rizik se též podporuje vzájemná komunikace mezi zaměstnanci a 
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management, což může pomáhat celkovému náhledu zaměstnanců na práci 

managementu.[23] 

4.2.2 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza rizik je proces, který navazuje na identifikaci rizik. Při analýze rizik 

by měla být zvolena taková metoda, která umožní rozdělení identifikovaných rizik 

do skupin podle důležitosti provádění opatření proti rizikům. Každý hodnotitel rizik 

by měl umět rozdělit rizika na taková, která snesou odklad (tedy následky rizika 

nebudou pro podnik závažné) a na taková rizika, která bezprostředně ohrožují 

zdraví nebo život zaměstnanců a které je potřeba řešit prioritně.  

Pro analýzu rizik je podle mého názoru vhodná metoda buď matice rizik 

nebo metoda indexů rizik[23]. Analýza rizik je předstupněm kroku hodnocení rizik 

a velmi často v praxi bývá slučována. Pro podnik, který začíná nebo v brzké 

budoucnosti začne svoji činnost je vhodné oddělit tyto dva kroky, protože analýza 

ukáže opravdová rizika, která budou potřeba ošetřit ještě před zahájením provozu. 

Podniky, které již působí nějakou dobu, která tedy znají nebezpečná rizika a 

zpravidla je již mají nějakým způsobem ošetřena. Já se tedy v rámci této 

diplomové práce zaměřím na spojení analýzy s hodnocením rizik, protože se 

zabývám bezpečností již fungujícího podniku.  

Technika, kterou jsem zvolil, jako z mého pohledu nejvhodnější totiž 

spojuje tyto dvě části v jednu. Pokud bych hodnotil rizika pro začínající společnost, 

pak bych zvolil k analýze rizik metodu matice rizik a pro hodnocení bych zvolil 

upravenou metodu bodového hodnocení s úpravou, která je popsána dále v textu. 

Pro hodnocení rizik existuje několik vhodných technik. Z praxe je 

nejčastěji používána metoda indexů rizik a matice následků a 

pravděpodobností.[23] Aplikace těchto metod, tak jak jsou popsány v normách, 

jsou státními dozorovými orgány a certifikujícími orgány pro normy OHSAS 

respektovány jako dostačující. Bodové hodnocení je technika, která využívá pro 

výpočet rizika součin daných faktorů. Obecně se používají faktory 
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pravděpodobností a následků. Každému faktoru přidá hodnotící komise příslušné 

číslo dle tabulky č. 3.  

 

Tab. č. 3: Tabulka pro výpočet rizika metodou pravděpodobností a následků 

Bodová 

hodnota 
Pravděpodobnost Následek 

1 Nahodilá Poranění bez pracovní neschopnosti 

2 Nepravděpodobná Úraz s pracovní neschopností 

3 Pravděpodobná Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 Velmi pravděpodobná Těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 Trvalá Smrtelný úraz 

 

Tato základní metoda je pro hodnocení rizik v podstatě nedostatečná, 

protože výsledné riziko nedává příliš možností k rozlišení závažnosti rizika, ani 

příliš možností změnit výsledný součin rizika. Technika, proto byla upravena 

různými způsoby. Úpravou se rozumí v podstatě rozšíření o další faktory. Základní 

rozšíření počítá s názorem hodnotitelů a v podstatě dává komisi možnost přidat 

koeficient jejich subjektivního názoru. Tabulka by se tedy rozšířila o ještě jeden 

sloupec. 

4.2.3 Bodová metoda pro potřeby bezpečnosti práce 

Při hledání vhodné metody pro hodnocení a analýzu rizika jsem našel dvě 

hlavní metody, které se zdáli být vyhovující. Každá jiným způsobem. Jedna 

metoda je popsána v učebním textu Ing. Jaroslavy Koudelkové, Ph.D. 

„Bezpečnostní systémy průmyslu“ jako „Typická metoda kvantifikace rizik“ a druhá 

metoda BOMECH, která byla vytvořena na strojní fakultě ČVÚT pro potřeby 

výpočtu koeficientu nebezpečnosti strojů. Metoda, kterou jsem na základě těchto 

dvou vytvořil je určená výhradně pro potřeby bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Pro potřeby hodnocení a analýzy rizik již fungující společnosti jsem 
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nepočítal s častým faktorem počtu ohrožených osob. Tento faktor považuji za 

relevantní u začínajících firem a společností, kde je nutné opravdu nejdříve najít 

rizika, která ohrožují současně více osob (zaměstnanců). V prostorech předního 

palivového cyklu je již provoz natolik stabilizován a počet ohrožených osob je stále 

stejný v rozmezí jednoho až tří osob, že by tento faktor měl stále stejný koeficient 

a v podstatě by neměl význam.  

Výsledný koeficient této nové metody je součinem šesti hodnocených 

faktorů a to: 

1) Pravděpodobnost výskytu 

2) Četnost vystavení zdroji rizika 

3) Stupeň možného ohrožení zdraví 

4) Ochranná zařízení (včetně osobních ochranných pracovních 

prostředků zaměstnance) 

5) Vzdělanostní úroveň 

6) Lidský faktor 

K jednotlivým faktorům se přiřadí hodnota dle následujících tabulek: 

 

Tab. č. 4: Pravděpodobnost výskytu 

0,1 Téměř vyloučeno, může nastat jen za extrémních okolností 

0,5 Vysoce nepravděpodobné, ovšem představitelné 

1 Nepravděpodobné, ale může nastat 

2 Možné, ale neobvyklé 

5 Mohlo by se stát 

8 Nepřekvapující 

10 Pravděpodobné, nutné očekávat 

15 Nepochybně nastane 
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Tab. č. 5: Četnost vystavení zdroji rizika 

0,1 Výjimečně 

0,5 Ročně 

1 Měsíčně 

1,5 Týdně 

2,5 Denně 

4 Hodinově 

5 Konstantně 

 

 

 

Tab. č. 6: Stupeň možného ohrožení zdraví 

0,1 Odřenina, modřina 

0,5 Tržná rána, velmi lehké onemocnění 

1 Zlomenina menší kosti, lehké krátkodobé onemocnění 

2 Zlomenina větší kosti, nebo lehké trvalé zdravotní následky 

4 Ztráta jedné končetiny, oka nebo vážné zranění, nikoli trvalé 

8 
Ztráta obou končetin, očí nebo závažné onemocnění s trvalými 

následky 

15 Smrtelný úraz 
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Tab. č. 7: Ochranná zařízení (včetně OOPP) 

0,1 Opatření, které téměř eliminovalo zdroj rizika 

0,2 Opatření, které téměř vyloučilo zranění zaměstnance 

0,5 
Přijetí opatření nad rámec daný výrobcem, nově stanovená OOPP, 

práce dvou a více zaměstnanců (je-li to vzhledem k riziku účelné) 

1 Ochranná opatření stanovená výrobcem, základní OOPP 

2 Občasné omezení bezpečnostní ochrany, neúčinné OOPP 

5 Ochranná opatření nefungují spolehlivě, poškozené OOPP 

15 Odstranění bezpečnostních prvků nebo žádná ochranná opatření 

 

 

Tab. č. 8: Vzdělanostní úroveň 

0,1 K ošetření rizika stačí si riziko uvědomit (jedno dostatečné 

proškolení) 

0,5 Splnění kvalifikačních požadavků (např. strojnický průkaz), potřebná  

pravidelná školení, seznámení s návody výrobce a postupy 

1 Není potřeba zvláštní školení 

2 Bez zvláštního upozornění může nastat úrazový děj 

5 Riziko nemusí být zřetelné na první pohled, stačí potřebný zácvik na 

pracovišti 

10 Riziko není zcela zřetelné, je nutné na něj upozorňovat na 

periodických školeních 

15 Riziko je skryté a bez prokazatelného upozornění na riziko zcela 

určitě dojde k úrazovému ději 
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Tab. č. 9: Lidský faktor 

0,1 Lidská chyba je vyloučena jiným způsobem (např. software) 

0,5 Dostatečná komunikace mezi zaměstnanci, ústní a písemné 

upozornění, lze vědomě překonat 

1 Běžná (ústní) komunikace mezi zaměstnanci 

2 Je pravděpodobné, že riziko bude vidět dříve, než nastane rizikový 

děj a zaměstnanec stihne včas zareagovat 

5 Lidský faktor má vysokou důležitost a děj je na něm závislý 

10 Neupozornění na riziko s vysokou pravděpodobností vyvolá rizikový 

děj 

15 Neupozornění na riziko zcela určitě vyvolá rizikový děj 

 

Výsledný součin přiřazených koeficientů určí stupeň rizika. Stupeň rizika a 

další následné kroky na základě takto provedeného hodnocení a analýzy rizik 

udává následující tabulka č. 10. 

 

Tab. č. 10: Stupně rizik 

0 – 0,99 Zanedbatelné Není třeba žádné řešení 

1 – 9,99 Velmi nízké Není třeba žádné řešení 

10 – 49,99 Nízké Monitorování rizika 

50 – 99,99 Značné Podmíněně akceptovatelné riziko 

100 – 249,99 Vysoké Vyžaduje značnou pozornost 

250 – 549,99 Velmi vysoké Nutná rychlá opatření 

550 – 1000 Extrémní Provést opatření bez zbytečného odkladu 

1000,01 Nepřijatelné Okamžitý zákaz činnosti 
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Takto provedené hodnocení a analýza rizik slouží především k tomu, aby 

bylo možné sledovat a zjišťovat faktory, které mají podstatný vliv na dané riziko. 

Hodnocení klasickou metodou matice rizik nebo součinem pravděpodobností a 

následků je značně zjednodušující. Hodnotitelé mají velký prostor k manipulaci 

s výslednými hodnotami tak, aby nemuseli rizika řešit a předkládat návrhy na jejich 

řešení. Výše uvedená metoda ukazuje možnosti, kde jsou možnosti na zlepšení a 

eliminaci rizik. Navíc vysvětlivky k daným koeficientům jsou konstruovány tak, aby 

nedávaly příliš mnoho prostoru subjektivnímu vnímání rizika. I tak je potřeba dbát 

na jistou profesionalitu hodnotitelů a jejich realistické vnímání daných situací, 

protože v extrémním případě se i podvrtnutí kotníku při obyčejné chůzi může stát 

smrtelným úrazem, ovšem toto je opravdu extrém, ke kterému by se hodnotitelé 

neměli snížit. 

4.2.4 Opatření proti rizikům 

Hodnocení a analýza je podstatný a velmi důležitý krok k prevenci rizik, 

není ovšem krokem posledním. Následně po analýze rizik by měla být stanovena 

opatření pro odstranění nebo snížení rizika. Jak bylo uvedeno výše po stanovení 

opatření by měl být proveden přepočet stupně rizika. Je vhodné do registru rizik 

zahrnout hodnoty stupně rizika před provedenými opatřeními a následně stupeň 

rizika po provedených opatřeních.  

Zaměstnanci musí být s riziky řádně a prokazatelně seznámeni. Je mnoho 

možností jak takové seznámení provést. Seznámení prostým čtením textu 

z tabulek není ideální, protože takové seznámení nebude zaměstnanci vnímáno. 

Pro mě nejideálnější varianta je seznámení formou finanční pobídky. Tedy dát 

zaměstnancům tištěná rizika k dispozici a nabídnout těm, kteří najdou podstatná 

rizika práce finanční odměnu. Takovou investici do bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci považuji za velmi vhodnou a účelnou. Každé další nalezené riziko dává 

možnost toto eliminovat a náklady vydané zaměstnancům v této souvislosti se 

vrátí jejich zvýšeným zájmem o bezpečnost práce. Snaha zaměstnanců najít další 

riziko zároveň pomáhá udržet registr rizik aktualizovaný. 
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5 Opatření proti úrazovosti, zvyšování úrovně 

bezpečnosti při pásové dopravě 

5.1 Opatření organizační 

Mezi opatření organizační patří taková opatření, která souvisí se 

zvyšováním vědomostní úrovně zaměstnanců, systémy provádění kontrol a 

nastavení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Základním východiskem v organizačních opatřeních by mělo být nastavení 

systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vhodně nastavený 

systém s jasně určenými kompetencemi, odpovědnostmi a řídící strukturou dává 

základ tomu, aby jednotlivé oblasti řízení byly vedeny odborníky k dané 

problematice. Jako vodítko pro zavedení systému managementu byla vydána 

norma[22] jejíž implementace a udržování je dobrým předpokladem k ochraně 

zdraví zaměstnanců. V rámci provozování zauhlování je možné systém rozdělit do 

jednotlivých subsystémů jako např. rizika, pracoviště a pracovní prostředí, 

vyhrazená technická zařízení, požární ochrana, hygiena práce, rizika, apod. Každý 

subsystém může být spravován určeným zaměstnancem, který je znalý v dané 

problematice (tím se zajistí i jistá profesionalita daného systému). 

V souvislosti se smrtelným pracovním úrazem rozebraným v kapitole č. 3 

byla zjištěna potřeba vypracování technologického postupu pro čištění přesypů. 

Tedy jedno z hlavních organizačních opatření je v rámci struktur řízení podniku 

zainteresování všech zaměstnanců do oblasti bezpečnosti práce, především 

vyhledáváním nebezpečných a rizikových činností. Po vyhledání těchto činností 

provést revize, případně vypracování stanovené dokumentace. Pracovní činnost 

v elektrárnách je popsána a jsou vypracovány místní provozně bezpečnostní 

předpisy, místní provozní instrukce apod. Tato dokumentace je zpracována a 

v obecné rovině se jeví jako dostačující, nicméně určitá potřeba změn v této 

dokumentaci je nutná, především s ohledem na tu skutečnost, že dané činnosti 

jsou zajišťovány dodavatelsky. Zejména pojmy a názvy jednotlivých pracovních 

profesí se často liší od skutečnosti. Součástí místních provozně bezpečnostních 
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předpisů by měly být i technologické postupy, jejichž součástí by měly být i 

zakázané práce.[8] Potřebné informace k této problematice znají nejlépe vedoucí 

zaměstnanci, proto je vhodné k zajištění aktuálnosti a potřebám dokumentace 

využít poznatků a postřehů těchto zaměstnanců. Ideálním stavem by bylo 

zpracování dokumentace těmito zaměstnanci v součinnosti s osobou odborně 

způsobilou k zajišťování prevence rizik, protože tímto přístupem zároveň získají 

povědomí o rizicích, opatřeních a žádoucích postupech. 

 

Obr. č. 5 – Hlubinný zásobník elektrárny Prunéřov II 

V rámci vzdělávání a výchovy zaměstnanců by měl být nastaven systém 

potřeb školení, kurzů, seminářů a dalších forem vzdělávání pro zaměstnance. 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby zaměstnanci vykonávali jen takové 

činnosti, ke kterým mají způsobilost a to jak zdravotní, tak odbornou.[2] 

Informování a vzdělávání zaměstnanců je z mého pohledu nejdůležitější prevencí 

proti rizikům. Mnoho pracovních úrazů se nemuselo přihodit, kdyby byli 

zaměstnanci řádně informováni o rizicích a správných postupech. Aby školení byla 

efektivní a byla přínosem, vyplatí se sledovat úroveň školitelů. Proto je dobré 

vypracovat dotazník školení, který dá zaměstnavateli zpětnou vazbu, jak který 
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lektor zaujal. Školení, kde lektor nezaujal a nepředal potřebné informace 

zaměstnancům, se míjí účinkem. Taková školení jsou několikanásobnou finanční 

ztrátou pro zaměstnavatele (ztráty na náklady vynaložené na školení, zaplacení 

času zaměstnancům, který strávili na školení, nulový přínos z hlediska 

bezpečnosti a čas, který zaměstnanci tráví na školení není časem produktivním 

z hlediska financí).[2] Na základě těchto hodnocení by měl být vypracován přehled 

lektorů, instruktorů a školitelů, aby vynaložené náklady měly účel. 

 

Obr. č. 6 – Vyhrnovací vozík hlubinného zásobníku elektrárny Prunéřov II 

Samozřejmostí v organizačních opatřeních je systém provádění kontrol 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základním stavebním kamenem kontrol 

v nepřetržitých provozech jsou přímý nadřízení zaměstnanců, tedy tzv. liniový 
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manažeři. V souvislosti s provozy zauhlování jsou to směnoví mistři. Spoléhání se 

na provádění kontrol odborně způsobilou osobou v zajišťování prevence rizik je 

v těchto provozech nežádoucí, protože bezpečnost práce se nějakým základním 

způsobem dodržuje po do doby než této osobě skončí pracovní směna. Proto 

dodržování bezpečnosti a předpisů musí být především vyžadováno a 

kontrolováno liniovými manažery, kteří v těchto případech zastupují 

zaměstnavatele. Pro lepší podporu a kvalitnější provádění kontrol je dobré 

vydávání tzv. kontrolních listů. Kontrolní listy mají tu výhodu, že pomáhají při 

cílených kontrolách, dá se s nimi celkem operativně sledovat a zjišťovat určitá 

oblast dané problematiky apod. Na druhou stranu jen kontroly prováděné na 

základě kontrolních listů utlumují případnou samostatnost a iniciativu vedoucích 

zaměstnanců. Tedy i tento nástroj je potřebné brát rozumně jako doplněk základní 

kontrolní činnosti. 

Důležitým faktorem z hlediska řešení úrazového děje je komunikace. 

Hasičské záchranné sbory elektráren neslouží pouze k účelu hašení požárů. 

Členové těchto sborů jsou cvičeni i na další mimořádné události, jakými je 

například první pomoc. Členové HZS procházejí pravidelně kurzy první pomoci a 

jsou tedy schopni kvalifikovaně provádět základní první pomoc, včetně rychlého 

transportu postiženého k lékařskému ošetření. Jednotky HZS jsou vybaveny pulty, 

které lokalizují pomocí elektronické požární signalizace, místo k zásahu. 

Vzhledem k prodlevám, které nastaly v rámci přivolání první pomoci k místu 

smrtelného pracovního úrazu je rychlejším způsobem přivolání první pomoci 

použití hlásičů požáru, které jsou rozmístěné po celém provoze a jsou dobře 

dostupné. Takové jednání nemůže být považováno za zneužití požární techniky. 

5.2 Opatření technická 

Mezi opatření technická lze zařadit požadavky na konstrukce a další 

technická zařízení. Při zadání práce jsem očekával, že zde bude mnoho návrhů na 

konstrukční opatření. Při sbírání informací jsem začal zjišťovat, že české technické 

normy[15], [16], [17], [18], [19], [20], [21] řádně danou problematiku ošetřily. 



Bc. Vladimír Jindra: Bezpečnost práce při provozování pásové dopravy na 

elektrárnách 

 

2012  29 
 

V rámci probíhajících obnov a rekonstrukcí elektráren jsou tyto normy 

respektovány a dodržovány. 

Situace v oblasti technických opatření je tedy vcelku uspokojivá. Během 

provozu byly na řadě míst prováděny různé úpravy, které měly za cíl zvýšit 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale tyto úpravy ve valné většině nepřinesly 

žádoucí efekt a byly po sléze zrušeny. Byla zkoušena například instalace plastové 

vložky do prostoru přesypu, která měla za cíl zamezit tvorbě nálepů. Z počátku se 

tvořili nálepy skutečně méně častěji než obvykle. Část paliva nicméně na vložce 

ulpívala a musela být časem stržena. Jelikož strhávání se provádí ocelovou 

škrabkou a poměrně velkou silou, tak časem byly do plastové vložky vytesány 

rýhy, které naopak tvoření nálepů urychlovaly. Další zkouškou bylo provádění 

odstřelování nálepů pomocí vzduchových trysek, které se též neosvědčilo. 

Co lze jako technické opatření doporučit v souvislosti se smrtelným 

pracovním úrazem je odstranění různých nežádoucích konstrukcí uvnitř přesypů, 

které omezují, ztěžují nebo zcela zamezují možnosti čištění přesypů shora tak, jak 

je určeno. 

5.3 Opatření hygienická 

K bezpečnosti a ochraně zdraví při práci neodmyslitelně patří i hygiena 

práce. Pracovní činnosti na provozech zauhlování mají z hlediska škodlivých 

faktorů dvě hlavní oblasti a to je prach, hluk a oxid uhelnatý. V přílohách nařízení 

vlády[9] jsou stanoveny příslušné expoziční limity i nejvyšší přípustné koncentrace 

těchto faktorů. 

Prašnost při dopravě paliva pomocí pásových dopravníků překračuje 

hygienické limity. Hodnoty jsou rozdílné pro různé lokality, nicméně přípustné 

expoziční limity jsou překračovány. Základním opatřením proti riziku prašnosti je 

vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky – respirátory. 

Při dílčích měřeních bylo zjištěno, že k největším překročením limitů dochází při 

úklidu prachu. Prašnost se dá snížit tím, že úklid probíhá tzv. mokrou cestou, tedy 

prach je nejdříve smáčen vodou a následně zametán. Tato technologie úklidu 
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snižuje prašnost, ale zároveň zvyšuje riziko pádu na mokré podlaze. Při hledání 

technických opatření byla zkoušena možnost úklidu pomocí centrálního vysavače. 

Následně naměřené hodnoty prokázaly, že tato cesta je velmi účinná. Naměřené 

hodnoty se pohybovaly na spodní hranici přípustného expozičního limitu. Měření 

bylo prováděno akreditovanou laboratoří Severočeský dolů, a. s. 

Zdrojem hluku jsou především rotační části převodovek. Základním 

ochranným prostředkem, poskytovaným zaměstnancům k ochraně před tímto 

rizikem je jejich vybavení sluchátky. 

Z hlediska hygieny práce je dalším možným problémem výskyt oxidu 

uhelnatého, především v souvislosti s vyjížděním zahořelého paliva. Toto riziko se 

dá snížit především důsledným dodržováním technologických postupů při ukládání 

paliva na skládky paliva. Tím je myšleno hrnutí a udusávání paliva 

v předepsaných vrstvách. Dále je to vybavení zaměstnanců osobními detektory 

plynů a jejich důsledné používání. Vzhledem k vážnosti rizika oxidu uhelnatého je 

také vhodné na toto riziko neustále upozorňovat na pravidelných školeních.  
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6 Závěr 

Závěrem bych chtěl napsat, že při hledání tématu k diplomové práci jsem 

chtěl téma, které pro mě bude zajímavé a práce na něm mě bude bavit. V tomto 

ohledu jsem spokojen. V první fázi, jsem předpokládal, že navrhnu nějaká 

konstrukční řešení, která by mohla zvýšit bezpečnost zaměstnanců při 

provozování pásové dopravy na elektrárnách. Čím více jsem se tématu věnoval, 

tím spíš jsem nabýval dojmu, že tato opatření již na světě jsou a myslím si, že i 

v dostatečném rozsahu. Tato opatření jsou k dispozici v českých technických 

normách, které jsou uvedeny níže v odkazech na literaturu.   

Postupným čtením materiálů a přípravou k diplomové práci jsem začal 

nabývat dojmu, že problém není v technických opatřeních. Problém se začal 

objevovat jinde, tedy spíš ve špatné komunikaci mezi zaměstnanci, jejich špatné 

informovanosti a podceňováním velmi rizikových situací. Většina těžkých a 

smrtelných úrazů se vůbec nemusela stát, kdyby nedošlo k několika náhodám, 

k přeceňování svých schopností a konec konců též k většímu přemýšlení nad 

zadanou prací. Smrtelné úrazy se staly poučením ostatním zaměstnancům a bylo 

zajímavé sledovat, jak se na různých elektrárnách zaměstnanci staví k rizikům 

práce. Na elektrárně, kde došlo ke smrtelnému úrazu otravou oxidem uhelnatým, 

jsou všichni zaměstnanci vybaveni osobními detektory plynů a všichni je používají. 

Naproti tomu v jiné lokalitě, kde došlo při úklidu ke smrtelnému úrazu vtažením 

zaměstnankyně do pásového dopravníku, se provádí úklid jen při vypnutém 

pásovém dopravníku a byl problém přesvědčit zaměstnance, aby nosili detektory 

plynů zapnuté i při běžné pochůzce. 

Elektrárny procházejí poslední dobou různými rekonstrukcemi a 

obnovami, v rámci kterých jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Nové konstrukce a materiály pomáhají ke zvyšování úrovně 

bezpečnosti práce a jsou navrhovány a řešeny dle právních požadavků a 

technických norem. To vše ale nestačí, protože to nejdůležitější, tedy člověk, stále 

bude hrát tu nejdůležitější úlohu. Pokud si zaměstnanci nebudou uvědomovat 

rizika práce, budou je podceňovat a nebudou vedeni a vychováváni 
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k důslednějšímu dodržování bezpečnostních předpisů, pak všechna tato opatření 

budou více či méně zbytečná. K tomu je potřeba dlouhodobý proces, ve kterém 

musí především vedoucí zaměstnanci, tedy přímý nadřízení, sami respektovat 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Tedy zvýšení bezpečnosti zaměstnanců je možné v největší míře 

dosáhnout tím, že bude více dbáno o organizační zajištění provozu, lepší 

informovanost, a bude vypracován komplexní program výchovy a vzdělávání 

zaměstnanců. 
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