
  

  

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH 

PODMÍNEK A MANIPULACE S BŘEMENY PŘI 

HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI 

PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM NA 

POVRCHU 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Autor:     Miroslava Štréblová  

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Mária Jarolimová  



  

  

 



  

  

 

 
 

 



  

  

 

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Bakalářská práce řeší problematiku ruční manipulace s břemeny, konkrétně 

muskuloskeletální poruchy nebo bolesti v bederní oblasti zad zaměstnanců při nesprávné 

manipulaci s břemeny. Tato práce je zaměřena na ruční manipulaci s břemeny při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Vzniklé události způsobují 

zaměstnancům újmu na zdraví a zaměstnavatelům nemalé technickoorganizační problémy, 

včetně finančních ztrát, způsobených řešením dané situace. Cílem práce je provedení 

analýzy současného stavu na Severočeských dolech, finanční vyjádření vzniklých ztrát a 

převážná část práce je věnována návrhu řešení pro předcházení vzniku muskuloskeltálních 

poruch při ruční manipulaci s břemeny, případně návrh opatření pro jejich minimalizaci. 

Aplikací navržených řešení by měl zaměstnavatel snížit počet pracovních úrazů 

zaměstnanců, spojených s nesprávnou manipulací s břemeny.     

Klíčová slova: muskuloskeletální, riziko, břemeno, ergonomie, manipulace, hornická 

činnost, zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní úraz, zákon  

ANNOTATION OF BECHALOR WORK 

     Bachelor thesis addresses the issue of manual handling of loads, particularly 

musculoskeletal disorders or pain in the lumbar area of the back of employees in case of 

incorrect handling of manual loads. This thesis is focused on the manual handling of loads 

in mining companies and work activities using mining techniques. Job related injuries are 

periodically causing employers considerable technical and organizational problems, 

downtime and financial losses caused by absent workers or employing workers with 

physical limitations. The main objective of this thesis is to analyze the current state of the 

North Bohemia coal mining company and financial statement of incurred losses. The 

biggest part of this thesis is devoted to solutions of how to prevent or lower the number of 

disorder musculoskeletal manual handling of loads injuries, or suggested measures to 

minimize them. The employer should be able to minimize the number of work related 

injuries of this kind by applying the proposed solutions into its own working process at a 

job sites.  

Keywords: musculoskeletal, risk, burden, ergonomics, handling, mining activities, 

employee, employer, job injury, the law  
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ÚVOD 

Severočeské doly a.s. patří mezi jednu z největších společností v České republice, 

zabývající se hornickou činností. Na počátku jejich vzniku byl privatizační záměr, kterým 

došlo ke spojení dvou státních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Předmětem 

podnikání severočeských dolů je těžba a úprava hnědého energetického uhlí. V roce 2012 

společnost dosáhla 53,73 % podílu v těžbě hnědého uhlí na domácím trhu. Důl Nástup 

Tušimice se nachází v nejzápadnější části Ústeckého kraje, v katastru obcí Černovice, 

Spořice, Droužkovice a Březno. Geologická stavba ložiska je tvořena krušnohorským 

krystalinikem, křídovými horninami a vlastním terciérním pánevním komplexem, který je 

tvořen bazálními vrstvami, vulkanodetrickými vrstvami, podložními vrstvami, spodními 

písčito - jílovitými vrstvami, hlavní uhelnou slojí, nadložním souvrstvím a kvartéry. Hlavní 

uhelná sloj na Dole Nástup Tušimice dosahuje v osní části synklinální deprese mocnosti 30 

metrů a v severních výchozových partiích se snižuje na zhruba 10 metrů. Charakter uhelné 

sloje je převážně xiliticko - detritické uhlí. Uhlí je na uhelném lomu těženo rýpadly řady 

TC1 a dopravováno na homogenizační skládku zařízením také řady TC1. Na 

homogenizační skládce je docilována stálost jakosti odbytového produktu a příprava 

na expedici k odběratelům. Skrývkové hmoty jsou těženy rýpadly řady TC2  a 

dopravovány na vnější a vnitřní výsypku dálkovou pásovou dopravou šíře 1800 mm, kde 

jsou zakladači zakládány ve třech etážích. Na Dole Nástup Tušimice bylo v roce 2012 

zaměstnáno 1293 zaměstnanců v různých profesích. Většina zaměstnanců na základě 

legislativních požadavků pracuje v pracovních podmínkách zařazených do I. a II. kategorie 

rizikové práce. Pouze malá část pracovních podmínek byla zařazena do III. kategorie, na 

základě naměřené zvýšené hodnoty hluku, vyšší jak 85 dB, a na základě zvýšené hodnoty 

PEL prachu. Pracovní podmínky zařazené do IV. kategorie se na DNT nevyskytují. 

Veškerá manipulace s břemeny je na DNT mechanizována automobilovými jeřáby a 

vysokozdvižnými i manipulačními vozíky. V případě, že se technika nedostane do míst 

s těžkým terénem povrchového lomu, jsou manipulace do 50 kg prováděny zaměstnanci 

ručně.  
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1 LEGISLATIVNÍ NÁVAZNOST NA ŘEŠENOU PROBLEMATIKU 

 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci při hornické činnosti a při činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu je řízena nejenom platnou legislativou 

Českého báňského úřadu, ale také legislativou jednotlivých ministerstev České republiky, 

orgánů ochrany veřejného zdraví, nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES), 

směrnicemi Rady EHS  a v neposlední řadě vnitřními řídícími dokumenty společnosti SD 

a.s. 

V oblasti řízené i neřízené legislativy související s bezpečností a ochranou 

zaměstnanců při práci a problematikou řešenou v této práci uvádím dále následující 

předpisy: 

 zákon č. 61/1988 Sb. České národní rady, o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě; 

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

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu;  

 směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření ke zlepšení bezpečnosti ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci; 

 směrnice Rady 90/269/EHS  o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození 

páteře, pro zaměstnance; 

 směrnice 94/33/ES – zabývající se ochranou mladistvých;  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

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

při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

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

znění pozdějších předpisů; 

 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů; 

 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů;  
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 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 

zakázány těhotným ženám, kojícím matkám, matkám do konce devátého měsíce 

po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnota ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 372/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů;  

 Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování 

a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o 

nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc 

z povolání a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí 

z povolání) ve znění pozdějších předpisů; 

 NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 ČSN EN 1005 – 5, Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace; 

 ČSN EN ISO 26800, Ergonomie – Obecný přístup, zásady a pojmy; 

 Směrnice generálního ředitele SD, a.s., č. 111/2010, Všeobecná bezpečnostní 

instrukce a pracovní pravidla pro zaměstnance; 

 



Miroslava Štréblová: Rizikové faktory pracovních podmínek a manipulace 

s břemeny při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu 

2013                                                                                                       4 

 

2 POPIS A CHARAKTERISTIKA RIZIKOVÝCH FAKTORU A 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK PŘI HČ A ČPHZ NA POVRCH 

Na povrchovém lomu se setkáváme s činnostmi dle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti výbušninách a o státní báňské správě, ve kterých se v § 2 za hornické činnosti 

považují: 

      - vyhledávání a průzkumy ložisek vyhrazených nerostů 

- otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek  

- úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním 

- zvláštní zásahy do zemské kůry 

- báňské záchranné služby 

- důlně měřické činnosti 

a v § 3 se za činnosti prováděné hornickým způsobem považují: 

- dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úprav a zušlechťování nerostů  

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním 

- vyhledávání a průzkumy ložisek nevyhrazených nerostů prováděných k těmto účelům 

- těžby písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úprav a      

zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou  

odstraňování nánosů při údržbách vodních toků 

- podzemní sanační práce 

- zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se přemisťují na jedné  

lokalitě přemisťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání 

staveb  

- vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3.  

[2.]                                                                 

      Podle § 2,  NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

dělíme rizikové faktory pracovních podmínek do základního členění, a to na rizikové 

faktory, které vznikají v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek na zátěž 
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teplem a zátěž chladem, chemické faktory na látky a směsi obecně, prach, olovo, mutageny 

karcinogeny, látky toxické pro reprodukci a azbest, biologické činitelé na skupiny, 

fyzickou zátěž, kterou členíme na lokální svalovou zátěž a na celkovou fyzickou zátěž, 

ruční manipulaci s břemeny a pracovní polohy.[7.]  

Dalšími zvláštními právní předpisy jsou upraveny pracovní podmínky ovlivňující 

zaměstnance fyzikálními faktory jako hluk, ionizující a neionizující záření, vibrace, jejich 

hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření 

k ochraně zdraví zaměstnanců vystavených těmto fyzikálním faktorům.[7.]  

       Dle § 37 zák. č. 258/2000 Sb., se práce podle míry výskytu faktorů, které mohou 

ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti zařazují do čtyř kategorií. Limity, faktory a 

kritéria pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis. Zvláštní právní 

předpisy stanoví hodnocení rizika a minimální ochranná opatření.[3.] 

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) rozhoduje o zařazení prací do druhé, 

třetí nebo čtvrté kategorie, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Zaměstnavatelé, 

kteří zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních vztazích, předkládají zpracovaný 

návrh a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Za práce první kategorie 

se považují ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny. [3.] 

V návrhu na zařazení prací do kategorií uvede zaměstnavatel kategorii, do které 

navrhuje práci zařadit, údaje rozhodné pro hodnocení rizik podle zvláštních právních 

předpisů a prováděcího právního předpisu, opatření přijatá k ochraně zdraví a počty 

zaměstnanců v jednotlivých kategoriích.  V předloženém návrhu uvede, kolik je 

z celkového počtu počet žen, délku pracovních směn, název a umístění pracovišť a 

výsledky hodnocení v charakteristické směně.[3.] 

Zaměstnavatel provádí vyšetření a měření faktorů za účelem zařazení prací do druhé, 

třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení, které jsou potřebné k hodnocení rizik a to 

jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným 

vyšetření nebo měření.  

Každou změnu podmínek, která by mohla mít vliv na zařazení do příslušné kategorie 

výkonu práce je zaměstnavatel povinen ihned oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví 

příslušnému podle místa jeho činnosti. Výsledky hodnocení rizik uvede zaměstnavatel 
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v oznámení a vyčká, dokud neobdrží písemné rozhodnutí KHS, jehož ustanoveními se 

musí řídit. 

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn rozhodnout z vlastního podnětu 

nebo na návrh zaměstnavatele:  

a) o zařazení práce do vyšší kategorie, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací 

první nebo druhé kategorie; 

b) o tom, že je prací rizikovou práce druhé kategorie;  

c) o tom, že práce nejsou pracemi kategorií dosud zařazených do třetí nebo čtvrté 

kategorie; 

d) o tom, že práce druhé kategorie již není prací rizikovou dle § 39 odst. 1);  

Rizikovými pracemi se rozumějí práce, při nichž je nebezpečí vzniků nemocí 

z povolání nebo jiných nemocí souvisejících s pracemi, jsou práce zařazené do kategorie 

třetí a čtvrté a dále práce zařazené do druhé kategorie, o niž rozhodne příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis.  

Na pracovištích, kde jsou vykonávány rizikové práce, je zaměstnavatel povinen: 

1) vést u každého zaměstnance a to ode dne přidělení rizikové práce evidenci: 

a) o příjmení, jménu, rodném číslu; 

b) o odpracovaných směnách (počtu) s výjimkou rizika infekčního 

onemocnění; 

c) o naměřených hodnotách koncentrací faktorů pracovních podmínek a 

výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních 

podmínek; 

d) dat a druhů lékařských preventivních prohlídek a jejich závěrů;  

2) Ukládat po dobu 10 let evidenci od ukončení expozice, jde-li o práce: 

a)  v riziku fibrogenního prachu; 

b)  s chemickými karcinogeny, stanovenými zvláštním právním                  

 předpisem;  

c)  s azbestem; 

d)  s biologickými činiteli; 

A to s ohledem na případné prokazování při pozdějších vzniklých potíží zaměstnanců a 

s tím souvisejícím uznáváním nemocí z povolání, za které zaměstnavatel podle ustanovení 

zákoníku práce nese plnou odpovědnost. 



Miroslava Štréblová: Rizikové faktory pracovních podmínek a manipulace 

s břemeny při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu 

2013                                                                                                       7 

 

      2.1 Rizikové faktory  

Nejčastěji vyskytujícími se rizikovými faktory na pracovištích jsou faktory fyzikální 

(např. hluk, vibrace), biologické činitelé (např. viry, bakterie, plísně), chemické (např. 

karcinogeny), prach, psychická a zraková zátěž, fyzická zátěž a nepříznivé 

mikroklimatické podmínky (např. extrémní teplo, vlhkost a chlad). 

                2.1.1 Fyzická zátěž – ruční manipulace s břemeny 

Člověk je důležitým činitelem funkce většiny technických výrobků, přístrojů, strojů a 

zařízení. S rozvojem vědy a techniky jsou vytvářeny stále složitější, výkonnější a 

dokonalejší výrobky, ale psychické a fyzické schopnosti člověka zůstávají jen v rozsahu 

lidských možností a je potřeba se jimi neustále zabývat, poznávat je a respektovat. Tomu 

nám napomáhá vědní obor, který usiluje o řešení optimálních vztahů mezi člověkem a 

pracovními prostředky – technikou a pracovním prostředím, který je nazýván ergonomií.  

Toto slovo má základ v řeckých slovech ergon a nomos, což v překladu znamená práce a 

zákon. Tento obor úzce souvisí s ruční manipulací s břemeny, neboť způsob a poloha, 

kterou vůči břemenu zaujmeme, má zásadní vliv na zatěžování konkrétních částí těla, 

svalových skupin a zejména zádové oblasti.  

    

Obr. 1 Ergonomie při posedu u zobrazovací techniky zleva: nesprávné sezení u PC a správné sezení u PC 

(http://www.zdravezidle.cz)  

 Ovšem hlavní rozvoj ergonomie nastal až po 2. světové válce. V roce 1949 vznikla 

první odborná výzkumná ergonomická společnost ve Velké Británii a později i v ostatních 

evropských státech. V roce 1961 bylo uskutečněno první setkání členů Mezinárodní 

ergonomické asociace. V roce 1967 byla v ČSSR uspořádána Mezinárodní ergonomická 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=57H0-X68d7gbTM&tbnid=QktckOfLHr7mrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zdravezidle.cz/index.php?id=1&idclanku=50&ei=-LE9UdbYFNHIswai74GQCQ&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNGvM3fcq7UR_WyO5GUHVb3R5GJbYw&ust=1363083753410212
http://www.zdravezidle.cz/foto/galerie/foto-4c1662eaba648.jpg
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konference na téma „Ergonomie při navrhování strojů“. V počátcích se zaměřovalo 

především na řešení sdělovacích a ovládacích systémů u strojů a technologických zařízení. 

Později byl zájem zaměřen na širší problematiku související s celkovým vztahem člověka 

k pracovnímu prostředí a ke stroji.  

Při nerespektování a neuplatňování zásad může vzniknout disproporce mezi nároky a 

požadavky, následkem je přetížení člověka, které vede k únavě, mnohdy i k selhání anebo 

zdravotním poškozením člověka.  

Fyzická zátěž, která se nejvíce projevuje při ruční manipulaci s břemenem 

představuje nošení nebo přenášení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci a to 

včetně jeho tahání, posunování nebo přemisťování, zvedání, pokládání, kde v důsledku 

nepříznivých ergonomických podmínek a vlastností břemene může dojít k poškozování 

páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. 

      Páteř se skládá z 24 meziobratlových plotének, které jsou velmi důležité pro tlumení 

nárazů a hrají významnou roli o pohyblivosti páteře a dále z 33 obratlů (12 hrudních, 7 

krčních, 5 křížových, 5 bederních a 4 kostrčních). Obratle zaručují pevnost páteře a její 

pohyblivost. (obr č. 2)[11.] 

     Břemenem se rozumí látka nebo hmota charakterizována fyzikálními veličinami, tj. 

(hmotností, objemem, rozměrem, tvarem, skupenstvím, teplotou a konzistencí), 

vytvořenými podmínkami možnostmi pro manipulaci, např. úchopovými podmínkami a 

polohou těžiště, výřezy pro vložení prstů, háky, madla, oka apod. a stavem ovlivňujícím 

nebezpečí jejího poškození a negativního ovlivnění prostředí (výbušnost, lepkavost, 

křehkost, kluzkost povrchů apod.) při dopravě a manipulaci.  
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Obr 2 :Páteř (Hornické listy č. 04/2012) 

Jsou jimi např.: 

- dílce, polotovary, obrobky, které pracovník upíná (vkládá) do nebo na stroje a po 

provedení strojních operací případně odebírá a ukládá 

- výměnné části stroje (upevňovací a unášecí zařízení), které pracovník s ohledem na 

technologický postup upevňuje, přemisťuje či seřizuje na technickém zařízení či na 

stroji 

- bedny, palety, obsahující dílce, součástky sloužící k transportu pomocí prostředků 

s vlastním pohonem nebo pomocí jednoduchých dopravních prostředků.[9.]  

Při manipulaci s břemeny dochází k rizikům, která vyplývají z: 

 způsobu vykonávání práce, kdy nejvhodnější pozicí těla s ohledem na 

zatížení meziobratlových plotének a vazů je pozice, při které pracovník 

stojí, neboť tyto části těla jsou zatížené rovnoměrně, největší riziko pro 

ploténky a vazy vzniká tehdy, kdy dochází k předklonu (se zakulacenými 

zády) a při otáčení do stran při předklánění, práce v těchto pozicích 

způsobuje sevření v přední části meziobratlové ploténky a napínání zadní 

(tenčí) části těchto plotének nebo protějších částí.  
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Obr. 3 Meziobratlové ploténky (příručka Jak na Břemena) 

 typu manipulovaného břemene 

- nepřiměřená hmotnost může vést k ohrožení zdraví 

- ne (stabilita) břemene 

- neforemnost břemene bez rukojeti může představovat vážné riziko při jeho 

manipulaci, může z rukou vyklouznout a následně, jestliže jsou ostré kraje a obsah 

je nebezpečný, může způsobit i jiná vážná zranění 

 charakteru pracovního prostředí 

- pro provádění úkolů (jak horizontálně, tak i vertikálně) při nedostatečném prostoru 

zaujme pracovník vnucenou polohu a tím si může způsobit poškození spodní části 

zad 

- velká vzdálenost pro přemisťování břemene, při které dochází rychleji k únavě 

důsledkem délky času stráveného v jedné poloze  

- příliš nízká nebo vysoká teplota pracovního prostředí, která způsobuje nadměrné 

pocení dlaní nebo ztuhnutí rukou a tím je nutné použít větší síly k jeho uchopení 

- nedostatečné osvětlení, vysoká úroveň hluku a prašnosti 

 faktorů souvisejících s jednotlivými vlastnostmi pracovníka 

- špatná tělesná kondice z nedostatku fyzické aktivity 

- snížená fyzická schopnost pracovníků vycházející z jejich zdravotního stavu 

- nedostatek školených pracovníků v bezpečných manipulačních technikách  
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- napětí svalů způsobující stres, při kterém dochází ke zvyšování tlaku na 

meziobratlové ploténky, následně oslabuje jejich řádné fungování a vede k 

poškození  

Předpokládá-li se, že se jedná o takové manipulační úkony, při kterých není 

pravděpodobný vliv na ohrožení zdraví zaměstnance označujeme tuto kategorii jako 

první, práce spojená s ruční manipulací s břemeny zařazujeme do kategorie druhé a práce 

vykonané za podmínek, kdy jsou překračovány limity stanovené pro kategorii druhou 

zařazujeme do kategorie třetí. [14.] 

Pro hmotnost ručně manipulovaného břemene při občasném přenášení a zvedání pro 

muže je stanoven hygienický limit 50 kg, při častém přenášení a zvedání 30 kg. Pro 

osmihodinovou směnu je hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně 

manipulovaného břemene mužem 10 000 kg a pro hmotnost ručně manipulovaného 

břemene mužem při práci vsedě je 5 kg. [9.] 

Pro hmotnost ručně manipulovaného břemene při občasném přenášení a zvedání pro 

ženu je stanoven hygienický limit 20 kg, při častém přenášení a zvedání 15 kg. Pro 

osmihodinovou směnu je hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně 

manipulovaného břemene ženou 6 500 kg a pro hmotnost ručně manipulovaného břemene 

ženou při práci vsedě jsou 3 kg. [9.] 

Přerušované přenášení a zvedání břemene nepřesahující souhrnně 30 minut za 

osmihodinovou směnu se rozumí občasným přenášením a zvedáním břemene. Přenášení 

a zvedání břemene přesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu se rozumí 

častým přenášením a zvedáním břemene.[9.] 

Ve směnách delších než osmihodinových musí být přípustné minutové hodnoty 

celkové fyzické zátěže mužů nebo žen sníženy o 20 % a o více než 20 % nesmí být 

zvýšena kumulativní hmotnost přenášených a zvedaných břemen muži nebo ženami 

v žádné směně.[9.] 

Podmínky ruční manipulace s břemeny a hmotnost břemen rizikových skupin 

zaměstnanců jsou upraveny ve vyhlášce č. 288/2003 Sb., která stanoví práce a pracoviště, 

která jsou zakázána mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce 

výjimečně vykonávat z důvodu přípravy na povolání a dále těhotným a kojícím ženám a 

matkám do konce devátého měsíce po porodu.[9.] 
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3 MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY JEJICH VÝSKYT 

CHARAKTERISTIKA  

Muskuloskeletální poruchy (MSD) je onemocnění, které postihuje pohybový aparát a 

řadíme ji mezi nejběžnější a nejčastější nemoci z povolání v EU, kterými jsou postiženy 

miliony evropských pracovníků. Pro EU je tato nemoc z povolání prioritou ve strategii 

Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.[16.] Zaměstnancům tím způsobují 

nižší výkonnost a zhoršení kvality práce, ztrátu zaměstnání, ohrožení materiální situace 

pracovníka a jeho rodiny, ztrátu zaměstnání, ztrátu příjmu, strádání, zhoršení zdravotního 

stavu a vede ho k pocitu, že je na obtíž rodině, zaměstnavateli, ale i společnosti a dochází 

často i k sociální izolaci a osobního utrpení. Naopak zaměstnavatelům je snížena pracovní 

výkonnost a zhoršená kvalita práce vykonaná pracovníky, dochází k  organizačním 

problémům, k nákladům na školení nových pracovníků, k nákladům na nemocenskou a 

ztrátě času a zisku. Pro národní ekonomiku se zvyšují náklady na sociální zabezpečení.  

MSD obvykle mohou postihnout šlachy, svaly, klouby, kosti, vazy i nervy. Jsou 

způsobeny úrazy – zlomeninami a vykloubeními a nejčastěji postihují záda, ramena, horní 

končetiny a krk, méně často dolní končetiny. Ze zdravotního hlediska problémy začínají 

s menšími bolestmi, které mohou skončit až závažným zdravotním stavem, který vyžaduje 

pracovní neschopnost, popř. léčbu. Při neuspokojivé léčbě můžou být výsledkem zdravotní 

potíže a následná ztráta zaměstnání. [13.] 

      Nedostatečná praxe ochrany a bezpečnosti zdraví na pracovišti vede nižší kvalitou 

práce, ztrátou produktivity a k nákladům spojených s pracovní neschopností. 

Pokud se budou dodržovat platné zákony v oblasti bezpečnosti práce a pokyny pro 

správnou praxi, lze však tuto evropskou nemoc nazývanou nemocí číslo jedna, předejít 

nebo ji výrazně omezit.  Patří sem zejména zavádění preventivních opatření, hodnocení 

pracovních úkolů a kontrola účinnosti těchto opatření. 

Faktory podílející se na muskoskeletálních poruchách: 

Fyzikální faktor – charakterizován vysokým počtem repetivních pohybů, používáním 

velké svalové síly, vysokým podílem fyzické zátěže, nepříznivou pracovní polohou, 

vibracemi a faktory, které souvisí s uspořádáním pracovního místa s používanými nástroji. 

Organizační a psychosociální faktor – u kterého je podceňována psychická 

náročnost, monotonie, časová tíseň, organizace práce. 
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Individuální faktory pracovníků – které jsou ovlivňovány věkem, pohlavím, stavbou 

těla a neaktivním životním stylem. 

 

Obr. 4 Muskuloskeletální poruchy (http://www.symbinatur.com) 

  3.1 Snižování výskytu muskuloskeletálních poruch   

Snížení výskytu MSD lze organizováním a vykonáváním práce v souladu 

s legislativou, které jsou obsaženy ve Směrnici Rady 89/391/EHS a 90/269/EHS, ve 

kterých jsou uvedené hlavní způsoby řešení pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, která zavádí devět zásad prevence pracovních rizik a to: 

 předcházení rizikům 

 zhodnocení rizik, kterým nelze předcházet 

 vypořádání se s riziky přímo u zdroje 

 přizpůsobení práce jednotlivci 

 přizpůsobení se technickému pokroku 

 nahrazení nebezpečných bezpečnými nebo méně nebezpečnými 
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 rozvíjení promyšlené politiky celkové prevence, která se týká technologie, 

pracovních podmínek, organizace práce, sociálních vztahů a vlivu faktorů 

souvisejících s pracovním prostředím 

 upřednostnění kolektivních ochranných opatření nad osobními ochrannými 

opatřeními.[17.] 

Především by se mělo brát v úvahu celkové zatížení těla a hodnocení by se mělo 

zakládat na celostním přístupu. Muskuloskeletální poruchy nejsou obvykle způsobovány 

jen jedním faktorem – jen zřídka např. ruční práce je sama o sobě příčinou bolestí zad, ale 

k jejímu rozvinutí může přispět mnoho dalších faktorů jako vibrace, zima, stres a 

organizace práce. 

Vyhýbání se ruční manipulace s břemeny je nejúčinnější metodou snižování 

muskuloskeletálních onemocnění. Ovšem některé činnosti ruční manipulace jsou nezbytné 

a za takových okolností by se měla aplikovat organizační a technická opatření pro snížení 

rizik poškození. Takové činnosti vyžadují automatizaci nebo mechanizaci úkolů, s nimiž je 

ruční manipulace spojena. Mezi organizační opatření se mohou zahrnovat změny 

pracovních metod nebo pořadí, objednávání náhradních dílů ve vhodnějším balení (viz obr 

č. 5), zajištění optimálních dob odpočinku v práci. Do technických opatření řadíme 

používání vozíků, dopravníků, podtlakových zvedacích systémů, nářadí (uchopovací 

prostředky) apod. Používání zvedacího (jeřábového) zařízení může zvýšit náklady na 

uspořádání pracoviště, nicméně tyto zvýšené náklady se mohou vyrovnat tím, že se sníží 

doba na provedení činnosti. Tím se snižují náklady na úhradu nemocenských dávek v době 

nemoci pracovníka. [17.] 
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Obr. 5 Rozložení váhy břemene na menší celky (příručka Posviťme si na břemena)         

4 ANALÝZA UDÁLOSTÍ SPOJENÝCH S NESPRÁVNOU 

MANIPULACÍ S BŘEMENY  

       4.1 Přehled pracovních úrazů na dole Nástup 

 Prosinec 2011- na velkostroji provozu lom, postižený odstraňoval z ochozu 

předního pasu nahrábnutou výdřevu z dřívější hlubinné těžby. Při nesprávném 

ručním zvedání dřevěné kulatiny ucítil bolest v bederní části zad. Tuto událost 

nahlásil jako pracovní úraz a byl zaevidován jako pracovní úraz bez pracovní 

neschopnosti. 

 Září 2011 – Zaměstnanec velkostroje na provoze lom odkopával krumpáčem 

nálevy v sýpce zadního pasu. Když se narovnal, ucítil náhlou bolest v bederní 

části zad. Tuto událost nahlásil jako pracovní úraz a byl podle ustanovení 

zákoníku práce zaevidován jako pracovní úraz s pracovní neschopností delší 

jak tři dny.  

 Říjen 2010 – Zaměstnanec provozu lom demontoval na nakládacím výložníku 

PVZ 27 kryt motoru (obr. 6). Při jeho nazdvihnutí ucítil prudkou bolest 

v bederní oblasti zad. Tuto událost nahlásil jako pracovní úraz a byl podle 
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ustanovení zákoníku práce zaevidován jako pracovní úraz s pracovní 

neschopností delší jak tři dny.  

   

Obr. 6 Víko elektromotoru (archiv DNT) 

 Srpen 2009 – zaměstnanec provozu skrývka zapojoval při přestavbě DPD oko 

tažného řetězu (obr. 7) do závěsu buldozeru. Když se k těžkému oku předklonil 

a zvedl 0,5 m do výšky, ucítil náhlou bolest v bederní části zad. Tuto událost 

nahlásil jako pracovní úraz a byl zaevidován jako pracovní úraz bez pracovní 

neschopnosti. 

 

Obr. 7 Oko řetězu (archiv DNT) 

 Duben 2005 – Zaměstnanec na provoze lom prováděl pomocí lopaty úklid 

plošiny velkostroje od napadaného těženého materiálu. Při našlápnutí na 
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nerovnost ztratil rovnováhu a ve snaze zabránit případnému pádu provedl 

prudký pohyb trupem. Následně ucítil prudkou bolest v bederní oblasti zad. 

Tuto událost nahlásil jako pracovní úraz a byl podle ustanovení zákoníku práce 

zaevidován jako pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak tři dny.  

 Květen 2004 – Zaměstnanec údržby na provoze lom, v objektu dílen, zdvihal 

z držáku řehtačkový (řetězový) zvedák (obr. 8). Při nadzvednutí zvedáku do 

výše obličeje postiženého, ucítil náhlou bolest v bederní části zad. Tuto událost 

nahlásil jako pracovní úraz a byl zaevidován jako pracovní úraz bez pracovní 

neschopnosti.  

  

Obr. 8 Řehtačkový zvedák (archiv DNT) 

 Březen 2001 – Zaměstnanec ZDTP při jízdě s dozerem CAT najel na 

nerovnost v terénu. Došlo k prudkému vychýlení stroje a následnému 

prudkému pohybu řidiče v oblasti trupu. Při tomto pohybu ucítil náhlou bolest 

v bederní části zad. Tuto událost nahlásil jako pracovní úraz a byl zaevidován 

jako pracovní úraz bez pracovní neschopnosti.  

 Únor 2001 – Zaměstnanec závodu uhelného lomu chtěl zdvihnout nástroj pro 

měření pojezdové roviny velkostroje. Když ho v předklonu zdvihl do výše 
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pasu, následně ucítil prudkou bolest v bederní oblasti zad. Tuto událost nahlásil 

jako pracovní úraz a byl podle ustanovení zákoníku práce zaevidován jako 

pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak tři dny.  

 Červen 2000 – Zaměstnanec závodu uhelného lomu na pojezdové pláni 

velkostroje zvedl výdřevu (obr. 9) z dřívější hlubinné těžby. Při nesprávném 

ručním zvedání dřevěné kulatiny ucítil bolest v bederní části zad. Tuto událost 

nahlásil jako pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak tři dny.  

 

Obr. 9 Výdřeva na pojezdové plošině velkostroje (archiv DNT) 

 Leden 2000 – Zaměstnanec závodu skrývek rovnal otěrovou plentu (obr. 10) 

v sýpce shazovacího vozu (SV). Když se pokusil ji nazdvihnout, aby mohl 

zasunout šroub do otvoru pro její přišroubování, ucítil náhlou bolest v bederní 

části zad. Tuto událost nahlásil jako pracovní úraz a byl zaevidován jako 

pracovní úraz bez pracovní neschopnosti.  
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Obr. 10 Otěrové plenty v sýpce (archiv DNT) 

Z výše uvedených případů lze konstatovat, že výskyt pracovních úrazů 

s onemocněním nebo bolestivými poruchami v oblasti bederní části zad není příliš 

častý. Na dole Nástup Tušimice bylo od roku 2000 až do roku 2013 zaznamenáno 

pouze 11 těchto pracovních úrazů (viz graf č. 1). Velkou měrou se na tak nízké četnosti 

podílí pravidelná školení BOZP, při kterých je zaměstnancům vysvětlována tato 

problematika a jsou jim vštěpovány zásady a pravidla správné ruční manipulace 

s materiálem a maximální hmotnostní limity manipulovaných břemen podle ustanovení 

NV č. 361/2007 Sb. Také stále se zlepšující mechanizace a automatizace práce při 

hornické činnosti a využívání moderních technologií, které přinesl technický pokrok, se 

podstatnou měrou nahradila ruční manipulaci s materiálem. 
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Graf č. 1 – Vývoj pracovních úrazů na DNT 
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5 NÁVRH OPATŘENÍ VEDOUCÍCH K  PŘEDCHÁZENÍ 

PRACOVNÍCH ÚRAZU A NEMOCÍCH Z POVOLÁNÍ PŘI 

NESPRÁVNÉ MANIPULACI S BŘEMENY 

Pro odstranění nebo snížení nemocí z povolání mají zaměstnavatelé povinnost 

provádět preventivní opatření a hodnotit rizika na pracovišti. Měli by například provádět 

školení a poskytnout informace o správném využívání technologií a používání zařízení a 

nakládání s nimi. Větší pozornost by se měla věnovat stanovení všech možných rizikových 

faktorů a to proto, že kombinace faktorů může způsobovat ještě větší problémy. 

Ze statistiky pracovních úrazů a jiných negativních zdravotních důsledků je 

manipulace s břemeny jednou z nejčastějších příčin, která souvisí především: 

s pádem břemene: zhmoždění, poranění, poranění hlavy, trupu, končetin v důsledku 

sesutí, zlomení částí těla, uvolnění břemene apod. 

s nadměrným (nepřiměřeným) úsilím při manipulaci například: přetížení svalových 

skupin, ústřel, příznaky celkové a lokální únavy, příznaky potíží a bolesti v oblastech 

páteře (bederní, hrudní, krční) v důsledku nedodržení zásad bezpečné manipulace 

s břemeny, přecenění výkonové kapacity a síly 

s přímým stykem s břemenem: poranění končetin, poleptání povrchu těla v důsledku 

ostrých hran, pořezání, rizikového obsahu, vysoké teploty apod. 

s nevhodnými podmínkami na pracovišti a pracovním místě: zakopnutím, 

uklouznutím, nárazem na překážku v důsledku omezeného pracovního prostoru, nepořádku 

na pracovišti, špatného osvětlení, snížené viditelnosti 

s nedodržováním zásad bezpečné práce: častá pracovní neschopnost, různé typy 

pracovních úrazů v důsledku nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků, 

vědomého rizikového jednání, chybějících či nedostatečných instruktáží a bezpečné 

manipulaci s břemeny. 

 

 Břemeno je hmota nebo látka, která je charakterizována fyzikálními veličinami 

(tvarem, rozměry, hmotností, objemem, teplotou, skupenstvím, konzistencí), možnostmi 

pro manipulaci (vytvořenými podmínkami, například polohou těžiště a úchopovými 

možnostmi, výřezy pro vložení prstů, madla, háky, oka apod.) a stavem ovlivňujícím 
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nebezpečí jejího poškození a negativního ovlivnění prostředí (křehkost, korozívnost, 

výbušnost, lepkavost, kluzkost povrchů apod.) při manipulaci a dopravě.  

Pro účely této práce je za břemeno považován předmět, se kterým zaměstnanec 

pracující při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ručně 

manipuluje. Charakteristickými zástupci těchto předmětů jsou drobné strojní součástky, 

láhve na stlačené technické plyny, podpěrné válečky dopravního pásu, lana, nádoby 

s olejem nebo mazacím tukem. 

 5.1 Obecné zásady 

 Rozmyšlení předem, jakým způsobem břemeno zvednout. Nemá-li břemeno 

prohlubně pro ruce nebo madla, břemeno se nejdříve nakloní k uchopení 

podhmatem. Při zvedání se snažit, aby vzdálenost mezi těžištěm těla a těžištěm 

břemene byla co nejkratší a pokud je to možné, tak zaujmout takovou polohu, aby 

břemeno bylo mezi chodidly. [9.] 

 Nikdy nezvedat břemeno, které je uloženo na nízké podložce nebo na podlaze 

z předklonu ale z podřepu. Břemena větší hmotnosti a rozměrnější břemena zvedat 

vždy současně oběma rukama. Břemena podlouhlých tvarů, zejména o větší 

hmotnosti musí vždy zvedat dvě, popř. i více osob.   [9.] 

 Při zdvihání a nakládání břemena je optimální dráha při stoji v rozmezí výšky 

ramen a zápěstí.[9.] 

 Přesvědčit se, zda na pracovním místě je dostatek prostoru pro manipulaci a zda 

nejsou na cestě nějaké překážky nebo jiné okolnosti, které by mohly být příčinou 

možného zranění.[9.] 

 Přenášet na rameni a zajišťovat jejich stabilní polohu břemena válcovitého tvaru, 

jako jsou trubky nebo různé jiné výrobky. 

 Břemena větších rozměrů a hmotností ukládat přibližně ve výšce předloktí. 

 U obrobků, dílců, polotovarů apod. odpovídá výška pracovní roviny nad 

podlahou při práci vstoje 100 – 110 cm pro muže a pro ženy 95 -105 cm. Čím 

hmotnější a rozměrově větší předměty, tím více je nutné snížit pracovní 

(manipulační) rovinu. Výška pracovní (manipulační) roviny při práci vsedě by měla 

být přibližně ve výšce lokte při svislé paži.[9.] 

 Nepřeceňovat své síly! 
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 5.2 Opatření na povrchovém lomu DNT při HČ a ČPHZ 

 Při HČ a ČPHZ jsou při opravách a údržbě hojně využívána zařízení na plamenné 

sváření a oddělování kovů. Součástí těchto zařízení jsou tlakové láhve, které mají 

velkou hmotnost a špatné úchopové vlastnosti. Navíc je s ohledem na skutečnost, 

že patří mezi vyhrazená technická zařízení – tlaková, omezena možnost manipulace 

zdvihacími prostředky, kutálení apod. Nejvíce je pro manipulaci s tlakovými 

láhvemi využíváno ruční manipulace zaměstnanci. Smyslem tohoto návrhu opatření 

je zajistit u lahví vhodné úchopové vlastnosti a zlepšit způsob přemisťování na 

krátké vzdálenosti. Tím bude sníženo riziko vzniku muskuloskeletárních poruch u 

zaměstnanců manipulujících s tlakovými láhvemi. Organizace vybaví všechny 

sklady samouzavíracími kleštěmi s držadlem na přenášení lahví. Láhve budou 

přenášeny pomocí těchto kleští dvěma pracovníky. Dále budou pro přemístění láhví 

na krátkou vzdálenost pořízeny vozíky konstruované na tuto činnost (viz obr č. 11).  

 

   

Obr. 11 Vozíky na manipulaci s lahvemi (http://http://www.b2bpartner.cz), (www.emporo.cz) 

 V mnoha případech je na povrchovém lomu ručně manipulováno s podpěrnými 

válečky dopravních tratí pásové dopravy. Tyto válečky, vážící desítky kilogramů 

jsou zaměstnanci nošeny na zařízení a ručně vyměňována za poškozené. Tato 

manipulace nelze mechanizovat z důvodu složitých terénních podmínek 

povrchového lomu, kdy se zdvihací zařízení nedostane na místo prováděných 

činností a také manipulace se zdvihacím zařízením ve složitých a spletitých 

http://www.emporo.cz/fotocache/bigorig/694.jpg
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konstrukcích zařízení není možná, lze ale při těchto činnostech organizovat 

způsoby práce tak, aby zaměstnanci nezdvihali válečky ze země z předklonu. Pro 

tyto účely budou vyrobeny ocelové přepravní kontejnery-palety (obr. č. 12), které 

budou naloženy vysokozdvižným vozíkem na ložnou plochu terénního nákladního 

automobilu. Automobil palety dopraví až k místu prováděné práce a zaměstnanec, 

pracující na korbě vozidla je bude z palety podávat zaměstnancům na rameno, aniž 

by se museli ohýbat na zem. Tito zaměstnanci přenesou na rameni válečky až na 

místo montáže a tam je podají zaměstnanci provádějící montáž.  

  

 

Obr. 12 Naskládané válečky na paletách (archiv DNT) 

 Při montážích a demontážích strojních součástí, jako jsou třeba hřídele, kolejové 

spojky, otěrové plenty anebo při manipulaci s drobnými materiály je potřeba 

využívat pokroky vědy a techniky. Velice se při těchto činnostech osvědčila na 

DNT hydraulická jeřábová zařízení, umístěná na vozidlech (obr č. 13). Účelem 

tohoto návrhu je vybavit všechny vozidla údržbářských pracovních čet těmito 

zařízeními a vyškolit zaměstnance v obsluhování těchto zařízení. Manipulace s 

drobným materiálem tímto zařízením je velmi rychlá, snadná a bezpečná. Veškeré 

ruční manipulace s drobným materiálem budou nahrazeny mechanizačním 

zařízením (hydraulickým jeřábovým zařízením). Velká výhoda těchto zařízení je 
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také ta, že terénní nákladní vozidlo se dostane i na místa v terénu, na která se těžký 

automobilový jeřáb nedostane. 

  

Obr. 13 Hydraulické jeřábové zařízení na vozidle údržby (archiv DNT) 

 Další činnost, která je na DNT prováděna při manipulaci s břemeny je přenášení 

dlouhých břemen, jako jsou například vrtné tyče, hřídele, hutní materiál apod. 

Smyslem tohoto opatření je využít rozměrů těchto břemen a řádně poučit 

zaměstnance o nutnosti přenášet tyto břemena dvěma nebo více zaměstnanci (viz 

obr. č. 14). Bude-li s těmito břemeny manipulováno více zaměstnanci, lze 

podstatně snížit riziko vzniku muskuloskeletálních poruch u zaměstnanců. 
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Obr. 14 Manipulace s dlouhým břemenem (příručka VÚBP – Co se v mládí    

        naučíš) 

 Návrh tohoto opatření je technicko-organizačního charakteru. Při ruční 

manipulaci s materiálem je potřeba, aby organizace pravidelně školila 

jednotlivce v hodnocení pracovních rizik (znalost rizik, vlastností prací, 

metody hodnocení rizik apod.) a ve znalosti maximálních hmotnostních limitů 

a základními principy bezpečné ruční manipulace s břemeny. Dále je nutné, 

aby organizace pravidelně přijímala opatření k předcházení rizik, rizika 

soustavně vyhodnocovala a přijímala opatření k jejich odstranění nebo 

minimalizaci. Vhodnými nástroji pro hodnocení rizik jí mohou sloužit např. 

výsledky řízených pohovorů se zaměstnanci, dotazníky, check list (viz příloha 

č. 1) a bezpečnostní příkazy, opatření a interní předpisy společnosti. 

Samozřejmostí však musí být, aby tato opatření měla maximální účinnost, že 

budou doplněna zabezpečením řádného a bezpečného pomocného technického 

vybavení pomůckami pro činnosti související s ruční manipulací (zvedací a 

manipulační pomůcky), a organizování pracovních postupů tak, aby se 

zabezpečila optimální pracovní rychlost, doba odpočinku a snížení fyzické 

náročnosti pracovních úkonů. 
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6 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH 

OPATŘENÍ 

Podle analýzy, zpracované VÚBP (vědeckovýzkumným ústavem bezpečnosti práce) 

pro časové období 2002 - 2012 křivka vývoje průměrných nákladů na jeden ostatní 

(nikoliv smrtelný) pracovní úraz vykazovala pro sledované období zvyšující se charakter. 

Průměrné náklady na jeden pracovní úraz bez rozlišení jeho závažnosti v roce 2011, 

vykazovaly částku 326 618 Kč. Průměrné náklady na jeden smrtelný pracovní úraz dosáhly 

v roce 2011 maxima a to 15 427 040 Kč. Náklady na jednu nemoc z povolání dosáhly 

v roce 2011hodnoty 3 274 804 Kč.  

Výše uvedené ztráty z pracovních úrazů, smrtelných úrazů nebo nemoci z povolání je 

potřeba rozdělit mez zúčastněné aktéry a to mezi stát, zaměstnavatele a samotné 

zaměstnance. Největší část nákladů a ztrát plynoucích ze zaznamenaných pracovních 

úrazů nebo nemocí z povolání nesou zaměstnavatelé.  Zaměstnavatelům vznikla v roce 

2011 ztráta v celkové výši kolem 13,7 mld. Kč. 

Značná část těchto nákladů vznikla v oblasti pojištěných nákladů nebo ztrát na hrubém 

domácím produktu ze zameškané pracovní doby v důsledku pracovní neschopnosti pro 

pracovní úraz a nemoc z povolání, případně v důsledku krátkodobého přerušení práce 

spolupracovníků a nadřízených či ostatní přímé náklady a ztráty. 

Osobám invalidním v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, ač se na 

tvorbě hrubého domácího produktu nepodílejí, je poskytováno plnění jak ze systému 

sociálního zabezpečení (důchody, podpory, příspěvky), tak ze zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

(náhrady) a současně jsou ze systému veřejného zdravotního pojištění prováděny i úhrady 

zdravotnickým a lékárenským zařízením za zdravotní péči o ně. I v případě smrtelných 

pracovních úrazů probíhá plnění vůči pozůstalým a osobám na zraněném závislým. 

Ztráty způsobené zaměstnancům v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání 

představovaly podstatně nižší částku, a to zhruba o něco více než 0,4 mld. Kč 

(415,8 mil. Kč). 

Z výše uvedených údajů a dat jednoznačně vyplývá, že by mělo být v zájmu každého 

zaměstnavatele, vytvářet pro zaměstnance bezpečné pracovní podmínky a činit veškerá 
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opatření, zabraňující pracovním úrazům nebo nemocem z povolání a to i bez ohledu na to, 

že jim to ukládá ustanovení zákoníku práce. 

Pracovní úrazy (nejedná se pouze o úrazy bederní části zad při manipulaci s břemeny) 

znamenají pro zaměstnavatele vynaložení velkých finančních nákladů. Proto jakékoliv 

vynaložení nákladů na prevenci a automatizaci ruční práce je v porovnání s ušlými 

ztrátami při pracovním úrazu zanedbatelný.  

V této bakalářské práci, mnou navržené varianty pro předcházení muskuloskeletálních 

poruch a pracovních úrazů bederní části zad při manipulaci s břemeny bude potřeba 

vynaložit níže uvedené investice. 

Tabulka č. 1. (autor) 

Počet ks.  Navržená varianta Náklady na 

jeden ks. Kč  

18 vozík na dopravu tlakových lahví, samouzavírací kleštiny     1 881 

10 Hydraulická ruka Palfinger  montáž 580 000 

40 palety na válečky – (hutní materiál, práce svépomocí)     1 250 

 Kč         5 883 850  

  

Z výše uvedené částky vynaložených nákladů na zlepšení pracovních podmínek při 

manipulaci s břemeny v porovnání s finančními ztrátami vyvolanými při pracovních 

úrazech není pochyb o tom, že jakékoliv prostředky, které zaměstnavatel vynaloží, jsou 

výhodně vynaložené prostředky a navíc tím plní povinnosti uložené zaměstnavateli 

právními a ostatními předpisy BOZP. 
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ZÁVĚR 

     Během zpracování bakalářské práce jsem se obecně seznámila s rizikovými faktory 

pracovních podmínek a manipulací s břemeny při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu a došla jsem k závěru, že i tato činnost na povrchovém 

lomu patří k běžným pracovním činnostem jako v ostatních průmyslových odvětvích, s tím 

rozdílem, že povrchové lomy jsou svým specifickým prostorovým rozložením a prostředím 

odlišné od průmyslových zón a hal. Tím dochází k tomu, že nelze vždy využít různých 

technických pomůcek jako u sériových linkových provozů a musí být mnoho činností a 

úkonů prováděno mnohdy lidskou silou, kterou je možno z části nahrazovat technickými 

pomůckami a která je limitována hygienickými limity. Cílem mé práce bylo zjistit příčiny 

výskytu muskuloskeletálních poruch a provést analýzu událostí, spojených s nesprávnou 

manipulací s břemeny, které vyplynuly z analýzy událostí mnou provedené na povrchovém 

lomu Nástup Tušimice. Dalším cílem práce bylo zjistit nejčastější zdroje rizik, jejich 

příčiny a navrhnout účinná opatření pro jejich odstranění, nebo alespoň jejich částečnou 

minimalizaci a tím předejít pracovním úrazům nebo nemocím z povolání. Na základě 

zjištěných skutečností jsem v kapitole 6. zpracovala technické a ekonomické zhodnocení 

navržených variant, postupů a opatření, které budou zaměstnance chránit před vznikem 

muskuloskeletálních poruch. Lze z uvedených podkladů a dat konstatovat, že výskyt 

muskuloskeletálních poruch není dominantním pracovním onemocněním na DNT a za 

předpokladu, že jsou dodržována veškerá bezpečnostní opatření a limity, nepatří mezi 

rizikové práce. Je třeba si ale nadále uvědomovat, že vlivem stereotypních a monotónních 

prací se snižuje u zaměstnanců vnímání blížících se potenciálních nebezpečí a rizik, a 

mnohdy nejčastější příčinou vzniku pracovního úrazu je selhání lidského činitele, který 

může být spojen s nedbalostí a nepozorností zaměstnance. Velkou devizou společnosti 

DNT je, že disponují zaměstnanci s dlouholetou praxí a zkušenostmi, která je doplňována 

častými školeními BOZP, jejichž součástí je i seznamování zaměstnanců se správnou 

manipulací s břemeny. Absolvovaná praxe a tvorba bakalářské práce mi umožnila poznat 

pracovní podmínky a způsob ruční manipulace s břemeny v průmyslovém odvětví - 

v hornictví na povrchovém lomu. Věřím, že mé poznatky a zjištění, uvedené v bakalářské 

práci prospějí společnosti SD a.s. a zlepší pracovní podmínky a sníží četnost ruční 

manipulace s břemeny tam, kde ji lze mechanizovat a automatizovat. 
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