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„POSVIŤME SI
NA BŘEMENA“
– kampaň SLICu pro rok
2007
Ruční manipulace s břemeny je patrně
odjakživa spojována s bolestmi v zádech. Psal o nich již „otec lékařství“
Hippokrates.
V České republice je ruční manipulace,
zejména u osob v produktivním věku,
spojena s významným poškozováním
zdraví a života v podobě onemocnění (převážně v oblasti zad a páteře)
a vzniku úrazů – a to i nejzávažnějších.
K nejčastěji zjišťovaným nemocem patří zejména bolestivé páteřní syndromy,
dále pak skolióza, artróza a osteoartróza, která postihuje až 12 % běžné
populace a ve věkové skupině nad
65 let dokonce 60–85 % lidí. Rovněž
úrazovost související s ruční manipulací
představuje závažný celospolečenský
problém. Například v rámci skladového
provozu se pracovní úrazovost vázaná
na ruční manipulaci podílí ze 70 % na
celkové úrazovosti vykazované při skladování. Na úseku vnitrozávodové dopravy tento podíl kolísá mezi 56–65 %.
Podle provedených průzkumů v Evropské unii si 33 % pracujících stěžuje
na bolesti v zádech, zejména se jedná
o zaměstnance v odvětví dopravy
a zdravotní péče. Tato skutečnost tvořila pádný důvod k tomu, aby Evropská
komise na návrh SLICu vyhlásila pro
letošní rok celoevropskou kampaň
„Posviťme si na břemena“ – viz logo
kampaně.
Nová strategie Evropské unie, vyhlášená na roky 2007 až 2012, si klade za
cíl dosáhnout celkového snížení počtu
pracovních úrazů a nemocí z povolání
o 25 %. V této souvislosti by ruční manipulace měla představovat významnou
oblast pro postupné naplňování tohoto
cíle, k čemuž by měla přispět i uvedená
kampaň.
Ing. Antonín Dušátko,
garant za oblast manipulace
s materiálem a skladování,
Státní úřad inspekce práce
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Problematika výkonu inspekce v souvislosti s progresivní technologií
výroby kompozitních tlakových nádob na technické plyny
Jeden z okruhů vyhrazených technických zařízení, které jsou předmětem kontrolní činnosti
ze strany oblastních inspektorátů práce, představují tlaková zařízení, tj. mimo jiné i tlakové
nádoby pro uskladnění a dopravu technických nebo medicinálních plynů.
Podle dlouhodobých statistik je ve světě v současnosti používána více než jedna miliarda
těchto nádob, vyráběných ve většině jako kovové tlakové lahve. Tyto kovové tlakové lahve
se však postupem času stávají do určité míry
přežitkem a na světovém trhu se alternativně
počínají objevovat tlakové nádoby z kompozitních materiálů, které se při vzájemném
porovnání s kovovými tlakovými lahvemi vyznačují řadou pozitivních parametrů a dalších
speciﬁckých vlastností, které se z pohledu
bezpečnosti práce při jejich používání jeví jako
velmi významné.
Základem konstrukce tlakové nádoby může být
tzv. liner, tj. kovová nebo nekovová nádoba,
která zaručuje její těsnost a současně přispívá k mechanickým vlastnostem lahve. Vnější
plášť je zhotoven navíjením speciálního materiálu obvodovým nebo spirálovým systémem
a vytvrzen. Takto zhotovená základní nádoba
je vložena do zpravidla dvoudílného plastového ochranného obalu v různém barevném provedení dle požadavku zákazníka či vymezené
lokality odběratele.
Z pohledu aplikace technických a právních
předpisů pro zkoušení lahví vyráběných touto
progresivní technologií je možno pro kontrolu
a zkoušení zmínit například ČSN EN 12245,
ČSN EN 12257 – Lahve na přepravu plynů.
Obecně pro vinuté laminátové tlakové nádoby
v současné době platí ČSN EN 13923 z roku
2006, která speciﬁkuje požadavky pro navrhování zahrnující výchozí materiály, výpočet, výrobu a zkoušení bezešvých sklolaminátových
nádob s ochrannou vrstvou, využívající pouze
vícesměrně vinutá vlákna a určené pro používání nad zemí a pro skladování a zpracování
tekutin. Pro kontrolu a zkoušení kompozitních
lahví platí ČSN EN ISO 11623 – Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení
lahví na plyny z kompozitních materiálů.
Jedním z výrobců plně ovíjených tlakových
kompozitních lahví pro zkapalněné uhlovodíkové plyny je ﬁrma v Plzeňském kraji. Tyto nádoby
o objemu 5 až 20,8 litrů mají hmotnost jedné
prázdné láhve od 2 do 6,5 kg. Podle údajů
výrobce je každá tlaková lahev po výrobě kontrolována a zkoušena při tlaku 30 bar. Současně
výrobce uvádí, že destrukční tlak jím vyvinuté
kompozitní tlakové lahve je vyšší než 160 bar.
Konečná přejímací zkouška laminátových nádob sestává z kontroly konstrukčních rozměrů,
vizuální kontroly nádoby, kontroly hmotnosti nádoby, kontroly celistvosti termoplastické ochranné vrstvy a z hydraulické tlakové zkoušky.
Z vlastností nádob deklarovaných výrobcem je
vhodné zmínit zejména následující:
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▪ lahve jsou téměř 2x lehčí než ocelové, lze je
skladovat v několika vrstvách,
▪ nevybuchují ani při přímém působení otevřeného ohně, ani při mechanických nárazech,
▪ jsou odolné vůči korozi i vůči ultraﬁalovému
záření a neovlivňují jakost media, např. korozními produkty.
Destrukce tlakových nádob na plyny jsou způsobeny podle statistik nejčastěji v důsledku
naplnění nádoby plynem na více než 85 %
kapacity, v důsledku nedovoleného ohřevu
nádoby nebo poškození pláště nádoby působením vnějších sil, u kovových nádob zejména při
korozním úbytku tloušťky stěny.
Riziko přeplnění nádoby je podle výrobce
kompozitních lahví eliminováno tím, že v horní části lahve se nachází tzv. bezpečnostní
okénko s registrační ryskou, podle které lze
vizuálně kontrolovat, že lahev je naplněna jen
do bezpečné, dovolené míry. Eliminace rizika
následků nepřípustného ohřevu nádoby nebo
poškození pláště nádoby působením vnějších
sil je u těchto kompozitních lahví řešena konstrukčně tak, že lahve mají desetinásobnou
rezervu pevnosti (pro ocelové lahve je rezerva
pouze 3–5násobná). Výrobce dále deklaruje, že
vlivem kombinace vlastností kompozitního materiálu a konstrukce nádob je dosaženo takové
bezpečnosti nádob, že nádoby neexplodují ani
v otevřeném ohni. Vnitřní nekovový liner nádoby se totiž začíná po několika minutách tavit
a plyn pak rovnoměrně prosakuje po celém
povrchu lahve a shoří za postupného snižování
tlaku, aniž by vznikaly velké proudy plamene
a rázová destrukce. Při takovém postupném
vyprazdňování lahve se výbuch stává fakticky
nemožným. Tímto je zcela eliminováno nebezpeční ohrožení úlomky lahve při výbuchu.
Jak již bylo uvedeno, značnou výhodou kompozitních lahví pro zkapalněné uhlovodíkové
plyny je jejich nízká hmotnost, což významně
přispívá k bezpečné manipulaci s nimi. Tímto
směrem je vytvořen předpoklad ve smyslu naplnění ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, dle kterého má zaměstnavatel
při přijímání opatření k prevenci rizik nahrazovat fyzicky namáhavé práce, a dále ve smyslu
ustanovení § 8 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci – tj. omezování ruční
manipulace s břemeny jako rizikového faktoru. Pozitivní dopad na bezpečnost má rovněž
eliminace korozních účinků z pohledu poruch
ventilů vlivem vniknutí drobných nečistot vznikajících vnitřní korozí lahve atd.
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pokračování na str. 2

I N S P E K C E
pokračování ze str. 1
U znovuplnitelných kompozitních lahví pro LPG
o objemu od 0,5 litru do 150 litrů se provádějí
pravidelné revize, jejichž účelem je možnost
vracení lahví do oběhu na další stanovené
období po provedených zkouškách podle ČSN
EN 14767 – Zařízení a příslušenství na LPG
– Znovuplnitelné kompozitní lahve na přepravu
LPG – Pravidelná revize.
Vlastní kontrolní činnost prováděná podle
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů, se pak zaměřuje
na činnosti při plnění, manipulaci, skladování,
vyprazdňování a při revizích kompozitních lahví
pro zkapalněné uhlovodíkové plyny. Obecně
pak se pro tyto progresivní „obaly“ plynů běžně
aplikují normy vztahující se na příslušnou technickou oblast využívající technické plyny. Používání těchto nádob v průmyslových provozech
či službách se tudíž dotýkají například ČSN 38
6462 – Zásobování plynem – LPG – Tlakové
stanice, rozvod a použití, nebo ČSN 26 8805
– Manipulační vozíky s vlastním pohonem
– Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
a ČSN ISO 3691+Amd 1 – Motorové vozíky
– Bezpečnostní předpisy.
Vzhledem k výše uvedeným technickým parametrům je další rozšíření aplikace těchto kompozitních tlakových nádob velmi žádoucí.

Poznámka: Tento příspěvek je pro Zpravodaj
zkrácen. Celý článek je k dispozici na
www.bozpinfo.cz
Ing. Miroslav Duchek a Vladimír Krčma,
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj
a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Evropský týden BOZP 2007
POSVIŤME SI NA BŘEMENA
U příležitosti letošní informační kampaně Evropský týden BOZP 2007
věnované muskuloskeletálním poruchám nabízíme informační, osvětové
a propagační tiskoviny.
Vaší pozornosti by neměly ujít
nejnovější infolisty „FAKTA“:
•

71 - Úvod do problematiky
onemocnění pohybového aparátu
souvisejících s prací
72 - Poruchy krku a horních
končetin související s prací
73 - Nebezpečí a rizika spojená
s ruční manipulací s břemeny na
pracovišti

•
•

Distribuci tiskovin v současné době
zajišťuje Státní úřad inspekce práce,
oblastní inspektoráty práce, Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Státní
zdravotní ústav, Českomoravská konfederace odborových svazů.
Další tiskoviny jsou k dispozici ke stažení na internetové stránce českého
Focal Pointu http://cz.osha.europa.eu/
good_practice.
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Informace o pracovní úrazovosti v oblasti zemědělství na
území Moravskoslezského a Olomouckého kraje za rok 2006
Zemědělství – i přes neustále se zvyšující
úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
– stále patří mezi obory s vysokou úrazovostí.
Vykazována úrazová četnost (4,5) je srovnatelná s úrazovou četností při hlubinném
dobývání uhlí nebo ve stavebnictví. Tento
stav je dán zejména značnou rozmanitostí
pracovních procesů, mezi něž patří např.
obsluha mobilních strojů a zařízení, údržba
a opravy těchto zařízení, ruční manipulace
s materiálem, doprava materiálu, ošetřování
zvířat, práce ve stájích, chemické ošetřování
rostlin, stavební údržba budov atd.
Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (dále jen
OIP) bylo za rok 2006 ohlášeno celkem 535
pracovních úrazů v zemědělství s následnou
pracovní neschopností delší než 3 dny, z toho
8 pracovních úrazů bylo s hospitalizací delší
než 5 dní. Ke smrtelným pracovním úrazům
v zemědělství v krajích s působností výše
uvedeného OIP v roce 2006 nedošlo.
Povinnosti zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v obecné
rovině upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťování úkolů v prevenci rizik, požadavky na
pracoviště a pracovní prostředí, požadavky
na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
a požadavky na organizaci práce a pracovní
postupy upravuje zákon č. 309/2006 Sb.
Prováděcími předpisy – nařízeními vlády
– jsou pak tyto povinnosti stanoveny podrobněji.
Zaměstnanec, který byl s předpisy k zajištění bezpečnosti a s pokyny zaměstnavatele
řádně seznámen, je pak povinen dbát podle
svých možností o svou vlastní bezpečnost,
o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických
osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho
jednání. Že k porušování povinností ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
dochází jak ze strany zaměstnavatelů, tak
ze strany zaměstnanců, svědčí následující
příklady pracovních úrazů, jejichž léčba si
vyžádala hospitalizaci delší pěti dní.
Zbrklost se nevyplatila zaměstnanci přenášejícímu přes dílnu montážní stojan. Ve spěchu
o něj zakopl a upadl. Pádem si způsobil pohmoždění hrudníku, komplikovanou zlomeninu ruky a ztrátu několika zubů.
K dalšímu pracovnímu úrazu došlo při dojení
krav v tzv. „rybinové“ dojírně. Po nahnání krav
do dojících boxů jim dojička na zadní končetiny nasazovala zařízení (přípravek) zamezující kopání a zkopávání dojícího zařízení.

Její rychlé pohyby u dotyčné krávy vyvolaly
obranný reﬂex, kopnutí. Při tom byla dojička
zasažena do hlavy a upadla na podlahu dojírny. Utrpěla otřes mozku a zlomeninu čelisti.
Oprava eternitové střešní krytiny (výměna
poškozených dílů) byla pro nedostatečnou
únosnost prováděna z pracovní plošiny položené na střeše. Zaměstnavatel nezabezpečil
plošinu, aby nebylo možné šlápnout přímo na
plochu střechy. Zaměstnanec, který při ztrátě
rovnováhy došlápl na střechu, se propadl
z výšky pěti metrů. Utrpěl zlomeninu obou
dolních končetin.
Prasnice při vážení narazila do vrátek váhy.
Zajištění vrátek, léty a působením prostředí
zkorodované, povolilo. V důsledku toho došlo k jejich vyvrácení na nohu ošetřovatelky.
Ošetřovatelka utrpěla komplikovanou zlomeninu dolní končetiny.
Při opravě obraceče píce, v agregaci s kolovým traktorem, opravář vlezl pod tento obraceč. Když k prováděnému úkonu potřeboval
stroj pomocí hydraulického závěsu zvednout,
požádal o to spolupracovníka a sám zůstal
pod strojem. Spolupracovníkovi se místo
zvednutí obraceče podařilo spustit stroj na
opraváře. Opravář utrpěl pohmoždění krku.
Při mytí venkovní části okenního rámu se
nezajištěný zaměstnanec vyklonil z okna natolik, že vypadl na dlažbu pod oknem. I když
se jednalo o okno v přízemí, utrpěl poranění
krční páteře.
Při značkování telete zaměstnanec podcenil
mateřský pud krávy po otelení a prováděl tuto
práci nikým nejištěn. Po napadnutí krávou
upadl na podestýlku, kde byl opětovně napadnut. Než byl zachráněn, utrpěl mnohočetné zlomeniny žeber.
Soukromě hospodařící rolník v zimním období prováděl těžbu dříví pro organizaci hospodařící na lesní půdě. Při kácení buku nakloněného ve směru pádu došlo při dokončování
hlavního řezu k podélnému rozštípnutí kmene
a jeho nekontrolovanému pádu. Dřevorubec
byl padajícím stromem zasažen, v důsledku
čehož utrpěl zlomeninu pánve s vnitřním
krvácením.
V těch příkladech, kde za porušením předpisů
k zajištění bezpečnosti nestojí zaměstnavatel,
došlo k aúrazu v důsledku chybného jednání
zaměstnance. Riziko plynoucí z chybného
jednání zaměstnance nebude pravděpodobně
nikdy zcela eliminováno. Lze jej však úspěšně
snižovat vytvářením bezpečných pracovních
návyků, důslednou kontrolou a vyžadováním
dodržování předpisů a pokynů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byli zaměstnanci seznámeni, a stálým
zvyšováním technické úrovně pracoviště
a pracovních zařízení.
Poznámka: Tento příspěvek je pro Zpravodaj
zkrácen. Celý článek je k dispozici na
www.bozpinfo.cz

Ing. Jan Szuścik, inspektor
Oblastní inspektorát práce
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
se sídlem v Ostravě
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„Bezpečný podnik“ – cesta k vyšší úrovni bezpečnosti práce
Podle údajů Českého statistického úřadu
došlo v roce 2006 v ČR k více než 82 000
pracovních úrazů. Celkově si tyto pracovní
úrazy vyžádaly téměř 3,8 milionu dnů pracovní
neschopnosti, přičemž na jeden pracovní úraz
průměrně připadá 46 dnů pracovní neschopnosti. Z důvodu pracovního úrazu chybí každý
den na pracovištích okolo 10 000 zaměstnanců. Celkové náklady spojené s pracovními
úrazy a nemocemi z povolání ročně přesahují
částku 27 miliard Kč.
Podobná situace panuje i v dalších zemích
Evropské unie. Každoročně se v Evropě stane okolo 4 milionů pracovních úrazů. Nemoci
z povolání a pracovní úrazy významným způsobem zatěžují jak zaměstnance, tak zaměstnavatele i stát.
Evropští zaměstnanci přicházejí ročně zhruba
o 1 miliardu Eur v důsledku nepřítomnosti
na pracovišti, nehledě k újmě na zdraví a případným následkům ovlivňujícím kvalitu pracovního i osobního života. Náklady zaměstnavatelů spojené s nemocenskou a nahrazováním
nepřítomných pracovníků zatěžují samotnou
výrobu a mohou vést i ke snížení produktivity. Celospolečensky se pak zvyšují náklady
na systém sociálního zabezpečení a veřejné
ﬁnance, což se výrazně promítá do ekonomiky
jednotlivých členských zemí EU.
Produktivita, kvalita a bezpečnost při práci
jsou spolu velmi úzce propojeny. Proto se stále
silnější důraz klade na prosazování systémového přístupu k řízení podniku, který by vedle
oblasti výroby a provozu pokrýval i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečné
a zdraví neohrožující pracovní podmínky
a pracovní prostředí vytvářejí přímo v praxi
samotní zaměstnavatelé. Kvalita pracovního
života jednotlivce, stejně jako produktivita
a konkurenceschopnost ﬁrmy se tedy odvíjí
také přímo úměrně k prostředí a podmínkám,
které management podniku pro své zaměstnance vytvoří.

Nová strategie EU ukládá do roku 2012 snížit
počet pracovních úrazů o 25 %. Na evropskou
strategii v oblasti bezpečnosti práce navazuje
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci České republiky. V ní je zakotven také
požadavek cestou preventivních programů
motivovat ﬁrmy ke zvyšování úrovně BOZP
a zlepšování pracovních podmínek. Jedním
z těchto preventivních programů je program
„Bezpečný podnik“, který je založen na zásadě, že zdravé pracoviště je nedílnou součástí
programu řízení jakosti každé úspěšné ﬁrmy.
Program „Bezpečný podnik“ představuje jeden
z efektivních nástrojů umožňujících bez velkých ﬁnančních nákladů dosažení vyšší kvality
řízení podniku a snížení nákladů. Naplnění
požadavků programu, které pro ﬁrmu znamená na dobu tří let získat osvědčení „Bezpečný
podnik“, přispívá nejen k vyšší úrovni prevence
pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i k vyšší
konkurenceschopnosti ﬁrmy a k vytvoření si
výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery.
Držiteli certiﬁkátu „Bezpečný podnik“ se dosud
stalo celkem 48 ﬁrem. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce vnímají jako velmi pozitivní zjištění, že řada ﬁrem,
které získaly tento certiﬁkát, vyžaduje plnění
zásad stanovených tímto programem také od
svých dodavatelů a dalších subjektů, s nimiž
spolupracuje. Současně je třeba vyzdvihnout
úsilí managementu oceněných ﬁrem, že
nadále pokračuje v plnění stanovených požadavků a zlepšování pracovních podmínek
svých zaměstnanců a často se tak přihlašuje
k naplnění programu opakovaně. Z deseti
ﬁrem, které převzaly certiﬁkát „Bezpečný
podnik“ z rukou ministra práce a sociálních
věcí Petra Nečase a generálního inspektora
Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna
při posledním předávání v červnu 2007 v aule

rektorátu Slezské univerzity v Opavě, celkem
3 podniky obdržely toto ocenění již potřetí.
Mezi trojnásobné držitele certiﬁkátu „Bezpečný
podnik“ patří:
• Pražská energetika, a. s.,
• Teplárny Brno, a. s.,
• Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
K dvojnásobným držitelům certiﬁkátu „Bezpečný podnik“ náleží následující 4 ﬁrmy:
• Slezské stavby Opava, s. r. o.,
• MIKROP ČEBÍN, a. s.,
• SMO, a. s.,
• TCHAS, spol. s r. o.
Řady čerstvých držitelů certiﬁkátu „Bezpečný
podnik“ premiérově rozšířily tyto 3 ﬁrmy:
• Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.,
• Energetika Kladno, s. r. o.,
• PREdistribuce, a. s.
Další slavnostní předávání osvědčení „Bezpečný podnik“ ﬁrmám, které dostály kritériím
stanoveným tímto programem systémového
řízení podniku, se uskuteční 23. října 2007
v Kaiserštejnském paláci v Praze.
Poznámka: Tento příspěvek je pro Zpravodaj
zkrácen. Celý článek je k dispozici na
www.bozpinfo.cz
Mgr. Ivona Foltisová,
Státní úřad inspekce práce

Aktuální nabídka
publikací z oblasti
BOZP

Odborné studijní texty:
•
•

Prevence rizik – 220 Kč + 5 % DPH
Hygiena práce – 180 Kč + 5 % DPH

Anotace ke studijním textům najdete na
internetové adrese:
h t t p : w w w. v u b p . c z / p r o d u k t y _
publikace.php

Ze slavnostního předání osvědčení Bezpečný podnik 19. 6. 2007 v aule rektorátu Slezské univerzity v Opavě. Na snímku zleva: generální inspektor SÚIP Rudolf Hahn, ministr práce a sociálních
věcí Petr Nečas a zástupce oceněné ﬁrmy Slezské stavby Opava.
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Kontaktní osoba: Eva Franceová,
NIVOS
Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v.v.i.
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tel. 221 015 889, fax 224 210 494,
franceova@vubp-praha.cz,
www.vubp.cz
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Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2006
V roce 2006 pokračoval trend vývoje pracovní úrazovosti z předchozích dvou let 2004 a 2005. Ukazatele pracovní úrazovosti se v roce 2006
vztahují ke 4,497 mil. nemocensky pojištěných osob, které byly v rámci České republiky zahrnuty do statistického zjišťování pracovní neschopnosti.
V roce 2006 bylo v České republice nově hlášeno celkem 82296 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 21306 pracovních úrazů
utrpěly ženy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 3,766 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku došlo v roce
2006 k mírnému zvýšení počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (o 254 případů), avšak k poměrně významnému zvýšení absolutního
počtu dnů pracovní neschopnosti o 1,7 %.
Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2006 opět vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné
pracovní úrazovosti. Zatímco se hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti proti roku 2005 významně snížily, hodnoty absolutních a většina
relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti mírně vzrostly. V roce 2006 bylo statisticky vykázáno 152 smrtelných pracovních úrazů, což je
o 12 případů méně než v roce 2005. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10000 zaměstnanců se meziročně snížila o 8 %.
Pozitivní vývoj smrtelné pracovní úrazovosti byl ovlivněn zejména příznivým vývojem v odvětví dobývání nerostných surovin, kde navíc v roce
2006 nedošlo k žádné vážné důlní nehodě. Příznivý vývoj byl také zaznamenán v zemědělství a myslivosti. Na druhé straně byl zaznamenán
výrazný nárůst smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví. V odvětví rybolovu, kde ke smrtelným pracovním úrazům dlouhodobě nedochází,
byly zaznamenány dva případy (dopravní nehoda). Počet smrtelných pracovních úrazů výrazně klesl zejména u úrazů vzniklých v souvislosti
s motorovými silničními dopravními prostředky a průmyslovými škodlivinami; naopak vzrostl v souvislosti s kotly, nádobami a vedením pod
tlakem.
Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností vzrostl proti roku 2005 o 0,3 % a četnost těchto pracovních úrazů
zaznamenala proti roku 2005 mírný pokles. Vzrůst ostatních relativních ukazatelů byl způsoben především pokračujícím vzrůstem průměrné doby
pracovní neschopnosti na hodnotu 45,8 kalendářních dnů na jeden případ. Zvýšil se proto průměrný stav práce neschopných (o 1,7 %) a průměrné
procento pracovní neschopnosti (o 0,4 %).
Počet zaměstnanců vzrostl meziročně o více než 54000, tj. o 1,2 %. Do vývoje vykazované pracovní úrazovosti se tedy v roce 2006 různým
způsobem promítly trendy hospodářského oživení, pokračující technický vývoj a kontrolní činnost inspekce práce. Nejčastějším zdrojem
pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla v roce 2006 skupina „materiál, břemena a předměty“ (40 %). U smrtelných pracovních
úrazů to byly motorové silniční dopravní prostředky (30 %). Nejčastější příčinou pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce
2006 „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (72 %). U smrtelných pracovních úrazů bylo nejčastější příčinou nedodržení stanoveného
pracovního postupu (40 případů) a nedodržení právních a ostatních předpisů BOZP zraněným zaměstnancem (26 případů).
Celkově 79787 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Bez následné pracovní neschopnosti bylo
vykázáno celkem 29243 pracovních úrazů. Pokud se týče relativních ukazatelů pracovní úrazovosti, došlo v roce 2006 pouze k mírnému poklesu
četnosti pracovních úrazů na 100 zaměstnanců z hodnoty 1,85 na hodnotu 1,83. V roce 2006 vzrostla proti roku 2005 průměrná délka trvání
případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz z hodnoty 45,13 na hodnotu 45,77 kalendářních dnů, tj. o 0,64 dne. Průměrné procento pracovní
neschopnosti pro pracovní úraz proti roku 2005 mírně vzrostlo z hodnoty 0,228 % na hodnotu 0,229 %. V důsledku pracovní neschopnosti pro
pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 10319 osob, tj. o 176 osob více než v roce 2005. Došlo k významnému vzrůstu počtu
dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, což se projevilo vzrůstem průměrného procenta pracovní neschopnosti a pokračujícím vzrůstem
průměrné doby pracovní neschopnosti na jeden případ.
Obdobný trend nárůstu průměrné doby trvání pracovní neschopnosti provází v České republice i vývoj pracovní neschopnosti v důsledku nemocí
a mimopracovních úrazů. Zatímco počet nových případů pracovní neschopnosti v důsledku úrazů a nemocí za posledních deset let postupně
klesl o více než 32 %, průměrná doba pracovní neschopnosti od roku 1996 vzrostla ve všech oblastech souhrnně o 9,5 dne na hodnotu 35,3 dne.
Pracovní úrazy přitom zaznamenaly v období 1996 až 2006 nárůst tohoto ukazatele o 8,3 dne na průměrnou hodnotu 45,8 dne. Trvalý nárůst
průměrné doby pracovní neschopnosti není způsoben nárůstem závažnosti pracovních úrazů. Příčinou tohoto obecného trendu není vzrůst
pracovních rizik nebo zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva, ale především organizace zdravotní péče a systém nemocenského pojištění,
který nemotivuje k rychlému návratu do práce.
U žen v posledním desetiletém období
absolutní počet pracovních úrazů s pracovní
neschopností klesal až do roku 2003. Nárůst
počtu těchto úrazů od roku 2004 je způsoben
vzrůstem počtu zaměstnaných žen. Četnost
těchto úrazů trvale klesá, přičemž hodnota
této četnosti je téměř poloviční, než činí
celorepublikový průměr a v roce 2006 činila
1,01 na 100 žen. Průměrný počet nemocensky
pojištěných žen se drží dlouhodobě na cca
47 %. Počet smrtelných pracovních úrazů
žen v období 1997–2006 rovněž postupně
klesá a je charakterizován tak nízkým počtem
případů, že nelze hovořit o nějakém dalším
trendu, ale spíše o nahodilých událostech.
Počet smrtelných pracovních úrazů žen klesl
v roce 2006 na své historické minimum za
posledních 16 let, a to na pouhé 4 případy.
Přímou souvislost s BOZP v podniku přitom
měla jen závada technického zařízení
(výbuch). V ostatních třech případech šlo
o vraždy a dopravní nehodu. K převážné
většině smrtelných pracovních úrazů žen
v předchozích letech došlo při dopravních
nehodách.
Ing. Petr Mrkvička, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
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