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ANOTACE 

Bakalářská práce si bere za cíl za pomoci vhodné metody vyhodnotit nejzávaţnější rizika 

při údrţbě zeleně a navrhnout patřičné opatření pro jejich sníţení. Ke splnění cíle autor 

zvolil park jablunkovského sanatoria, ve kterém denně dochází k údrţbě zeleně. Práce je 

fakticky rozdělena na 3 části. První část referuje obecně o vyhledání a vyhodnocení rizik 

při práci. V jejím rámci jsou rovněţ detailněji popsány všechny pouţité metody, nástroje a 

kritéria hodnocení, jeţ autor aplikoval v závěrečné části, aby dostál cíle práce. Druhá část 

je úzce spjata s jablunkovským sanatoriem. Kromě jiného popisuje především nejčastější 

vykonávané činnosti skupiny pověřené údrţbou parku. Závěrečná část se zabývá analýzou 

a hodnocením rizik prováděných činností, včetně návrhu opatření pro nejzávaţnější rizika. 

Klíčová slova: údrţba zeleně, práce s křovinořezem, práce s pilou, hodnocení rizik 

 

SUMMARY 

The aim of the bachelor thesis is to evaluate by the means of appropriate method the most 

significant risks in the maintenance of green areas and propose appropriate measures to 

reduce them. To accomplish this aim the author chosen park of Jablunkov sanatorium, in 

which occurs daily maintenance of the green. Work is factually divided into 3 parts. The 

first part is generally about locating and evaluating risks at work. In this part are described 

in more detail all the methods, tools and evaluation criteria too, which the author applied in 

the final section in order to fulfill the objectives of the work. The second part is closely 

linked to Jablunkov sanatorium. Among other things, it describes the most frequently 

performed activities, which the group responsible for the maintenance of the park exercise. 

The final part deals with analysis and risk assessment of this exercised activities and it 

proposes measures to the most serious risks too. 

Keywords: maintenance green, work with brush cutter, work with chainsaw, assessment 

risks 
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ÚVOD 

Údrţbu zeleně je moţné vymezit jako proces, který spočívá v systematické péči o všechny 

ţivé (např. rostliny) i neţivé (např. terén) objekty přírody. Součástí údrţby je i provádění 

dosadeb, probírek porostů, ochrana proti chorobám a škůdcům, odstraňování škod a 

udrţování čistoty na plochách zeleně. Kaţdá taková údrţba zeleně je ovšem 

neodmyslitelně spojená s rizikem moţného ohroţení ţivota a zdraví. 

Pro naši práci, která si klade za cíl za pouţití vhodné metody vyhodnotit 

nejzávaţnější rizika při údrţbě zeleně a navrhnout opatření pro jejich minimalizaci, jsme 

zvolili jablunkovské sanatorium, jehoţ součástí je přírodní park s rozmanitou zelení. 

Sanatoriu je věnována kapitola 3, ve které velmi stručně uvádíme základní informace o 

areálu. V podkapitolách předkládáme čtenáři charakteristiku parku a moţnost seznámit se 

s historií sanatoria, která spadá aţ do 20. let minulého století.   

O tom jak vypadá údrţba parku, k jakým nejběţnějším činnostem při tom dochází, 

pojednává kapitola 4. Snaţíme se zde vyjevit obraz fungování skupiny, která má údrţbu 

parku v popisu práce. K jednotlivým vykonávaným činnostem, náleţitě rozděleným do 

podkapitol vţdy přikládáme základní povinnosti spojené s bezpečnou prací. 

Práce našeho typu zaměření se ovšem neobejde bez vysvětlení pouţívaných pojmů a 

popisu pouţitým metod, nástrojů a kritérii hodnocení. Abychom těmto povinnostem 

dostáli, seznamujeme čtenáře v kapitole 1 s významem základních pojmů, které jsou 

stěţejní pro celou naši práci. Dále v kapitole 2 v hrubých nárysech zpracováváme 

problematiku vyhledání a vyhodnocení rizik, přičemţ metody a nástroje pouţité pro 

splnění cíle této práce jsou zpracovány podrobněji. 

Konečně kapitola 5 se věnuje samotnému jádru naší práce, tedy vyhledáním a 

vyhodnocením rizik při práci v konkrétním objektu. V rámci vyhledání rizik je mimo jiné 

uvedena konkrétní aplikace příslušného zvoleného nástroje, včetně shrnutí výsledků 

dosaţených jeho vyuţitím. Na tuto podkapitolu navazuje podkapitola vyhodnocení rizik, 

ve které je aplikována vhodně zvolená metoda. Závěr celé kapitoly uzavírá vyhodnocení 

nejzávaţnějších rizik, včetně navrţených opatření k jejich sníţení. 
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze chápat jako určitý soubor opatření, ať jiţ 

technických, organizačních či výchovných, která při správně aplikaci sníţí 

pravděpodobnost ohroţení nebo újmy na lidském zdraví na minimum.
1
 

Bezpečnost lze definovat jako určitý stav, při kterém je riziko poškození zdraví osob 

či vzniku škody buď zcela eliminováno, nebo minimalizováno na přijatelnou úroveň.
2
 

Osobní ochranné a pracovní prostředky jsou „ochranné prostředky, které musí 

chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejích zdraví, nesmí bránit při výkonu 

práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,“
3
 kterým je 

nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné 

prostředky. 

Nebezpečí je „podstatná, ale skrytá vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, 

stroje, pracovní činnosti), která může zapříčinit vznik škody. Stroje, materiály, technologie 

a pracovní činnosti se vyznačují tím, že mohou způsobit neočekávaný negativní důsledek – 

např. poškození člověka nebo majetku. Jde o nebezpečí nebo nebezpečné činnosti.“
4
 

Riziko je „kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice 

a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí 

jejímu vlivu“.
5
 

Ohrožení je „stav, ve kterém je objekt/subjekt exponován (vystaven působení) 

nebezpečí. Ohrožení se může týkat jak humánního faktoru (osob), tak materiálního faktoru 

(okolních objektů).“
6
 

Zdroj nebezpečí chápeme „ jako stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti, 

které mají aktivní vlastnost způsobit negativní jev, úraz nebo škodu. Zdroj nebezpečí je 

schopen aktivovat nebezpečí v konkrétním prostoru a čase“
7
 

       

                                                 
1
 NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli o čem je současná BOZP. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 12 
2
 MALÝ S. a kol. Prevence pracovních rizik. Díl I. Praha: VÚBT, 2009, str. 11 

3
 § 104 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

4
 KOUDELKA, C. a VRÁNA, V. Rizika a jejich analýza. Ostrava, 2006, str. 2-3 

5
 ČSN OHSAS 18001. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2008, str. 15 

6
 KOLEKTIV IVBP BRNO, Management rizika II.  Roţnov pod Radhoštěm: ROVS, 2001, str. 5 

7
 KOUDELKA, C. a VRÁNA, V. Rizika a jejich analýza. Ostrava, 2006, str. 3 
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2 VYHLEDÁNÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK 

Evropská unie v 80. letech 20. století obrátila kurz, co se týče BOZP a koncem dané 

dekády vydala Směrnici Rady č. 89/391/EHS o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
8
 Vznikla tak nová filozofie obsahující klíčová 

slova jako: prevence, neustále zlepšování, zdraví a bezpečnost, odpovědnost 

zaměstnavatele, účast zaměstnanců
9
. 

Pro Českou republiku, která si zavdala být členem rodiny Evropské unie, to 

znamenalo implementovat danou směrnici do svého právního řádu. Od 1. ledna 2001 tak 

nabyla účinnost „druhá euronovela“ tehdy platného zákoníku práce a nabourala do té doby 

uplatňovaný princip, kdyţ technický přístup byl nahrazen přístupem systémovým. 

Následkem byl přírůstek administrativy pro zaměstnavatele, došlo k nárůstu odpovědnosti 

jednotlivých vedoucích zaměstnanců, rovněţ k větší participaci zaměstnanců na BOZP 

zejména prostřednictvím odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a 

v neposlední řadě byl do popředí vyzdviţen důraz na vyhledání a vyhodnocení rizik. 

Shrneme-li stručně danou problematiku, tak nové pojetí BOZP ukládá zaměstnavateli 

povinnosti, jeţ jsou ukryty jednak v legislativě, následně ve vyhledání a vyhodnocení rizik 

při práci a nakonec v kategorizaci prací.
10

 

Tab. 1: Poţadavky na zajištění BOZP
11

 

Poţadavky na zajištění BOZP 

Legislativa (cca 70 % aţ 80 %) 
Vyhledání a vyhodnocení 

rizik při práci 
Kategorizace prací 

 

Zákonná povinnost vyhledávat a vyhodnocovat rizika při práci je ukotvena 

v samotném zákoníku práce, kde se říká: „Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat 

opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších 

pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle 

                                                 
8
 NEUGEBAUER, cit. 1, str. 18 

9
 MALÝ S. a kol. Prevence pracovních rizik. Díl I. Praha: VÚBT, 2009, str. 10 – 11 

10
 NEUGEBAUER, cit. 1, str. 19 

11
 Tamtéţ, str. 19 
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zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu 

je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů 

pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

podle zvláštního právního předpisu“
12

 Toliko citace z paragrafu 102 příslušného odstavce 

zákoníku práce. Podíváme-li se blíţe na některé pasáţe z citovaného textu, lze z nich vyčíst 

patřičná sdělení. Větu, kde se hovoří o povinnosti soustavně vyhledávat nebezpečné 

činitele a procesy pracovních podmínek atd., lze interpretovat jako povinnost provádět 

identifikaci nebezpečí. Následující větu vyplývající z předchozí věty a ukládající povinnost 

zaměstnavateli vyhledávat a vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich odstranění, 

lze vyloţit jako povinnost provádět analýzu a hodnocení rizika a následně na základě 

daného výsledku navrhnou patřičné opatření. Věty zmiňující se o rizikových faktorech 

pracovních podmínek souvisí s kategorizací prací, nebo zjednodušeně řečeno s hygienou 

práce (bliţší nástin je uveden v závěru kapitoly). 

 Ve většině případů je odstranění rizik velmi náročné, ne-li nemoţné. I na takovou 

situaci pamatuje zákoník práce, kdyţ říká: „Není-li možné rizika odstranit, je 

zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby 

ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno“
13

 A dále konstatuje: 

„Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na 

všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle 

věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.“
14

   

Vyhledání a vyhodnocení rizik jednoznačně souvisí s prevencí rizik, coţ je termín, 

který je charakterizován v zákoníku práce a rozumí se jim: „všechna opatření vyplývající 

z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik.“
15

 Proč zde daný termín zmiňujeme? Je to 

proto, abychom poukázali na souvislost se zákonem č. 309/2006 Sb., který daný termín 

pouţívá. V jednom ze svých paragrafů, konkrétně v § 9, stanovuje kdo a za jakých 

podmínek můţe zajištovat úkoly právě v prevenci rizik. V případě, ţe zaměstnavatel 

zaměstnává maximálně 25 zaměstnanců, zákon konstatuje, ţe „může zajišťovat úkoly 

                                                 
12

 § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
13

 § 102 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
14

 § 102 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
15

 § 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti.“
16

Zaměstnává-li však více jak 25 

zaměstnanců, avšak maximálně 500 zaměstnanců potom, „může zajišťovat úkoly v prevenci 

rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými 

osobami.“
17

V posledním případě, kdy zaměstnavatel zaměstnává více neţ 500 

zaměstnanců, zákon argumentuje: „zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více 

odborně způsobilými osobami.“
18

Zákon rovněţ uvádí, jaké povinnosti musí splnit osoba, 

chce-li získat odbornou způsobilost k plnění úkolů v prevenci rizik.
19

    

Je důleţité upozornit, ţe vyhledání a vyhodnocení rizik při práci musí být vţdy 

aplikováno pro danou firmu či společnost. Na skutečnost, ţe se lze v praxi setkat s opakem, 

poukazuje Tomáš Neugebauer, kdyţ líčí případ jedné nejmenované společnosti podnikající 

v oblasti cukrářství. Společnost si nechala pro svoji výrobnu a prodejnu od odborné firmy 

provést vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, a ta jí poskytla dokument, který rovněţ 

obsahoval rizika týkající se prací na jeřábu a výkopových prací.
20

 

Kategorizace prací 

V rámci komplexnosti dané kapitoly a ukázky vzájemné provázanosti uvádíme 

v hrubých nárysech problematiku kategorizace prací. Tu upravuje § 37 zákona č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanovuje 

prováděcí vyhláška č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náleţitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení rizik a 

minimální ochranná opatření upravuje jednak nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dále pro hluk a 

vibrace je to nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a konečně pro neionizující záření je to 

                                                 
16

 § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
17

 § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
18

 § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
19

 Poţaduje se minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, letitá praxe, jejíţ délka se odvíjí od 

dosaţeného vzdělání a úspěšné absolvování zkoušky u k tomu akreditované osoby (o udělení akreditace 

rozhoduje akreditační orgán, kterým je v daném případě ministerstvo práce a sociálních věcí; jaké podmínky 

musí splnit právnická, nebo fyzická osoba, aby jí byla udělena akreditace, o tom referuje nařízení vlády č. 

592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti); podrobně viz § 10 

zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
20

 NEUGEBAUER, T. Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 20  
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nařízení vlády č. 1/2008 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších 

předpisů.  

2.1 Vyhledání rizik při práci 

Jako celek je vyhledání rizik rozdělen na 3 části. První třetinu tvoří identifikace nebezpečí, 

druhou odhad rizika, které v důsledku nebezpečí vzniká a nakonec poslední třetina je 

vyhrazena pro identifikaci osob (zejména zaměstnanců) vystavených nebezpečí. Vyhledání 

rizik je tedy velice náročná a zdlouhavá činnost, kdy by mělo docházet k porovnání 

skutečného stavu s optimálním, načeţ by měly vyniknout rozdíly, jeţ mohou způsobit 

poškození, nebo újmu jako jsou pracovní úraz, sníţení pracovní pohody, nemoc z povolání, 

ohroţení nemocí z povolání a další.
21

 

Tomáš Neugebauer uvádí, ţe někdo odhad rizika začleňuje jako součást první fáze 

hodnocení rizik. Zároveň uvádí, ţe pro praxi to není příliš šťastné řešení, kdyţ konstatuje: 

„Analýzu rizika je nezbytné provést přímo na pracovišti při identifikaci nebezpečí podle 

konkrétních podmínek, které riziko ovlivňují – například snižují závažnost následků (již 

přijatá opatření, expozice, ovlivnění jiným nebezpečím atd.).“
22

  

Při identifikaci osob vystavených nebezpečí je potřeba zvýšenou pozornost věnovat 

osobám zařazeným do tzv. rizikových skupin.
23

 Jedná se zejména o zaměstnance s určitým 

druhem hendikepu, mladistvé a starší zaměstnance, zaměstnance bez výcviku a praxe 

(sezónní, nově přijatí zaměstnanci), těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a 

zaměstnankyně matky do konce devátého měsíce po porodu atd. 

Vyhledání rizik by mělo být kolektivní prací, coţ znamená, ţe by se na něm měly 

podílet zejména odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (v postavení hegemona), dále 

vedoucí zaměstnanec, zástupce zaměstnanců, který na příslušném pracovišti pracuje, 

popřípadě dalšími osoby.
24

 

                                                 
21

 Tamtéţ, str. 24 -32 
22

 Tamtéţ, str. 32 
23

 Tamtéţ, str. 31 
24

 Tamtéţ, str. 34 a NEUGEBAUER, cit. 1, str. 52 
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2.1.1 Sběr informací 

Účelem tohoto subsystému v rámci vyhledání rizik je shromáţdit informace o rizicích při 

práci, které byly jiţ jakýmsi způsobem zdokumentovány konkrétní organizací či firmou. 

Pro tuto fázi subsystému platí, ţe se nevytváří ţádný seznam vyhledaných rizik, neboť 

jejich existenci je nutno nejprve potvrdit přímo na pracovišti. Můţe se totiţ stát, ţe 

z dostupných firemních dat vydedukovaná nebezpečí a z nich vyplývající rizika, jiţ na 

konkrétním pracovišti firmy nemusí existovat. 

Jedná se zejména o informace, které jsou obsaţeny v následujících zdrojích: 

 záznamy o pracovních úrazech a nemocech z povolání;  

 záznamy o skoronehodách (Právní předpisy tento pojem neznají. S pojmem pracuje 

např. norma OHSAS, která jej definuje jako „incident, při němž nedojde k úrazu, 

poškození zdraví nebo smrti“ 
25

); 

 protokoly z roční prověrky BOZP;  

 průvodní dokumentace strojů, zařízení staveb; 

 bezpečnostní listy chemických látek a směsí; 

 vyhodnocení rizik práce pro stanovení OOPP;  

 protokol o začlenění do kategorie dle míry poţárního nebezpečí; 

 interní seznam prací zakázaných těhotným ţenám a mladistvým; 

 protokol o kategorizaci prací;  

 technické normy, vědecká a technická literatura a další zdroje.
26

 

2.1.2 Metody identifikace rizik 

Existuje celá plejáda nejrůznějších metod
27

 pro vyhledání rizik. Nemálo z nich bylo 

vytvořeno pro vyhodnocení technologických rizik, ovšem jejich podstatu lze velmi dobře 

vyuţít pro problematiku pracovních rizik. 

                                                 
25

 ČSN OHSAS 18001. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2008, str. 13 
26

 NEUGEBAUER, cit. 20, str. 37-39. 
27

 Při charakteristikách jednotlivých metod jsme vycházeli z ČSN EN 31010. Praha:ÚNMZ, 2011, str. 26-48  
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Pro názorný příklad uvedeme nejznámější metody, včetně jejich stručné 

charakteristiky: 

Kontrolní seznamy (Check-lists)
28

 

Jsou seznamy nebezpečí, rizik, popřípadě poruch zařízení, vznikající obvykle na základě 

zkušeností buď jako výsledek předchozího posuzování rizik, nebo jako výsledek minulých 

poruch. Vzhledem ke své univerzálnosti mohou být pouţity v libovolné etapě ţivotního 

cyklu produktu, procesu nebo systému. Vhodné jsou zejména ke kontrole, zda po pouţití 

určité techniky, která lépe podněcuje myšlení a identifikuje nové problémy, bylo všechno 

pokryto.  

Postup je velmi jednoduchý a sestává se z následujících kroků: 

 určíme rozsah činnost; 

 vybereme takový seznam, který přiměřeným způsobem pokryje určený rozsah; 

 samostatně, popřípadě v kolektivu procházíme kaţdý prvek procesu nebo systému a 

zjišťujeme přítomnost poloţek uvedených v kontrolním seznamu. 

Kladné a záporné stránky 

Kontrolní seznamy se vyznačují řadou výhod, mezi které můţeme zahrnout: 

 mohou je pouţívat neodborníci; 

 v případě, ţe jsou dobře navrţeny, integrují odbornost, která se týká obsáhlého 

mnoţství problémů, do snadno pouţitelného systém; 

 působí proti zapomnění na obecné problémy. 

Co se týče nevýhod, jedná se o následující skutečnosti: 

 mají tendenci potlačovat představivost; 

 zaměřují pozornost na „známé o známém“, ne na „neznámé o známém“ nebo na 

„neznámé o neznámém“; 

 vybízí uţivatele k jednání typu „zaškrtněte příslušné políčko“; 

 jsou zaloţeny na pozorování, tudíţ opomíjejí problémy, které nejsou na první 

pohled zřetelné. 

                                                 
28

 Vzhledem k tomu, ţe daný nástroj budeme vyuţívat v tzv. praktické části, je zde uvedena poněkud 

obsáhlejší charakteristika. 
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Brainstorming 

Je zaloţen na principu volně proudící konverzace ve skupině znalých lidí, kterou se 

pokouší různými způsoby stimulovat a povzbuzovat. Pouţívá určité techniky s cílem uvést 

do pohybu tok myšlenek. 

Strukturované a semistrukturované rozhovory 

Tazatel si předem sestaví soubor otázek, které následně klade dotazovanému. Struktura 

otázek by měla být taková, aby evokovala v dotazované osobě schopnost nahlíţet na rizika 

z různých hledisek. Rozdíl mezi strukturovaným a semistrukturovaným rozhovorem 

spočívá v tom, ţe semistrukturovaný rozhovor umoţňuje v případě výskytu hlubšího 

problému mírný odklon od striktní konverzace. 

Analýza „Co se stane, když…“   

Metoda zaloţená na brainstormingu, kdy se zkušený tým snaţí identifikovat rizika pomocí 

standardní fráze: „Co se stane, kdyţ…“. 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) 

Jedná se o strukturované a systematické zkoumání jiţ existujícího nebo plánovaného 

procesu, produktu, postupu nebo systému. Je zaloţena na předpokladu, ţe hlavní příčinou 

vzniku havarijního stavu je určitá odchylka od projektovaného stavu. K tvorbě odchylek se 

pouţívá kombinace klíčových slov a účelu zařízení. 

Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 

Slouţí k určení kombinací poruch, které mohou vést ke vzniku tzv. vrcholové události. Je 

to metoda deduktivní, kdy se postupuje směrem od vrcholové události, a hledají se příčiny, 

které mohly vést ke vzniku vrcholové události.  

Analýza stromu události (ETA) 

Jedná se o logický graf, který postupně rozvíjí iniciační událost směrem k moţným 

následkům, přičemţ se bere v úvahu funkčnost a nefunkčnost bezpečnostních systémů. 

2.2 Vyhodnocení rizik 

Vyhodnocení rizik je čistě subjektivní záleţitost. Z  tohoto důvodu můţe dojít, jak 

k nadhodnocení míry rizika, – coţ je neţádoucí z ekonomického hlediska – tak 
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k podhodnocení míry rizika – coţ je naopak neţádoucí z bezpečnostního hlediska. Proto je 

velmi důleţité, aby osoba, která bude provádět vyhodnocení rizik při práci, byla dostatečně 

kompetentní. Rovněţ neméně podstatné je, aby se k zjištěným výsledkům vyjádřilo vedení 

firmy.
29

 

Pro vyhodnocení rizik existuje velké mnoţství nejrůznějších metod, jakými jsou 

například metoda BOMECH, Jednoduchá bodová metoda (JBM), Jednoduchá bodová 

polokvantitativní metoda „PNH“, Kittsova metoda, Metoda VÚBP Praha a různé další. 

Posuzovatel si dokonce dle libosti můţe vytvořit svojí vlastní metodu k vyjádření míry 

rizika. Jelikoţ je však riziko kombinací pravděpodobnosti případně četnosti a následku, 

tvoří minimálně tyto dvě poloţky hodnotící kritéria
30

. V odborné literatuře se nástroj pro 

klasifikaci a zobrazení rizik stanovením rozsahů právě v předešlé větě zmíněných 

minimálních poloţek, tedy následků a moţnosti výskytu (pravděpodobnosti), nazývá 

matice rizik.  

 

Obr. 1: Příklad matice rizik 

                                                 
29

 NEUGEBAUER, cit. 20, str. 51 
30

 Tamtéţ, str. 52 
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2.2.1 Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda „PNH“ 

Metoda
31

 slouţí k jednoduchému vyhodnocení jiţ vyhledaných rizik při práci pomocí 

následujících kritérii: 

- pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí (P) – stupnice 1 aţ 5;  

- moţné následky ohroţení (N) – stupnice 1 aţ 5; 

- názor hodnotitelů (H) – stupnice 1 aţ 5, kde se zohledňuje míra závaţnosti ohroţení, stav 

technologických zařízení, počet ohroţených osob, čas působení ohroţení, úroveň údrţby, 

dynamičnost rizika, kumulace rizik, moţnost zajištění první pomoci, vliv pracovního 

systému, pracovních podmínek a prostředí atd. 

Tab. 2: Pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí (P) 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

 

Tab. 3: Moţné následky ohroţení (N) 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 

Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci 3 

Těţký úraz a úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz  5 

 

 

                                                 
31

 Jelikoţ pro praktickou část hodláme vyuţít sluţeb této metody, předkládáme v této části její podrobnou 

charakteristiku. Vycházeli jsme přitom z materiálu: KOUDELKA, C. a VRÁNA, V. Rizika a jejich analýza. 

Ostrava, 2006, str. 9-11 a rovněţ z článku na stránkách BOZP info: Internetová adresa BOZP info, 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/hodnoceni_rizik120104.castdve.html 
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Tab. 4: Názor hodnotitelů (H) 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení 2 

Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohroţení a nebezpečí 3 

Velký a významný vliv na míru ohroţení a nebezpečí 4 

Více významných a nepříznivých vlivů na závaţnost a 

následky ohroţení a nebezpečí 
5 

  

Pro jednotlivá nebezpečí se vypočítá míra rizika (R) – podle vzorce R = P · N · H; 

součin pravděpodobnosti vzniku a existence nebezpečí (P), moţných následků ohroţení 

(N) a názoru hodnotitelů (H) – a určí závaţnost rizika.  

Tab. 5: Určení závaţnosti rizika podle míry rizika 

Rizikový stupeň Míra rizika (R) Závaţnost rizika 

I. Větší neţ 100 Nepřijatelné riziko 

II. V rozsahu 51 - 100 Neţádoucí riziko 

III. V rozsahu 11 – 50 Mírné riziko 

IV. V rozsahu 3 – 10 Akceptovatelné riziko 

V. Menší neţ 3 Bezvýznamné riziko 

 

Rizikový stupeň I. 

Nepřijatelné riziko s katastrofickými následky, kdy je potřeba bezodkladně zastavit 

činnost. Dokud se nesníţí riziko, nesmí být činnost zahájena, popřípadě v ní nesmí být 

pokračováno.  

Rizikový stupeň II. 

Neţádoucí riziko, které je potřeba urychlujícím způsobem sníţit na přijatelnou úroveň 

pomocí odpovídajících bezpečnostních opatření. 

Rizikový stupeň III. 
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Mírné riziko, u kterého není nutnost opatření tak závaţná, jako u předcházející kategorie. 

Bezpečnostní opatření se realizuje na základě schváleného plánu vedení podniku. 

Rizikový stupeň IV.  

Akceptovatelné riziko, které je přijatelné pro vedení podniku. V případě, ţe se nepodaří 

zavést technické opatření ke sníţení rizika, je potřeba realizovat vhodná organizační 

opatření (školení obsluhy, běţný dozor apod.) 

Rizikový stupeň V. 

Bezvýznamné riziko, kdy není nutné ţádné zvláštní opatření. Je třeba zdůraznit, ţe se 

nejedná o stoprocentní bezpečnost, tudíţ je nutno odpovídajícím způsobem na existující 

riziko upozornit, popřípadě např. uvést typy organizačních a výchovných opatření. 

2.3 Stanovení opatření k odstranění rizik, nebo minimalizaci 

jejich působení 

Při návrhu jednotlivých opatření by se mělo postupovat podle určité hierarchie, kdy na 

vrcholu by se měla tyčit otázka, zda je moţné existující nebezpečí (zdroj rizika) odstranit. 

Ve většině případů se jedná o úkol takřka nemoţný, a proto by se mělo dále postupovat 

v souladu s hierarchií opatření. Jak by taková hierarchie mohla vypadat, to nám názorně 

ilustruje norma OHSAS 18001, která pro sniţování rizik aplikuje následující hierarchii: 

a) odstranění, 

b) nahrazení, 

c) technická opatření, 

d) značení/varování a/nebo organizační opatření, 

e) osobní ochranné prostředky
32

 

Určitý druh hierarchie pro přijetí opatření lze vystopovat také v zákoníku práce. Ten 

stanovuje tzv. všeobecné preventivní zásady, které chápe jako: 

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

                                                 
32

 ČSN OHSAS 18001. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2008, str. 17 
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c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení 

negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy, 

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a 

materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších 

poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračující nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro 

zajištění provozu, 

g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
33

 

Na závěr je třeba podotknout, ţe v kompetenci zpracovatele vyhledání a 

vyhodnocení rizik je pouze opatření navrhnout. Závazným se opatření stane aţ po jeho 

schválení statutárním orgánem. Je plně v jeho kompetenci, zda se ztotoţní s návrhem 

zpracovatele, nebo rozhodne o jiné variantě.
34

 

 

                                                 
33

 § 102 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
34

 NEUGEBAUER, cit. 20, str. 67 a NEUGEBAUER, cit. 1, str. 20 
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3 SANATORIUM JABLUNKOV 

Areál sanatoria se nachází asi 1,5 km jihozápadně od centra města Jablunkov. Leţí 

v podhůří Moravskoslezských Beskyd, u soutoku řeky Lomné a potoka Ošetnice. Rozkládá 

se na ploše o velikosti zhruba 37 hektarů. Vlastníkem je Moravskoslezský kraj, jenţ vlastní 

100 procent akcií. 

 

Obr. 2: Sanatorium Jablunkov 

3.1 Historie jablunkovského sanatoria 

Na přelomu roku 1924 prováděla Fryštátská pojišťovna na Těšínsku terénní a klimatický 

výzkum s cílem vybudovat zde ústav pro své tuberkulózní pacienty. O vybudování ústavu 

v Jablunkově nakonec rozhodla závěť jablunkovského lékaře Josefa Sikory, jenţ ve své 

závěti odkazoval příslušnou parcel nejmenované instituci k přeměně na ústav s humánním 

posláním. Zakladatelem léčebny se tak stala Okresní nemocenská pojišťovna se sídlem ve 
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Fryštátě. Ovšem vzhledem ke sporům s městem Jablunkov nakonec darovací smlouvu pro 

nově zřízenou léčebnu pro 38 lůţek převzal spolek „Slezská Humanita v Orlové.“ 

 

Obr. 3: Počáteční fáze výstavby jablunkovského sanatoria
35

 

Léčebna byla postupně budována a ke konci roku 1928 byl otevřen pavilón 

s kapacitou 120 lůţek zvaný Johanisův. Ovšem dva roky na to se spolek Slezská Humanita 

dostal do váţných finančních problémů a hrozila insolvence. Tu se podařilo odvrátit díky 

sloučení se zámoţnějším spolkem Ochrana zdraví a vznikl tak nový spolek zvaný 

Humanita pro zemi Moravskoslezskou se sídlem v Brně. 

Nový vlastník ihned značně investoval do modernizace s cílem vytvořit ústav, který 

bude disponovat nejmodernějšími lékařskými a technickými vymoţenostmi. Výstupem tak 

bylo sanatorium s kapacitou 270 lůţek dosahující prestiţe mezinárodní úrovně. Simultánně 

s ústavem prošel velkým rozvojem také park a to především díky spolupráci se špičkovými 

odborníky, renomovanými školami a zahradami. Jeho původní rozloha – v roce 1924 činila 

5,2 ha – se rozrostla aţ na 14,4 ha do konce roku 1929 a na více neţ 36 ha v roce 1936.  

Těţké časy nastaly pro sanatorium začátkem října 1938, kdy se dostalo pod polskou 

okupační správu a následně koncem roku 1939, kdy jej převzali Němci. Ti zde v roce 1940 

zřídili vojenský lazaret a ošetřovnu pro německé civilní obyvatelstvo trpící tuberkulózou. 

Katastrofální dopad během 2. světové války zaznamenal celý areál. Bylo zde vykopáno 22 

krytů pro vojenskou techniku, coţ značným způsobem narušilo jeho dosavadní podobu. 

Velice negativní dopad měla 2. světová válka také na rozsáhlý sortiment rostlinstva a 

dřevin všeho druhu, z něhoţ na konci války zbylo jen malé procento. 

Poválečná doba se nesla především ve znamení obnovy poničeného sanatoria, která 

trvala téměř rok a první pacienti se sem mohli vrátit aţ v únoru roku 1946. 

                                                 
35

 Internetová adresa SANTORIUM Jablunkov, http://sanatorium-jablunkov.cz/historie.php 
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V roce 1948 spolek Humanita pro zemi Moravskoslezskou předal areál do správy 

Ústřední sociální pojišťovně, od dubna 1953 byl v gesci ministerstva zdravotnictví a od 

července 1956 jej řídil Krajský ústav národního zdraví. V roce 1960 byl inklinován do 

Okresního ústavu národního zdraví ve Frýdku – Místku. Mezníkový byl rok 1975, kdy byl 

park spolu s budovou sanatoria vyhlášen státem chráněnou nemovitou památkou.  

Po sametové revoluci byl park v roce 1994 zaregistrován jako Významný krajinný 

prvek. Od roku 2005 je členem Unie botanických zahrad České republiky. Celý areál 

sanatoria je naprosto unikátní kulturní památkou.
36

 

3.2 Park sanatoria 

Jak vyplynulo ze stručné historie, velkou chloubou jablunkovského sanatoria je jeho park, 

rozprostírající se na ploše bezmála 40 hektarů, jenţ poskytuje pacientům patřičné zázemí 

k trávení volného času a nemalou měrou se tak velmi blahodárně, především co se týče 

stránky psychologické (duševní), podílí na jejich celkové rekonvalescenci. Ovšem takto 

rozlehlý areál s tak bohatou škálou zeleně vyţaduje aktivní a smysluplnou péči člověka. 

Proto vedení celého komplexu kaţdoročně vyčleňuje prostředky na zvelebování a údrţbu 

parku a tím zabraňuje, aby takto unikátní skvost byl ponechán zcela napospas přírodě.  

 

Obr. 4: Park sanatoria 

                                                 
36

 Problematika týkající se historie jablunkovského sanatoria byla čerpána z: Internetová adresa 

SANTORIUM Jablunkov, http://sanatorium-jablunkov.cz/historie.php 
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4 ÚDRŽBA PARKU 

Údrţbou parku se zabývá k tomu určená skupina lidí. Tato skupina čítá cca 10 – 15 

zaměstnanců, včetně vedoucího zaměstnance. Počet lidí se odvíjí od ročního období 

(nejpočetnější zastoupení je v letních měsících, naopak v zimním období je počet 

nejmenší), přičemţ pět zaměstnanců je zaměstnáváno na dobu neurčitou, zbytek 

zaměstnanců pracuje na krátkodobý úvazek (většinou se jedná o dobu šesti měsíců) a je 

najímán ve spolupráci s úřadem práce.  

Hlavní pracovní náplní této skupiny, nazvěme ji „zahradní skupina“, je tedy 

zvelebování a údrţba parku. V gesci zahradní skupiny je rovněţ práce ve sklenících, které 

jsou součástí jablunkovského sanatoria. Práce v nich vykonává samostatně k tomu určená 

ţena.  

 

Obr. 5: Skleníky v jablunkovském sanatoriu 

4.1 Pracovní úrazy 

Na základě údajů, které nám byly poskytnuty, došlo v posledních pěti letech v zahradní 

skupině celkem ke čtyřem pracovním úrazům, které se ze tří čtvrtin týkaly osob 

s krátkodobým pracovním úvazkem. Ţádný z nich nevykazoval vinu na straně 

zaměstnavatele. Ve třech případech se jednalo o zranění s pracovní neschopností 

přesahující 3 kalendářní dny a v jednom případě došlo k těţkému pracovnímu úrazu, jenţ 

si vyţádal hospitalizaci přesahující 5 kalendářních dnů. Co se týče zdroje úrazu, polovina 
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byla způsobena pádem, ve zbývající druhé polovině se jednalo o zvedání břemene 

(přesazování stromku) a hluboké pořezání motorovou pilu (zpětný vrh). 

4.2 Vykonávané činnosti 

Mezi hlavními činnostmi vykonávanými zahradní skupinou převládají především sečení 

trávy a kácení stromů. Při sečení trávy se vyuţívají dva stroje, kterými jsou křovinořez a 

travní sekačka se sedícím řidičem. Kácení stromů je prováděno ruční motorovou řetězovou 

pilou a k následnému odvozu dříví se vyuţívá traktor. Pro úplnost dodejme, ţe v případě 

sloţitých podmínek (stromy v blízkosti elektrického vedení, stromy v prudkém svahu, 

zavěšené stromy, apod.) je ke kácení najímána externí firma.    

Co se týče dalších prací, jedná se zejména o chemickou ochranu rostlin, – především 

ve skleníku – přesazování, výsadba stromků a další. 

4.2.1 Práce s křovinořezem 

Křovinořez je mechanický stroj poháněný nejčastěji spalovacím motorem, jenţ uvádí do 

pohybu pracovní nástroj, který koná práci. Přehled pouţívaných pracovních nástrojů, 

včetně doporučení aplikace na konkrétní druh traviny, či dřeviny, zpracoval na jedné ze 

svých stránek své stručné, avšak velmi výstiţné publikace Jiří Svoboda. Pracovní nástroj 

tak můţe být ve formě pilového kotouče (kácení stromů), trojzubého kotouče (k aplikaci na 

zdřevnatělou buřeň, křoviny a stromky do průměru 3 cm), kovového vícebřitého nástroje 

(k aplikaci na rákos, orobinec, zdřevnatělé byliny), plastového vícebřitého nástroje 

(vyţínání trávy, silných a suchých bylin) a strunové hlavice (vyţínaní trávy).
37

 

Zahradní skupina disponuje celkem čtyřmi křovinořezy (STIHL FS 410 C), které 

jsou výhradně aplikovány k vyţínání trávy v místech, kde pouţití travní sekačky se 

sedícím řidičem není vhodné, ne-li nemoţné. Jako řezný nástroj je výhradně pouţívaná 

struna upevněná ve strunové hlavici. 

                                                 
37

 SVOBODA, J. Práce s křovinořezem: Pracovní postupy a pracovní operace se zaměřením na identifikaci 

konkrétních rizik při práci. Stanovení opatření k odstranění těchto rizik nebo snížení jejich působení. Roţnov 

pod Radhoštěm: ROVS, 2009, str. 4 
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Obr. 6: Práce s křovinořezem v sanatoriu 

Práce s křovinořezem představuje dosti nebezpečnou činnost, proto je nezbytné 

v zájmu zajištění BOZP dodrţovat následující zásady: 

 pouţívat pouze křovinořezy schválené státní zkušebnou; 

 k práci s křovinořezem pověřit pouze kompetentní osoby (starší 18 let, zdravotně 

způsobilé s odbornou kvalifikací); 

 zastavit chod motoru, kdyţ do ohroţeného prostoru – kruhová plocha o poloměru 

15 m, nestanoví-li výrobce jinak – vstoupí nepovolaná osoba; 
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Obr. 6: Ohroţený a rizikový prostor
38

 

 před začátkem práce vizuálně zkontrolovat pracovní plochu, odstranit překáţky a 

všechny cizí předměty; 

 křovinořez pouţívat pouze s příslušným ochranným krytem a s předepsaným 

závěsným zařízením;  

 při přecházení na pracovišti na vzdálenost větší neţ 50 m zastavit chod motoru, 

pokud podmínky bezpečné práce nevyţadují zastavení motoru jiţ při menší 

vzdálenosti; 

 při práci pouţívat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky; 

                                                 
38

 Tamtéţ, str. 11; Rizikový prostor, jenţ je vytyčen na obrázku siločárami, vyznačuje oblast moţnosti doletu 

materiálu. 



 

22 

 

 

Obr. 7: Osobní bezpečnost pracovníka při práci s křovinořezem
39

 

 křovinořez s pracovním nástrojem ve formě pilového kotouče a jeho variací 

přepravovat buď s nasazeným ochranným krytem, nebo s demontovaným řezným 

nástrojem; 

 dodrţovat pokyny výrobce uvedené v návodu k obsluze, provádět opravy a údrţbu 

v rozsahu povoleném výrobcem; 

 před započetím a v průběhu práce kontrolovat technický stav křovinořezu a 

pracovního nástroje, zejména stav a upevnění řezného nástroje a ochranného krytu; 

 neprovádět plnění nádrţe, neuvádět motor do chodu, nebo seřizování motoru ve 

vzdálenosti kratší neţ 2 metry od otevřeného ohně;  

 při doplňování paliva, údrţbě a seřizování nekouřit; 

 provádět opravy, čištění, výměnu nástroje a krytu jen při vypnutém chodu motoru; 

 dodrţovat pravidelné bezpečnostní přestávky, při kterých nesmí být obsluha 

vystavena působení hluku a vibrací; 

                                                 
39

 Tamtéţ, str. 3  
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 neuvádět motor do chodu v uzavřené místnosti a v místě, kde by mohly být 

ohroţeny další osoby; 

 přepravovat a přenášet benzín po pracovištích pouze v nádobách, které jsou 

k tomuto účelu určeny.
40

 

4.2.2 Práce s ruční motorovou řetězovou pilou 

Práce s ruční motorovou řetězovou pilou (dále jen „RMŘP“) se vyznačuje jako velmi 

riziková činnost, coţ je do značné míry dáno jak místními podmínkami pracoviště, tak 

klimatickými podmínkami. V případě, ţe dojde k úrazu, potom se ve většině případů jedná 

o velmi těţké poškození zdraví. K nejčastějším příčinám úrazu patří nedostatečné 

vyškolení obsluhy, podcenění nebezpečí spojená s prací a obsluhou RMŘP, zvolení 

nevhodného postupu a pouţití RMŘP, která nevyhovuje technickému stavu.
41

 

Zahradní skupina má k dispozici celkem 2 RMŘP (Husqvarna 357XP), které se 

pouţívají ke kácení stromů a následnému odvětvení. RMŘP je rovněţ vyuţívaná k úpravě 

jiţ odvětvených stromů, či dřevní hmoty různých velikostí, na polena příslušné délky. 

Stromy určené k poráţce – ve většině případů se jedná o jehličnany – označuje 

vedoucí zaměstnanec na základě vyhodnocení rozsahu napadení stromu kůrovcem, nebo 

jiných podstatných náleţitostí. Vedoucí zaměstnanec rovněţ na základě zhodnocení 

místních podmínek určuje, zda práci vykoná zahradní skupina, nebo zda práci svěří externí 

firmě. 

                                                 
40

 Příloha k nařízení vlády č. 28/2002 Sb.; SVOBODA, cit. 37, str. 2 a ŠALAMON, P. Bezpečnost práce 

v lesnictví: (BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru).  Praha: VÚBP, 2008, str. 7-8 
41

 MALÝ S. a kol. Prevence pracovních rizik, Díl III. Praha: VÚBT, 2009, str. 36  
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Obr. 8: Práce s RMŘP v sanatoriu 

Při práci s RMŘP je nutné v rámci BOZP dbát těchto zásad: 

 přepravovat RMŘP s demontovaným řezným nástrojem, popřípadě s nasazeným 

ochranným pouzdrem; 

 dodrţovat pokyny výrobce, které jsou uvedeny v návodu na pouţívání, opravy a 

údrţby; 

 veškeré čištění a údrţbu provádět pouze při vypnutém chodu motoru; 

 nepouţívat RMŘP v případech, kdy je řezný nástroj viditelně poškozený, nadměrně 

zbroušený či nedostatečně upevněný; 

 kontrolovat, před započetím práce a v průběhu práce, stav bezpečnostních prvků; 

startování provádět tímto způsobem: RMŘP poloţit na pevný podklad, tak aby se 

řetěz nedotýkal ţádného předmětu, následně pilu uchopit za přední rukojeť a 

přidrţovat nohou, poté provést nastartování; 

 při přecházení na pracovišti na vzdálenost větší neţ 150 m zastavit chod motoru, 

pokud podmínky bezpečné práce nevyţadují zastavení při kratší vzdálenosti; 

s pilou s motorem v chodu přecházet pouze se zablokovaným chodem pilového 

řetězu pomocí bezpečnostní brzdy; 
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 neprovádět práce ze ţebříku, nad výškou ramen a nepřidrţovat rukou nebo nohou 

rozřezávané dříví; 

 neprovádět plnění nádrţe, ani startování, popřípadě seřizování motoru v blízkosti 

otevřeného ohně; 

 pouţívat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (ochranná přilba s ochranou 

zraku a sluchu, ochranná blůza, ochranné rukavice, ochranné kalhoty – doporučuje 

se z látky, kterou RMŘP neprořízne, ochranná obuv).
42

 

Samotné kácení, potaţmo těţba dříví, představuje značné riziko poškození zdraví, 

proto je nutné k jeho sníţení dodrţovat tyto zásady:  

 kácení neprovádět: 

 za povětrnostní situace, při které nelze u káceného stromu bezpečně 

dodrţet určený směr kácení; 

 při poklesu venkovní teploty pod hodnotu -15 ºC po celou dobu 

výkonu práce; 

 při viditelnosti sníţené pod dvojnásobnou výšku káceného stromu; 

 na svazích, kde nad sebou současně pracují i jiní zaměstnanci, hrozí-

li nebezpečí samovolného pohybu dříví; 

 v ohroţeném prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího 

stromu; 

 před samotným kácením je potřeba zohlednit druh dřeviny, průměr a výšku 

kmene, stáří a zdravotní stav stromu, tvar jeho koruny, charakter pracoviště 

včetně klimatických a povětrnostních podmínek, dále zajistit bezpečnou 

ústupovou cestu šikmo dozadu od zamyšleného směru pádu stromu, blízké 

okolí káceného stromu vyčistit od překáţek a provést odřezání zesílených 

kořenových náběhů a odvětvení spodní části stromu maximálně do výše ramen; 

 

                                                 
42

 Příloha k nařízení vlády č. 28/2002 Sb. a ŠALAMON, P. Bezpečnost práce v lesnictví: (BOZP při práci 

v lese a na pracovištích obdobného charakteru).  Praha: VÚBP, 2008, str. 7-8 
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Obr. 9: Ohroţený prostor při kácení stromu, včetně ústupové cesty
43

 

 

Obr. 10: Správné odvětvování rostlého stromu RMŘP před jeho kácením
44

 

 zaměstnavatel musí zajistit kontrolu zaměstnanců provádějící těţbu dříví 

v minimálním časovém intervalu kaţdých 30 minut a současně zajistit, aby 

zaměstnanec nepracoval v případě výskytu podmínek, při kterých není schopen 

garantovat bezpečné kácení stromů; 

                                                 
43

 SVOBODA, J. Práce s pilou: Pracovní postupy a pracovní operace se zaměřením na identifikaci 

konkrétních rizik při práci. Stanovení opatření k odstranění těchto rizik nebo snížení jejich působení. Roţnov 

pod Radhoštěm: ROVS, 2009, str. 7; Ohroţený prostor je definován jako kruhová plocha o poloměru 

dvojnásobné výšky káceného stromu. Tento prostor je potřeba zajisti tak, aby se v něm, před započetím 

hlavního řezu a při vlastním kácení stromu aţ do jeho pádu na zem, nenacházely fyzické osoby, které 

v ohroţeném prostoru nekonají práci. 
44

 Tamtéţ, str. 11; Při řezání zdola – nahoru hrozí zpětný vrh, který vzniká při řezání horním čtvrtkruhem 

vodícího kolečka, jak je v detailu zobrazeno na obrázku. 
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 nekácet jiný strom přes strom zavěšený, nelézt na zavěšený strom, neuvolňovat 

zavěšený strom podřezáváním stromu, na kterém zavěšený strom spočívá a 

rovněţ neodřezávat zavěšený strom po špalcích; 

 u kacení stromů o průměru nad 15 cm dodrţovat tyto parametry:  

 směrový zářez provést do hloubky 1/5 aţ 1/3 průměru stromu; výška 

směrového zářezu se musí rovnat minimálně 2/3 jeho hloubky; 

 hlavní řez aplikovat vodorovně v horní polovině směrového zářezu; 

 ponechat minimálně 2 cm nedořez, který zajistí bezpečný pád stromu 

do určeného směru; 

 

Obr. 11: Znázornění směrového zářezu a hlavního řezu při kácení
45

 

 při odvětvování, odkorňování, popřípadě zkracování stromu zajistit minimální 

vzdálenost 5 metrů mezi zaměstnanci; 

 strom leţící na svahu odvětvovat, odkorňovat z horní strany svahu nad stromem; 

 zavěšený strom uvolňovat pomocí mechanizačního prostředku nebo potahu, 

otáčením zavěšeného stromu kolem jeho osy, odsunováním s vyuţitím páky, nebo 

aplikovat speciální stahovák; 

 práce v obtíţných pracovních podmínkách – kácení stromů nahnilých a 

ztrouchnivělých, zpracování soustředěných vývratů, polovývratů a polomů, kácení 

v obvodu dráhy, ochranných pásmech a u pozemních komunikací – provádět pouze 

za trvalého dozoru, jejţ určí zaměstnavatel; 

                                                 
45

 Tamtéţ, str. 10 a ŠALAMON, P. Bezpečnost práce v lesnictví: (BOZP při práci v lese a na pracovištích 

obdobného charakteru).  Praha: VÚBP, 2008, str. 14; D – průměr stromu; H – hloubka směrového zářezu 

(1/5 aţ 1/3); V – výška směrového zářezu (min. 2/3 H); Vh – výška hlavního řezu (hlavní řez vést v horní 

polovině směrového zářezu); P – výška pařezu (max. 1/3 D); N – nedořez (min. 2 cm) 
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 u napruţených kmenů vést řez při jejich zpracování na straně tlaku, doříznutí 

kmene provést na straně tahu, přičemţ stát mimo směr pruţení; 

 

Obr. 12: Zpracování napruţených kmenů
46

 

 v případě odřezávání vývratu zajistit kořenový koláč proti jeho zvrácení vhodnou 

podpěrou a po odříznutí kmene jej vrátit do původní polohy; pakliţe je kořenový 

koláč nakloněn ve směru leţícího stromu, provést odříznutí kmene ve vzdálenosti 

rovnající se výšce koláč, případně delší.
47

 

4.2.3 Chemická ochrana rostlin 

Chemické ošetření rostlin uţ po delší čas rozděluje společnost na dva tábory. Odpůrci 

většinou poukazují na neblahý vliv chemického ošetření na ţivotní prostředí včetně 

vedlejších účinků na zdraví člověka. Naproti tomu příznivci se zaklínají větami, kterými se 

snaţí ukázat nemoţnost se bez těchto prostředků v současném moderním světě obejít a 

současně argumentují, ţe jejich pouţití nepředstavuje ţádnou hrozbu pro lidi ani zvířata, 

natoţ pro ţivotní prostředí. Ať uţ se připojíme na kteroukoliv stranu, vţdy je potřeba mít 

na zřeteli, ţe ţádná chemikálie není absolutně bezpečná. 

                                                 
46

 SVOBODA, cit. 43, str. 2; Řez na tlakové straně poměrně brzy sevře lištu pily, abychom tomu zabránili, 

nařezáváme profil nejprve ze strany tlaku a poté dokončujeme ze strany tahu. Uvedený způsob rovněţ 

zabrání podélnému štípání dřeva. 
47

 Příloha k nařízení vlády č. 28/2002 Sb. a ŠALAMON, P. Bezpečnost práce v lesnictví: (BOZP při práci 

v lese a na pracovištích obdobného charakteru).  Praha: VÚBP, 2008, str. 9 -10 
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Na přípravky na ochranu rostlin se nevztahuje chemický zákon, kromě povinnosti 

klasifikace, balení, označování. Naopak základní právním předpisem v této oblasti je zákon 

č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.  

Nejznámějšími a nejpouţívanějšími chemikáliemi v této oblasti jsou pesticidy, které 

mají charakter buď kontaktní, nebo systematický. V případě kontaktního charakteru se 

jedná o poměrně krátkodobé působení, kdy pesticid působí přímo na určitý druh škůdce.  

Při systematickém působení můţe naopak sama rostlina svými šťávami hubit případné 

škůdce.
48

 Co se týče účinku a účelu pouţití, rozdělují se pesticidy na insekticidy (působí 

proti hmyzu), akaricidy (působí proti zárodkům hmyzu), rodenticidy (působí proti 

škodlivým hlodavcům), herbicidy (působí proti plevelům), arboricidy (působí proti 

neţádoucím dřevinám), fungicidy (působí proti parazitujícím houbám), mořidla osiv 

(působí proti původcům chorob rostlin), desikancia (pouţívají se k vysušování rostlin), 

defoliancia (pouţívají se k odstraňování listů).
49

 

Zahradní skupina při své práci vyuţívá herbicidy GARLON NEW a ROUNDUP, 

insekticidy MOSPILAN 20 SP a VANISH SLUG PELLETS. Herbicidy aplikuje ve 

sklenících a v parku sanatoria formou postřiku, coţ představuje nejdokonalejší a 

nejúčinnější aplikaci dané chemikálie. Insekticidy pouţívá k hubení slimáku, plzáků, 

hlemýţďů a mšic. Aplikace se neprovádí v pravidelných intervalech, ale podle potřeby. O 

potřebě aplikace rozhoduje v případě parku sanatoria vedoucí zaměstnance, v případě 

skleníku je rozhodnutí o aplikaci plně ponecháno v rukou zaměstnankyně. 

U přípravků na ochranu rostlin je potřeba dbát na tyto minimální poţadavky: 

 skladovat dle podmínek uvedených v průvodní dokumentaci, coţ znamená 

v suchých a větrání umoţňujících prostorách, kde nepronikne přímý sluneční svit a 

je stabilní teplota nad bodem mrazu; 

 v ţádném případě neskladovat spolu s poţivatinami (potravinami), krmivy, léky a 

výbušnými látkami; 

 s prošlou dobou pouţitelnosti skladovat odděleně; 

 místo skladování zajistit a zabezpečit proti přístupu nepovolaným osobám; 

                                                 
48

 DRÁSALOVÁ, N. Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 34 
49

 ŠTĚRBOVÁ, K a SNĚHOTA, O. Používání chemických látek v zemědělství. Praha: VÚBP, 2012, str. 3 
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 zajistit dostatečný zdroj vody, který bude přístupný skladu; 

 zásadně uskladňovat v originálních obalech, čímţ se zamezí záměně; 

 zásadně nevlévat tekuté přípravky do lahví od nápojů a nenechávat je na 

dostupných místech bez dozoru.
50

 

4.2.4 Ruční manipulace s břemenem 

Pojmosloví ruční manipulace s břemenem nalezneme v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

které jej vymezuje jako: „přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více 

zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo 

přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických 

podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné 

nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení 

živého břemene.“
51

 V daném právním předpisu se také můţeme dočíst, co všechno 

zahrnuje hodnocení zdravotního rizika, nalezneme zde také hygienické limity 

diferencovány podle pohlaví a další informace k ochraně zdraví při ruční manipulaci 

s břemenem.
52

    

Zahradní skupina při své činnosti přichází do styku s ruční manipulací s břemenem 

zejména při nakládání očistěných a na patřičnou délku zkrácených polen na vlečku traktoru 

a také při tvorbě a úpravě přírodních skalek a schodišť. 

Ke sníţení rizika poškození zdraví je nutné brát v potaz následující zásady bezpečné 

manipulace s břemene: 

 je-li to moţné, musí být zaměstnanec před začátkem práce seznámen s přesnými 

údaji o vlastnostech a hmotnosti břemene, o tom kde leţí jeho těţiště, která strana 

je nejtěţší, jak správně uchopit a zacházet s břemenem a jakým rizikům se 

vystavuje v případě pouţití nesprávných úkonů;  

 ve stoje či vsedě prováděnou manipulaci s břemenem rovnoměrně ve směně časově 

rozloţit; 

                                                 
50

 DRÁSALOVÁ, N. Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 35 
51

 § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
52

 Podrobněji viz § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
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 práce překračující stanovené hygienické limity po kaţdých 2 hodinách přerušovat 

bezpečnostními přestávkami v trvání 5 aţ 10 minut, případně zajistit střídání 

zaměstnanců nebo činností;
53

  

 je potřeba zváţit způsob zvedání břemene – není-li břemeno opatřeno madly nebo 

prohlubněmi pro ruce, potom je břemeno nutné naklonit a uchopit podhmatem 

(vhodné je taková břemena ukládat na hranoly); v případě nepravidelného tvaru 

břemene (těţiště je mimo střed) určit nejvhodnější místa úchopu; 

 při samotném zvedání redukovat vzdálenost mezi těţištěm břemene a těţištěm těla 

na nejmenší, pakliţe je to moţné zaujmout polohu těla, při které je břemeno mezi 

chodidly; 

 zásadně nezvedat břemeno uloţené na podlaze nebo na nízké podloţce z předklonu 

(dojde k několikanásobnému zvýšení tlaku na bederní meziobratlové ploténky a 

následkem můţe být jejich vyhřeznutí), ale vţdy z podřepu; 

 břemena o větší hmotnosti a podlouhlých tvarů zásadně zvedat ve dvou a více 

osobách; 

 zajistit pro manipulaci dostatečný prostor; 

 sypký materiál převáţený pomocí kolečka rozloţit rovnoměrně na korbě a největší 

hmotnost situovat na přední část korby.
54

 

    

                                                 
53

 § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
54

 MATOUŠEK, O. Jak na břemena?. Praha: VÚBP, 2011, str. 11 - 34 
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5 VYHLEDÁNÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK V ZAHRADNÍ 

SKUPINĚ 

V této časti, přistoupíme jiţ k samotnému vyhledání a vyhodnocení rizik pro konkrétní 

objekt, coţ je v našem případě zahradní skupina. Popis objektu byl proveden 

v předcházející části (kapitola 4), kde jsme rovněţ zmiňovali, k jakým činnostem v objektu 

dochází. Dané činnosti jsou pro naši práci stěţejní, neboť pro vyhledání a vyhodnocení 

rizik jsme zvolili diferenciaci na subsystémy podle činností, které zahradní skupina 

provádí. Dané rozdělení názorně reflektuje následující obrázek. 

Ostatní

Zahradní skupina

Práce s břemeny

Práce s RMŘP

Práce s přípravky na 

ochranu rostlin

Práce s travní sekačkou 

(zahradní traktor)

Práce s křovinořezem

 

Obr. 13: Rozdělení na subsystémy podle prováděných prací 

5.1 Vyhledání rizik (identifikace nebezpečí) 

V rámci prvotního sběru dat jsme shromáţdili, respektive nám byly poskytnuty vedoucím 

zaměstnancem a odborně způsobilou osobou k prevenci rizik, tyto dokumenty: 

 průvodní dokumentace jednotlivých strojů; 

 seznam pouţívaných pesticidů (herbicidy, insekticidy); 

 záznamy o pracovních úrazech za poslední 5 let (viz kapitola 4. 1); 

 vyhodnocení rizik práce pro stanovení OOPP; 
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 protokol o kategorizaci prací; 

 hodnocení pracovních rizik moţného ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

bezpečnostní opatření; 

 místní provozní bezpečnostní předpis (Pokyny pro práci s motorovou řetězovou 

pilou). 

Tyto dokumenty byly velkým pomocníkem při identifikaci jednotlivých nebezpečí 

pro konkrétní druhy pracovních činností. Navíc u dokumentů, které jiţ zmapovaly rizika 

v organizaci, jsme jejich závěry rovněţ zapracovali do hodnocení rizik.  

Samotná prohlídka pracoviště a jednotlivých vykonávaných činností (práce 

s křovinořezem, práce s RMŘP, práce s přípravky na ochranu rostlin, práce s travní 

sekačkou, práce s břemeny) proběhla za účasti vedoucího zaměstnance, pomocí metody 

kontrolních listů (check – listů) – podoba jednotlivých kontrolních listů je uvedena 

v příloze č. 1. S vedoucím zaměstnancem byly rovněţ vedeny náramně plodné dialogy, 

v rámci kterých nám poskytl velmi cenné informace. 

Shrneme-li podstatné závěry z kontrolních listů pro jednotlivé prováděné činnosti, 

můţeme konstatovat následující: 

Práce s křovinořezem 

Před započetím práce nebyla prováděna kontrola bezpečnostních prvků nástroje ani 

vizuální prohlídka pracoviště. Během samotné práce ani jeden zaměstnanec nepouţíval 

ochranu sluchu a rovněţ se běţně stávalo, ţe zaměstnanec vstupoval do ohroţeného 

prostoru svého kolegy a naopak. Taktéţ bylo zpozorováno u některých zaměstnanců, ţe při 

práci zaujímají netypickou pracovní polohu. Na závěr podotýkáme, ţe výše zmíněného se 

dopouštěli jak zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu neurčitou, kteří vesměs 

absolvovali pro danou práci rekvalifikační kurz, tak zaměstnanci s krátkodobým 

pracovním úvazkem, kteří kurz neabsolvovali. 

Práce s RMŘP 

Obsluha pily před započetím ani v průběhu práce nekontrolovala stav bezpečnostních 

prvků. Během samotné práce nepouţívala ţádné přidělené OOPP (ochranná přilba 

s ochranou zraku a sluchu, ochranné rukavice, ochranná obuv). Rovněţ bylo 

zaregistrováno, jak pracovník při odvětvování pouţil pilu nad úrovní ramen. Při 

rozřezávání dřeva jej obsluha přidrţovala nohou, případně mu dřevo přidrţoval kolega. Co 
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se týče blízkého okolí káceného stromu, tak to nebylo patřičně očištěno od překáţek a také 

ohroţený prostor nebyl nikterak zajištěn. 

Práce s přípravky na ochranu rostlin 

U práce s pesticidy jsme neměli moţnost zaznamenat jakékoliv pochybení, naopak vše na 

co jsme se zaměřili, bylo precizně prováděno. 

Práce s travní sekačkou (zahradní traktor) 

Obsluha zahradního traktoru bez jakékoliv kontroly ochranných prvků a pracovní plochy 

ihned přistoupila k samotnému kosení. Rovněţ během práce obsluha bezpečnostní prvky 

nekontrolovala. 

Práce s břemeny 

U práce s břemeny jsme jako zásadní zaznamenali, ţe někteří zaměstnanci prováděli 

zvedání břemene z podlahy nepřiměřeně z předklonu. 

Ostatní 

V této kategorii nevyhovělo poţadovaným kritériím pouze ruční nářadí, které nebylo 

zabezpečeno proti prokluzování, rovněţ nebylo vybaveno vhodně tvarovanými drţáky a 

nakonec nebyly k dispozici různé velikosti drţadel.  

5.2 Vyhodnocení rizik 

V této části práce je jiţ ke kaţdému identifikovanému nebezpečí vypočítána konkrétní 

hodnota míry rizika a na základě této míry poté charakterizováno slovní vyjádření 

závaţnosti rizika (viz příloha č. 2). K tomu účelu byla pouţita jednoduchá polokvatitativní 

metoda „PNH“, která je patřičně popsána v některé z předcházejících kapitol, konkrétně 

v kapitole 2.2.1, včetně jednotlivých bodových kritérií nutných k výpočtu míry rizika.   

Při výpočtu míry rizika jsme kromě existujících opatření brali v potaz také předchozí 

vyhodnocení rizik provedené organizací. 
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5.2.1 Vyhodnocení nejzávažnějších rizik a návrh opatření k jejich 

snížení 

Práce s křovinořezem 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Hluk 5 4 3 60 
II. stupeň – 

Neţádoucí riziko  

 

Navrţené opatření: 

 před započetím a v průběhu práce kontrolovat, zda zaměstnanci pouţívají chrániče 

sluchu. 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Zasaţení třetí osoby odlétnutým, 

odmrštěným předmětem 
3 2 3 18 

III. stupeň – 

Mírné riziko 

 

Navrţené opatření: 

 před započetím práce zkontrolovat pracovní plochu, odstranit cizí předměty; 

 vymezit ohroţený prostor, v případě vstupu třetí osoby ihned vypnout chod motoru. 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Zasaţení obsluhy odmrštěným, nebo 

odrazeným předmětem 
3 2 3 18 

III. stupeň – 

Mírné riziko 

 

Navrţené opatření: 
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 před započetím práce důkladně zkontrolovat pracovní plochu, odstranit překáţky a 

cizí předměty. 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Bolesti paţí, ramen a zad v důsledku 

nevhodné pracovní polohy 
3 2 2 12 

III. stupeň – 

Mírné riziko 

 

Navrţené opatření: 

 seznámit zaměstnance jak vhodně seřídit postroj, jaká je optimální pracovní poloha 

při práci. 

Práce s RMŘP 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Hluk 5 4 3 60 
II. stupeň – 

Neţádoucí riziko  

 

Navrţené opatření: 

 před započetím a v průběhu práce kontrolovat, zda zaměstnanci pouţívají chrániče 

sluchu. 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Pořezání při styku s řeznou částí 3 4 4 48 
III. stupeň – 

Mírné riziko 

 

Navrţené opatření: 

 neprovádět odvětvení nad výškou ramen; 
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 rozřezávané dříví nepřidrţovat rukou ani nohou; 

 obsluhu vybavit speciálními kalhoty a obuvi zmírňující účinky řezu. 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Zasaţení padajícím stromem, větvemi 3 3 3 27 
III. stupeň – 

Mírné riziko 

 

Navrţené opatření: 

 před započetím kácení patřičně vymezit ohroţený prostor; 

  patřičně zajistit, aby do ohroţeného prostoru po celou dobu kácení nikdo 

nevstupoval. 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Zpětný vrh 2 4 2 16 
III. stupeň – 

Mírné riziko 

 

Navrţené opatření: 

 neprovádět řezání horním čtvrtkruhem vodícího kolečka. 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Pád suchých větví 3 2 2 12 
III. stupeň – 

Mírné riziko 

 

Navrţené opatření: 

 před započetím a v průběhu práce kontrolovat, zda obsluha pouţívá ochrannou 

helmu. 
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Práce s břemeny 

Identifikované nebezpečí 

Jednotlivá kritéria 
Míra 

rizika Rizikový stupeň - 

závaţnost rizika 
P N H R 

Poškození páteře v důsledku nevhodné 

manipulace 
4 4 3 48 

III. stupeň – 

Mírné riziko 

 

Navrţené opatření: 

 seznámit zaměstnance s vhodným způsobem manipulace. 
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ZÁVĚR 

Na základě jednoduché polokvantitativní metody „PNH“ jsme provedli vyhodnocení rizik 

při údrţbě zeleně v parku jablunkovského sanatoria. Vzhledem k tomu, ţe metodou „PNH“ 

nebyl u ţádného nebezpečí stanoven rizikový stupeň I. (nepřijatelné riziko), zařadili jsme 

do kategorie nejzávaţnějších rizik dva rizikové stupně a to rizikový stupeň II. (neţádoucí 

riziko) a rizikový stupeň III. (mírné riziko). Pro identifikované nebezpečí, u kterého potom 

daná metoda výpočtem stanovila rizikový stupeň II., nebo III., jsme poté navrhli opatření. 

Na základě vypočtených údajů je patrné, ţe dané rizikové stupně II. a III. se 

vyskytují u práce s křovinořezem, práce s ruční motorovou řetězovou pilou a práce 

s břemeny. Rizikového stupně II., tedy neţádoucího rizika dosáhl jenom hluk a to jak u 

práce s křovinořezem, tak u práce s ruční motorovou řetězovou pilou. Ostatní 

identifikovaná nebezpečí, pro která jsme navrhli opatření, spadají do rizikového stupně III, 

tedy mírného rizika.  

Veškeré výsledky naší práce byly předloţeny vedoucímu zaměstnanci. U 

identifikovaných nebezpečí, která dosáhla rizikového stupně II., jsme ve spolupráci 

s vedoucím zaměstnancem rozhodli, ţe námi navrţená opatření budou urychleně 

provedena právě vedoucím pracovníkem. Ostatní opatření budou postupně realizována buď 

vedoucím zaměstnancem, nebo jím pověřeným pracovníkem. O provedených opatřeních 

bude vţdy proveden patřičný záznam. 
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