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Úvod  

Stavebnictví je obor s největším zkreslením, vzhledem k objemu práce vůči 

stabilitě prostředí oproti všem ostatním oborům. Vyskytují se zde největší finanční 

prostředky a nejméně kvalifikovaná síla. To vše v kombinaci: LEVNĚ, RYCHLE, 

KVALITNĚ vytváří nepřiměřený tlak na všechny zúčastněné. Tento tlak se projeví 

v první řadě nerespektováním bezpečnosti práce. 

„V roce 2010 se stalo 39 113 pracovních úrazů, z nichž bylo 132 smrtelných a 

870 závažných (s hospitalizací zaměstnance delší než 5 dnů). Největší počet smrtelných 

pracovních úrazů, 21 %, byl zaznamenán v oblasti stavebnictví. Z celkového počtu 

představují 32 % smrtelných pracovních úrazů úrazy cizinců.“ 

[http://www.mesec.cz/aktuality/cerna-statistika-roku-2010-132-smrtelnych-

pracovnich-urazu , 1] 

Ze všech oborů patří stavebnictví mezi odvětví s největším počtem pracovních 

úrazů. Jedná se o těžké a smrtelné úrazy, způsobené zejména porušením bezpečnosti 

práce ať už vlastním nebo cizím a podceněním rizik z činnosti. Z toho vyplývá, že 

poskytovaná první pomoc (laická i odborná) je poskytována často v nezajištěném 

prostoru s minimem informací o možných rizicích a tím i nebezpečích z toho 

plynoucích.  

Jelikož si tyto rizika uvědomuji, chtěl bych tuto problematiku zmapovat a 

navrhnout postupy, jak provádět zásah v těchto podmínkách.  



1 Cíle práce 

 

1.1 Vytvořit pomůcku pro vyhodnocení rizik před vstupem na pracoviště 

(stavbu) pro zajištění možnosti zásahu 

Hlavní cíl mé práce je vytvořit pomůcku pro vyhodnocení rizik před vstupem na 

pracoviště (stavbu) k zajištění možnosti zásahu pro zdravotnický personál. A 

poskytnout mu takové informace, aby byl schopen posoudit základní rizika, která ho 

mohou ohrozit. 

1.2 Ověřit míru schopnosti poskytnou laickou první pomoc 

Mým prvním dílčím cílem je prokázat, že základní laickou první pomoc zvládne 

alespoň více než 50 % účastníků stavby (pro potřeby absolventské práce bude stav 

zjištěn ve středně velké stavební firmě).  

1.3 Definovat rizika pro zdravotnický tým 

Mým druhým dílčím cílem je definovat rizika pro zdravotnický tým na pracovišti, 

na základě definice těchto rizik je možné vytvořit pomůcku pro ochranu 

zdravotnického personálu. 

 

 

 



2 Teoretická část 

2.1 Statistika úrazovosti na stavbách v ČR  

Pro snadné porovnání zde předkládám stručnou statistiku nehod v ČR a na 

stavbách. 

V roce 2010 se stalo 38 188 nehod, z toho 132 smrtelných. *STÁTNÍ ÚŘAD 

INSPEKCE PRÁCE, 2010]. Z těchto nehod bylo 25 186 nehod na pracovištích a stavbách, 

z toho 65 smrtelných.  

Z této statistiky zjednodušeně plyne, že pokud se stane nehoda, je z 66 % 

pravděpodobností na pracovišti, tudíž v prostoru vyžadujícím vstupní školení před 

vstupem do těchto prostor. Je to také prostor s vyšším rizikem úrazu.  

 

Tabulka č.1 : Pracovní úrazy dle místa úrazu a dle druhu *Státní úřad inspekce práce, 

Pracovní úrazy 2010-BOZP, Praha 2010] 



2.2  Analýza rizik 

Pro zpracování správných postupů a zajištění bezpečného pobytu na pracovišti je 

nutné provést analýzu rizik.  

2.2.1  Identifikace nebezpečí 

Účelem identifikace rizik je nalézt a včas rozpoznat rizika, která hrozí na 

konkrétním pracovišti. 

Prvním krokem je identifikace nebezpečí (tzn. jaké nebezpečí hrozí a kde je jeho 

zdroj). Pro správnou identifikaci je nutné znát pracovní a technologické postupy. Dále 

je nutná znalost prostředí.  

2.2.2  Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika je zhodnocení možného vzniku rizika a následného vzniku 

mimořádné události.  

Cílem zhodnocení rizika je určení nutnosti zabránit vzniku mimořádné události. 

Mezi základní cíle hodnocení rizik patří stanovit nebezpečí, ohrožené osoby, 

odhadnout související rizika, možnosti eliminace rizika, rozhodnout o opatřeních. 

Pro účely míry rizika můžeme použít jednoduché rozdělení. Riziko vysoké je 

hodnoceno jako nepřijatelné a je nutné najít opatření pro eliminaci rizika. Riziko 

střední to je hodnoceno jako přijatelné, pouze je třeba provádět opatření pro snížení 

rizik. A poslední riziko nízké je hodnoceno jako přijatelné, s nutností provádět opatření 

pro udržení míry rizika. 

2.2.3  Opatření k eliminaci nebo snížení rizika 

Na základě vytvořených rizik je třeba provést opatření pro eliminaci nebo snížení 

rizik. 

Jedná se zejména o stanovení opatření pro zabránění rizikům, stejně tak o 

využívání kolektivní ochrany, tak o využívání osobních ochranných prostředků. 



2.3 Rizika v prostoru pracoviště (zejména stavby a staveniště) 

Před vstupem na staveniště je nutné provést seznámení s riziky na pracovišti. Bez 

tohoto seznámení nelze vstup na pracoviště s ohledem na rizika povolit.  

Každý z účastníků pracoviště (stavby), a to na kterékoliv pozici musí být před 

vstupem na stavbu ze zákona proškolen dle NV 591/2006 Sb., včetně posledního 

platného znění zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek. A zároveň musí být 

seznámen s riziky konkrétního pracoviště. To znamená, že dle výkladu tohoto nařízení 

vlády je i zasahující tým povinen být seznámen s riziky na konkrétním místě zásahu. Za 

každého, kdo se pohybuje na staveništi zodpovídá zodpovědná osoba s patřičným 

oprávněním dle příslušného zákona. Vzhledem k tomu, že tento krok není zdravotníky 

z pochopitelných důvodů (především z časových) respektován, uvádím zde shrnutí 

nejčastějších rizik. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

Zároveň zdůrazňuji, že dopady mimořádných událostí (úrazů) pro jednotlivé 

účastníky spadají do trestně právního práva. Tudíž považuji za nutné, aby pracovníci 

byli proškoleni o těchto rizikách již od zaměstnavatele, který také ze zákona zodpovídá 

za příslušné a úplné proškolení svých zaměstnanců. *ZÁKON 40, PRAHA 2009, PRAHA 

2011, ZÁKON 262, PRAHA 2006] 

 

 

 

 

 



2.3.1   Rizika práce na pracovišti 

Možným ohrožením na pracovišti se bráníme kolektivními ochrannými 

prostředky nebo osobními ochrannými prostředky. Z hlediska zákona je 

upřednostněno kolektivní zajištění. To je zejména z důvodu bezpečnosti. Vždy je lepší 

chránit všechny než jednoho. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.1 Práce ve výškách  

Nebezpečí plynoucí z práce ve výškách je způsobeno riziky pro osoby ve výšce i 

v hloubce. Ohrožení je především možným pádem do hloubky a pádem předmětu 

z výšky.  

Zajištění proti pádu z výšky je prováděno především zábradlím jakožto 

kolektivním zajištěním, dále pak úvazy a záchytnými pásy a postroji, tj. osobním 

zajištěním. Zajištění proti předmětům padajícím z výšky je v první řadě pomocí sítí a 

bezpečnostních odstupů, dále osobními ochrannými prostředky tj. helmou. *NAŘÍZENÍ 

VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.2 Výkopové práce 

Nebezpečí plynoucí z těchto prací vychází z rizik způsobených nestabilitou 

výkopu a nebezpečími od podzemních sítí (elektro, plyn, voda). 

Zajištění je prováděno primárně pažicími systémy, dále důsledným odpojením sítí 

v prostoru výkopu. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006] 

2.3.1.3 Otvory v podlaze 

Nebezpečí těchto otvorů je nejvíce v riziku pádu do hloubky nedostatečně 

zajištěnými otvory.  

Opatření se provádí ohrazením pomocí zábradlí, nebo zabedněním. *NAŘÍZENÍ 

VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.4 Svářecí práce, práce s horkými materiály 

Nebezpečí těchto prací spočívá hlavně v riziku popálení a to všemi druhy záření. 

Dále pak možnost úrazu elektrickým proudem.    



Opatření spočívá v dodržování bezpečnostních postupů, používání přístrojů 

s platnou a funkční revizí, používání osobních ochranných pomůcek, zajištění prostoru 

a držení požárních hlídek. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.5 Obsluha strojů a mechanizmů 

Stroje a mechanizmy jsou nebezpečné zejména pohyblivými částmi a samotným 

pohybem stroje (přirozený pohyb, nepřirozený pohyb – především překlopení, pád). 

Opatřením je primárně dodržovat odstupovou vzdálenost od stroje definovanou 

jeho dosahem, do tohoto prostoru vstupovat pouze v případě vypnutého stroje nebo 

po případném proškolení. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.6 Bourací a rekonstrukční práce 

Při nedodržení technologického postupu prací hrozí, že dojde k předčasnému 

proboření nižších pater bouraného objektu (například při současném nezajištění 

odběru snášené stavební suti). Velké ohrožení může vzniknout při vyhazování 

stavebního materiálu mimo určenou technologii odběru apod. (například shození 

prkna z výšky může při větrném počasí zranit osoby i několik desítek metrů od místa 

bourání). 

Základním opatřením je postupovat podle technologického postupu 

zpracovaného oprávněnou osobou, odpojení sítí (elektro, voda, plyn) je nutností. Dále 

je třeba provést opatření, která zabrání úrazu způsobenému pádem předmětu či části 

konstrukce. To znamená zabránit vstupu osob do ohrožené oblasti a nepovolit práci 

osob nad sebou. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.7 Ochranná pásma elektroinstalací 

K popálení nebo smrtelnému zranění osob může dojít při nedodržení ochranných 

pásem vzdušného el. vedení, ale obdobně při výkopech může dojít k narušení 

podzemního el. kabelu. Při pohybu osob v blízkosti elektrických traf může dojít 

k zasažení el. proudem i bez přímého dotyku. 



Je nutné zásadně veškeré práce provádět a k vedení se přibližovat po zajištění 

vypnutí sítě. Základní pravidlo je vždy předpokládat, že vedení je pod proudem, dokud 

není zřejmý opak. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.8 Vázací prostředky - lana, vazáky, řetězy 

Nebezpečí spočívá v nepoužívání, nebo v používání nevhodných nebo 

poškozených vázacích prostředků. Z toho plyne riziko pádu předmětu z výšky od 

břemene. 

Opatření jsou v používání předepsaných a neporušených vázacích prostředků a 

zabránění vstupu do prostoru pod břemeno. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.9 Vertikální přeprava (výtah, plošina) materiálu a osob 

Nebezpečí spočívá v přepravě osob nebo materiálu (nadrozměr, nadváha) ve 

výtahu k tomu neuzpůsobeném. Časté je, že některé typy výtahů nemají povolení pro 

přepravu osob a mají omezení rozměru a váhy, tato omezení nejsou respektována. 

Dále mohou být úrazy způsobené při pohybu o ostré hrany a části konstrukce mimo 

výtahový prostor. 

Základem je používat výtah, který je v souladu s normami, určenými pro provoz 

výtahu, včetně nutných revizí. Dále vytvoření ohrazení volných okrajů a zamezení 

vstupu osob pod zdvihnutou plošinu. Dodržování zákazu přepravy osob u zařízení které 

k tomu nejsou určeny (tyto výtahy nemají dostatečný způsob bezpečnostního jištění) 

*NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.10 Elektrické zařízení 

Nebezpečí spočívá v úrazu následkem zasažení elektrickým proudem, (zpravidla 

nahodilý dotyk s fázovým vodičem, úlek při průchodu el. proudu tělem poškozeného). 

Ke kontaktu může dojít při neodborné manipulaci či při poškození izolace pohyblivých 

vodičů. 

Základním pravidlem je dodržování zákazu odstraňování zábran a ochranných 

krytů, otvírání přístupů k elektrickým částem a respektování bezpečnostních sdělení. Je 

třeba zabránit neodborným zásahům do elektrické instalace. Provádění povinných 



revizí (viz ČSN 33 1500, ČSN 33 1610). Dále pak zvýšená opatrnost při práci v blízkosti 

elektrického vedení. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.11 Nebezpečné látky 

Nebezpečí spočívá v úrazu následkem zasažení chemickou látkou, zejména 

kyselinami a louhy. Tyto žíraviny mohou ohrozit lidský organizmus poleptáním (očí, 

pokožky, popálení, vdechnutí výparů při používání, (podle zákona č.356/2003 Sb., 

v platném znění)). Mezi další nebezpečné látky patří karcinogeny a nebezpečné 

biologické látky (především azbest, polychlorované bifenyly, polyuretany (jejich 

tvrdidla obsahují izokyanáty), nátěrové hmoty a rozpouštědla, živice, kysličník 

vápenatý (vápno), ropné látky). 

Základním opatřením je proškolení pro práci s konkrétními nebezpečnými 

látkami, důsledné používání OOPP, zajištění předepsaného pracovního prostoru, 

dostupnost zdroje čisté vody a funkční lékárnička. Dále pak označení nebezpečného 

prostoru a vyloučení nepovolaných osob v místě práce. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 

2006] 

2.3.1.12 Staveniště, pracoviště  

Nebezpečí spočívá v úrazu následkem pádu, naražení různých částí těla po 

nastalém pádu v prostorách pracoviště, zakopnutí, podvrtnutí nohy, uklouznutí při 

chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách, pracovních schůdkách a 

schodištích, plošinách apod. Uklouznutí při chůzi po terénu, propíchnutí chodidla 

hřebíky nebo jinými ostrými předměty. Pády osob při vstupu/výstupu (schodiště, 

žebříky, apod.). Pády osob do prohlubní, šachet, jam, kanálů, otvorů. 

Základem je zajištění bezpečného stavu povrchu podlah na pracovišti, udržování 

pořádku na komunikacích i uvnitř budov a kolem strojů a zařízení, používání pouze 

vhodných přístupových cest na pracoviště, dostatečné osvětlení, v zimním období 

odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp. Používání předepsaných OOPP – 

ochranná obuv. Při výstupu a sestupu používat výhradně schválené a označené žebříky. 

Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. únosnými poklopy nebo u větších 



otvorů kompletní dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké s okopovou hranou při podlaze 

min.100 mm vysokou. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.13 Žebříky přenosné (NV 362/2005 Sb., Příloha odst. III) 

Nebezpečí spočívá v úrazu následkem pádu žebříku i se zaměstnancem při ztrátě 

stability, pádu osoby ze žebříku při sestupu nebo výstupu, při osazení žebříku na 

nerovný terén, při přetížení nebo vychýlení. Dále pak prasknutí žebříku, zlomení příčle 

dřevěných žebříků s následným pádem osoby. Rozjetí postranic u dvojitého žebříku 

(štaflí). 

Mezi základní pravidla patří používání pouze průmyslově vyráběných žebříků. 

Zásadně se nesmí nepoužívat poškozené nebo „po domácku“ vyrobené žebříky. Ze 

žebříku se nesmí provádět žádné práce jako vrtání, šramování, práce s motorovou 

pilou apod. Žebřík musí horní patro přesahovat o 1,1 m a musí být řádně zajištěn proti 

posunutí. Po žebříku smí osoba nést břemeno o hmotnosti max. 15 kg. Na žebříku smí 

být vždy pouze jedna osoba. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.1.14 Doprava silničními vozidly - NV 168/2002 Sb. 

Nebezpečí spočívá v úrazu následkem zasažení obsluhy materiálem a předměty 

při otvírání bočnic, zadního čela, dveří. Dále pak sjetí vozidla mimo zpevněnou vozovku 

a jeho převrácení. Dopravní nehody na veřejných komunikacích (srážka vozidel a 

následná zranění řidiče a cestujících). 

Základním pravidlem je opatrnost při otevírání bočnic, zadního čela a dveří tak 

aby nedošlo k poranění vykládaným materiálem či pohybem osob. Pro výstup a sestup 

na ložnou plochu používat žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení. Nezdržovat se za 

couvajícím vozidlem. Při připojování a odpojování vleků ze soupravy dodržovat 

bezpečnostní předpisy. Za uložení materiálu na vozidle odpovídá řidič! Při opravě 

vozidla na veřejné komunikaci je třeba místo opravy viditelně označit výstražným 

trojúhelníkem. Z hlediska životního prostředí je nutné zabránit únikům olejů a jiných 

ropných látek. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 



2.3.1.15 Výrobní a provozní budovy - NV 101/2005 Sb. 

Nebezpečí spočívá v úrazu následkem pádu a propadnutí materiálu skrz strop, 

pády předmětů z podlahy, plošiny, lávky, ocelových roštů, apod. Propadnutí osoby 

podlahou, poklopem, podlahovým roštem, neúnosnou střešní krytinou, zejména pak 

pád osoby při provádění údržby a oprav, při čištění osvětlovacích těles, odstraňování 

sněhu ze střech apod. Při pohybu osoby hrozí zakopnutí, pád osoby na rovině o 

vystupující překážky v cestě, nebezpečí uklouznutí osob v umývárnách, koupelnách, na 

zamaštěných podlahách, uklouznutí po namrzlé šikmé rampě. Samovolné zavření křídel 

vrat, oken vlivem působení větru, vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu. Pořezání 

o sklo rozbité skleněné výplně. 

Základním pravidlem je zajištění předmětů proti pádu, udržování bezpečného 

stavu podlah, používání předepsaných OOPP při pracích na částech budov, především 

na střechách a při práci ve výškách. Volné okraje musí být při práci ochráněny pevným 

zábradlím nebo jiným ochranným prvkem. Nelze-li odstranit komunikační překážky, o 

které lze zakopnout, je nutno použít náběhové klíny nebo bezpečnostní označení 

(černožluté nebo červenobílé šrafování). V zimním období nutno odstraňovat námrazu. 

Křídla vrat musí být opatřeny funkčními háčky proti samovolnému zavření. Včasné 

provádění kontrol křídel vrat a oken a výměny prasklých skel. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, 

PRAHA 2006] 

2.3.1.16 Dřevoobráběcí stroje  - ČSN 49 6100 - 49 6106 

Při používání strojů (kotoučová pila „cirkulárka“, pásová pila) hrozí 

nebezpečí úrazu následkem poškození a destrukce pilového kotouče, vymrštění 

pilového pásu se zasažením obsluhy, pořezáním traumatickou amputací prstů obsluhy, 

vymrštění zaklíněného odřezku, suku do obličeje při zpětném vrhu při nepoužívání 

předepsaných OOPP (tj. obličejový štít, kožená vyztužená zástěra). Dále hlavní příčinou 

úrazů je chybějící kryt a rozvírací klín pily, zakopnutí a pád obsluhy vlivem nepořádku 

kolem pily. Zasažení elektrickým proudem při poškozeném vypínači. 

Mezi základní pravidla práce s kotoučovou pilou patří práce výhradně 

s ochranným krytem, seřízeným rozvíracím klínem a funkčním elektrickým vypínačem. 

Pilový kotouč musí být odborně nabroušený a obsluha udržuje kolem pily pořádek. Je 



třeba dodržet zákaz práce na pile v rukavicích (kromě výjimečných případů práce 

v zimě, s dřevem s pryskyřicí), kdy je možno použít tří až pětiprsté rukavice. Na 

cirkulárce se nesmí řezat klíny a kusy kratší než 30 – 40 cm, je třeba je přidržovat 

vhodnými dotlačovacími pomůckami. Odřezky od kotouče pily se nesmí odstraňovat 

prsty, ale opět vhodnou dřevěnou pomůckou. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

[ČSN 49 6100 - 49 6106] 

2.3.1.17 Ruční nářadí  

Při používání ručního nářadí hrozí nebezpečí způsobení sečné, řezné, bodné rány, 

otlaky, zhmožděniny a podlitiny při nežádoucím kontaktu nářadí s rukou. Úrazy očí 

odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, vyklouznutí nářadí z ruky, zasažení kladivem. 

Dále pak pády nářadí ze zvýšených pracovních míst. 

Hlavní zásadou je používání vhodného druhu a typu nářadí. Zákaz používání 

poškozeného nářadí. Používání OOPP k ochraně zraku, používání řádně nabroušených 

sekáčů, sekání od těla zaměstnance, udržování dostatečné vzdálenosti mezi 

zaměstnanci a používání nářadí pouze k pracím, pro které je určeno. *NAŘÍZENÍ VLÁDY 

: 591, PRAHA 2006] 

2.3.1.18 Mechanizované elektrické nářadí  

Při používání elektrického nářadí hrozí nebezpečí způsobení zhmoždění ruky, 

vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě „zakousnutí“ (zaseknutí) 

nebo prasknutí vrtáku, při držení obrobku v ruce. Vyklouznutí nářadí z ruky, sjetí a 

sesmeknutí nářadí při práci s nářadím a zranění obsluhy. Namotání oděvu (jeho 

volných rukávů, vlasů, rukavice na rotující nástroj. Zranění očí a obličeje odletujícími 

částmi při opracovávání materiálů, zejména při sbíjení nebo vrtání. Provádění těchto 

prací ze žebříku přesto, že je to výslovně zakázáno (a to především práce s motorovou 

pilou). Dále hrozí zranění očí, obličeje obsluhy nebo osob v blízkém okolí tryskajícím 

paprskem čistící látky (proudem kapaliny, páry) o vysokém tlaku a jemnými částicemi 

uvolněnými z čištěných ploch. Popálení horkými kapalinami, pohmoždění různých částí 

těla, opaření vodou, udeření obsluhy hadicí pod tlakem, uklouznutí a pád na znečištěné 

podlaze. 



Mezi základní pravidla patří používat nářadí jen pro účely určené výrobcem. 

Opravy elektrického nářadí smí provádět jen osoba odborně způsobilá. Při práci je 

nutné postupovat vždy podle návodu výrobce. Při práci se musí používat předepsané 

OOPP, zejména brýle a obličejové štítky a vhodné pracovní ustrojení obsluhy bez volně 

vlajících částí oděvu. Při práci s elektromechanickým nářadím je nutné dbát na ochranu 

zemněním především při práci v mokru nebo na kovových konstrukcích. Elektrické 

nářadí, přívodní elektrický kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku povinně 

pravidelně kontrolovat a provádět povinné revize. Zásadně nepoužívat poškozené 

elektrické nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout. Provádět 

seřizování, mazání a čištění nářadí jen je-li v klidu a odpojeno od zdroje elektrického 

proudu. Dodržovat zákaz zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou 

odstraňovat třísky a odpad. Opatrnost obsluhy při práci. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, 

PRAHA 2006] 

2.3.1.19 Lešení, ochranné a záchytné konstrukce   

Nebezpečí spočívá v úrazu následkem pádu osob z nestabilních provizorních 

pomocných lešení provedených bez projektu a základních zásad stability, funkčnosti a 

pracovní bezpečnosti dotčených osob a okolí. Lešení, které není dostatečně fixováno 

do obvodové zdi nebo je postaveno neodborně hrozí zřícením konstrukce lešení. 

Lešení, které nemá bezpečnostní zábradlí a přesto na něm pracují zaměstnanci, zvyšuje 

nepřijatelně riziko pádu osob do hloubky.  

Mezi základní opatření pro zamezení vzniku úrazu je provedení konstrukce lešení 

v souladu s předpisy podle technické dokumentace odbornou osobou. Dále je nutné 

dostatečné zajištění proti zřícení konstrukce s ohledem na vnější vlivy, jimž bude 

konstrukce vystavena (vítr, sníh, provozní zatížení). Pro provoz lešení platí, že je 

periodicky kontrolováno a tato kontrola se provádí každý den před započetím prací. 

K tomu dále pravidelné revize dle typu lešení. Ochranný poklop, ochranná konstrukce 

tvoří souvislé překrytí prohlubní nebo otvorů. Záchytná konstrukce určená k zachycení 

osob, popř. materiálu nebo předmětů padajících z výšky. Umisťuje se pod úrovní 

chráněného pracoviště nebo komunikace. Podlážky lešení musí rozměrově odpovídat 

typu lešení. Volné okraje pracovní podlahy ve výšce větší než 2,0 m jsou chráněny 



dvoutyčovým zábradlím (výška zábradlí 1,1 m dle ČSN 73 8101). *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 

362, PRAHA 2005] 

2.3.1.20 Práce v infekčním prostředí - biologické látky (viry, baktérie, …) 

Nebezpečí spočívá v možnosti nákazy infekčním onemocněním nebo přenosu 

onemocnění na další osobu, zejména virovou hepatitidou typu A, B, C a HIV.  

Mezi základní opatření patří dodržování osobní hygieny, dodržování izolačních 

postupů, používání bariérových ochranných prostředků. Nepoužívání částí oděvů 

s vysokým rizikem přenosu (hodinky, náušnice, gelové nehty…). Denní výměna 

pracovních oděvů. Desinfekce rukou před a po výkonu. Pro zdravotnický personál je 

povinně využíváno očkování proti virové hepatitidě typu A a B podle vyhlášky MZ 

č.229/2010 Sb. [VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ : 229, PRAHA 2010] 

2.3.1.21 Práce v psychicky náročném prostředí 

Riziko spočívá v dlouhodobé zátěži organismu psychickým tlakem. Především 

komunikací s pacienty, kteří jsou v tíživé životní situaci. Řešení situací, které mají 

obtížné řešení nebo nemají řešení vůbec. Psychická deprivace vycházející ze systému 

zdravotnictví. Tyto potíže mohou dospět až do psychických onemocnění (syndrom 

vyhoření).  

Mezi základní opatření patří dodržování psychické hygieny, dodržování zdravého 

životního stylu. Zajišťovat životní a sociální oporu tj. rodina, přátelé, kolegové v práci, 

zájmy, koníčky a celkově trávení volného času. 

2.3.1.22 Zraková zátěž při používání zobrazovacích jednotek 

Riziko spočívá v trvalém popř. zhoršujícím se poškození zraku, v první řadě 

ostrosti vidění v důsledku používání zobrazovacích jednotek. 

Mezi základní opatření patří rozvržení práce se zobrazovacími jednotkami tj. 

přestávky, omezení doby práce. Dále správné používání zobrazovacích jednotek tj. 

vzdálenost očí od obrazovky, správně upravený jas monitoru, umístění okolních svítidel 

s ohledem na odlesky. Správné seřízení zobrazovací jednotky tj. frekvence, kmitání, 



plavání, střídání jasů. [INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, RIZIKA KTCH, 

2011] 

2.3.1.23 Exploze a požár medicinálních plynů 

Mezi největší riziko patří vznik popálenin a mechanických poškození tlakovou 

vlnou exploze, zejména vinou chybné manipulace.  

Základní opatření je zajištění pravidelných revizí, obsluhu provádět pouze 

proškolenou obsluhou. Provádět pouze předepsané postupy, zamezit přístupu tuků do 

blízkosti ventilů, nemíchat v přístrojích stlačený vzduch a O2. S tlakovými lahvemi 

nakládat vždy jako s plnými bez ohledu na skutečný obsah. [INSTITUT KLINICKÉ A 

EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, RIZIKA KTCH, 2011] 

2.3.1.24 Kontakt s ostrými předměty 

Mezi základní riziko je vznik řezné popř. bodné rány poškozující měkké tkáně 

s možnosti poškození cév a šlach. 

Mezi opatření patří zvýšená pozornost při manipulaci s ostrými nástroji tj. 

především noži, skalpely a nůžkami. Dále pak injekčními jehlami a skleněnými 

předměty. Při práci je nutné odkládat nástroje na určené místo a chránit před pádem a 

nezakrývat dalším materiálem, injekční jehly mimo aplikaci chránit krytkou. [INSTITUT 

KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, RIZIKA KTCH, 2011] 

2.3.1.25 Ionizující záření RTG zářičů, neužitečné rozptýlené záření  

Nebezpečí spočívá ve škodlivých účincích záření. A to jak v okamžitých účincích, 

tak pozdních účincích tj. popáleniny, mutace, degenerativní změny. 

Mezi základní opatření patří používání ochranných pomůcek a předepsaných 

postupů tak, aby byla omezena dávka záření, používání dozimetrů. Dále pak pravidelné 

osobní prohlídky. [INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, RIZIKA KTCH, 

2011] 



2.3.2  Rizika pro zdravotnický záchranný tým při vstupu na pracoviště  

2.3.2.1 Pád předmětu z výšky  

Mezi riziko, které považuji za jedno z největších nebezpečí při vstupu na 

pracoviště je pád předmětu z výšky a zranění osoby padajícím předmětem (předmět 

získá v poměrné krátké výšce velkou kinetickou energii). 

Toto riziko je způsobeno špatnou organizací práce a nedostatečným 

zabezpečením spodního pracoviště. Zejména provádění prací nad komunikačním a 

pracovním prostorem, jeřáb – přeprava materiálu nad pracovníky nebo uvolnění 

předmětu z konstrukce.  

Mezi základní pravidla zajištění bezpečnosti je nedopustit kolizi činností tak, aby 

se osoba nedostala do rizika možnosti úrazu. Tato ochrana je řešena při vzniku tohoto 

nebezpečí (zajištění prostoru pod pracovištěm) a také kontrolou zda je možné vstoupit 

do prostoru. Jako další zásadní způsob ochrany je používání osobních ochranných 

pomůcek (helmy). 

Toto riziko je nebezpečné především vznikem vážného poranění horní poloviny 

těla, hlavně se jedná o poranění hlavy. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 

2.3.2.2 Pád do hloubky  

Toto riziko je zásadním ohrožením osob na pracovišti. Pád osoby do hloubky je 

častým ohrožením na transportních cestách po pracovišti. Jedná se jak o pády osob do 

prohlubní, šachet, jam, kanálů, otvorů, do výkopu, tak o pády osob z výšky nejčastěji 

výstupu/sestupu schodišť, žebříků, plošin. 

Toto riziko je způsobeno primárně nedostatečným zajištěním komunikačních tras 

pomocí bezpečnostních prvků, které musí být v dostatečném množství a v předepsané 

kvalitě (zábradlí, poklopy, apod.). 

Mezi základní pravidlo patří zvýšená opatrnost u okrajů ploch a míst prostupů. 

Volným okrajům je třeba se vyhnout a nepřipustit ohrožení osob. 

Toto riziko je nebezpečné vznikem polytraumat a těžkých život ohrožujících 

stavů. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 



2.3.2.3 Zranění o nerovnosti na podlaze  

Toto riziko ohrožuje osoby zejména možností úrazu zakopnutím osoby vlivem 

vystupující překážky v cestě, dále pak nebezpečí uklouznutí osob v umývárnách, 

koupelnách, na zamaštěných podlahách, uklouznutí po namrzlé šikmé rampě. 

Toto riziko je způsobeno nedostatečným zajištěním komunikačních tras, dále pak 

sníženou pozorností pracovníků. Další překážky vznikají chybnou logistikou postupu 

práce, kdy materiál a jiné předměty jsou ukládány v komunikačních trasách. 

Základní opatření pro zamezení vzniku úrazu je udržovat komunikační koridory 

bez překážek a kluzkých míst. Dále pak zvýšená pozornost (platí pro celé pracoviště) na 

pracovišti a při pohybu po pracovišti.  

Toto riziko je nebezpečné především vznikem úrazů pádem z malé výšky a na 

předměty. Nejčastěji vznikají fraktury končetin, výrony, úrazy hlavy. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 

591, PRAHA 2006] 

2.3.2.4 Zranění o nebezpečné povrchy  

Toto riziko patří mezi nejzákeřnější, neboť nebezpečné povrchy nemusí být na 

první pohled nebezpečné a nemusí vykazovat při pohledu zřejmé nebezpečí. 

Nejnebezpečnější povrchy jsou povrchy pod proudem, znečištěné chemicky, 

bakteriologicky, radiologicky. Mezi lépe identifikovatelné, nicméně ohrožující povrchy 

patří horké, studené, ostré hrany a pohyblivé části strojů. Tyto lépe identifikovatelné 

se za horších podmínek (snížená viditelnost, vliv prostředí, stroboskopické světlo - 

zářivky) stávají také neidentifikovatelnými. 

Základním opatřením je označení povrchu s vyznačením nebezpečnosti povrchu. 

Dále pak zajištěním nepřístupnosti k nebezpečným povrchům a důsledným 

seznámením osob s riziky na daném pracovišti. 

Tato rizika jsou nebezpečná hlavně vznikem rozsáhlých popálenin, řezných ran, 

úrazů elektrickým proudem. *NAŘÍZENÍ VLÁDY : 591, PRAHA 2006+ 



2.3.2.5 Zranění při přepravě silničními vozidly 

Mezi největší nebezpečí patří vznik dopravní nehody a následné zranění řidiče i 

cestujících. 

Toto riziko je způsobeno velkým množstvím účastníků a náročností silničního 

provozu. Nejčastější příčiny nehod jsou zejména vysoká rychlost a nepozornost řidiče.  

Základní opatření proti vzniku nehody je přizpůsobení jízdy stavu a možnostem 

vozovky a vozidla. Dále pak vnímat klimatické podmínky a rizika z toho plynoucí. 

Toto riziko je nebezpečné vznikem polytraumat a těžkých úrazů především 

páteře a vnitřních zranění. [BOJOVÝ ŘÁD JEDNOTEK PO, PRAHA 2001] 



2.3.3  Rizika profesní 

2.3.3.1 Infekce při manipulaci s infekčním materiálem 

Toto riziko je způsobeno vysokou mírou rizika práce s infekčním materiálem. A to 

s ohledem na šíření infekčních onemocnění. Přenos je možný vzduchem, dotekem, 

nebo přenosem tělesných tekutin.  

Mezi základní opatření patří dodržování sterility prostředí pomocí zásad hygieny. 

Hlavní opatření jsou dodržovat příslušnost oděvů, převlékání pouze v určených 

prostorech. Nepoužívat šperky, hodinky a gelové nehty. Před a po výkonu důsledně 

používat desinfekci rukou, také při změnách prostředí. Při zákrocích s porušenou 

integritou kůže vždy používat sterilní ochrannou masku a rukavice. Důsledně dodržovat 

třídění odpadu a to především na infekční a ostatní odpady v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích, v platném znění, dále ostrý odpad skladovat 

v nepropíchnutelném obalu. Mezi důležitou prevenci vzniku infekce patří očkování a to 

hlavně očkování proti virové hepatitidě typu A a B. 

Toto riziko je nebezpečné vznikem infekce, která muže skončit trvalou pracovní 

neschopností až smrtí. [INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, RIZIKA 

KTCH, 2011] 

2.3.3.2 Psychický stres při práci s pacienty 

Toto riziko spočívá v dlouhodobé zátěži organismu psychickým tlakem. Řešením 

situací, které mají obtížné řešení nebo nemají řešení vůbec. Tyto potíže mohou dospět 

až do psychických onemocnění.  

Mezi základní opatření patří dodržování psychické hygieny, dodržování zdravého 

životního stylu. Zajišťovat životní a sociální oporu tj. rodina, přátelé, kolegové v práci, 

zájmy, koníčky a celkově trávení volného času. 

Toto riziko je nebezpečné hlavně rozvojem psychických poruch, zejména 

syndromu vyhoření a depresí. [INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, 

RIZIKA KTCH, 2011] 



2.3.3.3 Agresivní pacient 

Toto riziko spočívá v kontaktu s agresivním pacientem. Agresivita se může 

projevit jak ve fyzickém ohrožování, tak v psychickém ohrožování.  

Mezi základní opatření patří dodržování zásad asertivní komunikace. Dále zajistit 

vzdělání personálu v oblasti komunikace a zvládání vypjatých situací. 

Toto riziko je nebezpečné poškozením zdraví personálu, ale i pacienta. Mezi 

poškození zdraví je nutné počítat i psychické škody.  

2.3.3.4 Poškození zraku od zobrazovacích jednotek 

Toto riziko je způsobeno masivním nasazováním zobrazovacích jednotek a tím i 

více strávených hodin při sledování zobrazovacích jednotek. 

Mezi základní opatření patří správná práce se zobrazovacími jednotkami. 

Zejména dodržování pracovních přestávek, správná vzdálenost očí od obrazovky a 

okolních světel, správně seřízená obrazovka tj. jas, frekvence, řádkování, jas obrazovky 

nad 35cd/m2 [INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, RIZIKA KTCH, 2011]  

Toto riziko je nebezpečné především poškozením zraku ošetřujícího personálu. 

2.3.3.5 Poranění o jehlu 

Toto riziko je nebezpečné tím, že působí jako malé vzhledem k minimálnímu 

zranění. A je často podceňováno. Hlavní hrozbou je zavlečení infekce, nejvíce HIV a 

virové hepatitidy typu A a B. 

Mezi základní opatření řadíme využívání nepropíchnutelných obalů, dále 

dodržování zásad pro manipulaci s jehlami (nosit pouze v ochranném obalu) a zvýšená 

opatrnost.  

Toto riziko je nebezpečné zanesením infekce, která může skončit trvalou 

pracovní neschopností až smrtí. [INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, 

RIZIKA KTCH, 2011] 



2.3.3.6 Zvedání těžkých břemen 

Toto riziko je nebezpečné tím, že jeho následky na pohybový aparát můžou být 

velmi vážné. Zvláště při zvedání břemen v úzkých nebo obtížně přístupných místech.  

Mezi základní opatření patří využívání pomůcek, správný postoj, dobrá fyzická 

zdatnost.  

Toto riziko je nebezpečné zejména poškozením pohybového aparátu spojeného 

s dlouhodobou léčbou. [NĚMEČEK, Atestační práce, 2002] 

2.3.4  Rizika pro pacienty (klienty) - Iatrogenní poškození 

Toto riziko spočívá ve vniku poškození pacienta v průběhu ošetřovatelského 

procesu. Toto poškození muže vzniknout úmyslně, neúmyslně, v důsledku pochybení 

nebo opomenutí, v rámci chirurgických výkonů, v průběhu ošetřování, zdrojem může 

být ošetřující personál, návštěva, technický personál atd.  

2.3.4.1 Nebezpečí nozokomiální infekce 

Toto riziko spočívá v onemocnění pacienta pomocí infekce endogenního nebo 

exogenního původu, získaného v průběhu ošetřovatelského procesu (viry, bakterie, 

houby, parazité). Za zmínku stojí: MRSA – Methicilin resistentní Staphylococus aureus, 

Escherichia coli, virová hepatitida typu B a C, mykotické septikémie a endokarditidy, 

toxoplasmóza. 

Mezi základní opatření patří hygiena provozu (zavedené postupy, metodické 

pokyny), hygiena pacienta (toaleta nemocných, výměna lůžkovin, ochrana kožní a 

slizniční bariéry) , hygiena ošetřujícího personálu (ochranné oblečení, rukavice, hygiena 

rukou, zákaz jídla a pití na pracovišti), ošetřovatelské procesy (bariérová ošetřovací 

metoda). 

Toto riziko je nebezpečné především poškozením pacienta, komplikací stávajícího 

stavu, který může mít za následek až úmrtí pacienta. [INSTITUT KLINICKÉ A 

EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, RIZIKA KTCH, 2011] 



2.3.4.2 Nebezpečí mechanického poškození pacienta 

Toto riziko spočívá ve vzniku mechanického poškození pacienta. Jedná se hlavně 

o poranění pacienta. K poranění muže dojít nástrojem, vadným vybavením (přístroje, 

nábytek,…), uklouznutím, pádem pacienta, chybou v ošetřovacím procesu.  

Mezi základní opatření patří standardizace postupů, splnění povinných revizí, 

zajištění vhodných prostor a dohledu nad pacientem, několikanásobné kontroly 

v průběhu péče o pacienta.  

Toto riziko je nebezpečné zejména vznikem úrazu pacientů, dále pak 

komplikacemi bránícími v dokončení léčby pacienta. Možné je i odejmutí zdravého 

orgánu, chybný chirurgický zákrok. [INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, 

RIZIKA KTCH, 2011] 

2.3.4.3 Nebezpečí úrazu pacienta při transportu 

Toto riziko spočívá v úrazu během přepravy pacienta. Především se jedná o 

přepravu automobilem, letecky a při přenášení v transportních prostředcích. 

Základní opatření jsou správný odhad rizik vnějších vlivů (počasí, viditelnost, 

teplota, náledí). Zvážit možnosti a volbu dopravního prostředku a přizpůsobit dopravu 

vnějším vlivům (rychlost, způsob,…) 

Toto riziko je nebezpečné nejvíce vznikem traumatických poranění, vážných 

úrazů s možností smrtelných poranění.  

2.3.4.4 Nebezpečí sebepoškozením 

Toto riziko spočívá v poškození, které si pacient způsobí sám. A to ať úmyslně či 

neúmyslně. Jedná se primárně o sebevražedné chování, poškození v důsledku snížené 

schopnosti sebekontroly a zmatenosti.  

Mezi základní opatření patří důsledná monitorace pacientů, sledování jejich 

psychického stavu, včasné nasazení psychologické léčby. 

Toto riziko je nebezpečné vznikem vážných komplikací v léčebném procesu 

s možností smrtelných poranění. 



2.4 Právní rámec, povinnosti a práva jednotlivých účastníků 

Celá problematika právních vztahů účastníků procesu „zásahu jednotek IZS“ na 

pracovištích je poměrně složitá a jsou v ní závažné rozpory, které z mého pohledu 

ohrožují jednotlivé účastníky a to jak fyzicky (možnost úrazu), tak právně dopadem 

právní legislativy.  

Pro přehlednost důsledků byly vybrány základní části právních předpisů ve vazbě 

na konkrétní účastníky zásahu jednotek IZS a jsou uspořádány v následující tabulce. 

 

 

NV : č. 101/2005 O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV : č. 168/2002 

Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 

NV : č. 362/2005 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

NV : č. 591/2006 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

Zákon : č.40/2009 Trestní zákoník 

Zákon : č.183/2006 O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon : č.185/2001 O odpadech 

Zákon : č.262/2006 Zákoník práce  

Zákon : č.356/2003 O chemických látkách a chemických přípravcích 

Zákon : č.374/2011 O zdravotních službách 

Zákon : č.309/2006 O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Vyhláška MZ : č.537/2006 o očkování proti infekčním nemocem 

Vyhláška MZ : č.296/2012 

o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní 
služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele 
přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o 
požadavcích na tyto dopravní prostředky 

Tabulka č.2 : přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády [VLASTNÍ TABULKA] 

 

 

 



2.4.1 Provozovatel pracoviště vs. jednotky zdravotnické záchranné služby 

2.4.1.1 Práva a povinnosti provozovatele 

Provozovatel pracoviště má na základě zákonů, nařízení vlády a vyhlášek 

povinnosti ohledně zajištění bezpečnosti práce.  

Této problematice se věnují zejména zákony 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 

183/2006 Sb. a Nařízení vlády 591/2006 Sb. Na základě těchto zákonů je provozovatel 

povinen udržovat pracoviště bezpečné. 

Zákon 309/2006 Sb. §2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (1) 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance  z  hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 

požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 

Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 

153 Stavbyvedoucí a stavební dozor (1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby 

v souladu s  rozhodnutím  nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou 

projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

zajistit řádné uspořádání staveniště a  provoz na něm a dodržení obecných požadavků 

na výstavbu (§ 169),  popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. 

V případě existence technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení 

tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

Nařízení vlády 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha č. 1 k nařízení vlády Další požadavky na 

staveniště Obecné požadavky Kapitola č.I. Požadavky na zajištění staveniště odstavec 6. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací. 

Aby toto mohl zajistit, vyplývá mu z této povinnosti ta nejdůležitější, která je 

definována zákonem. Zaměstnavatel (dle výkladu zákona se to týká všech 

provozovatelů) je povinen zajistit bezpečnost všech osob, které se s jeho vědomím 



zdržují na pracovišti. Tato povinnost primárně vyplývá ze zákonů 262/2006Sb. a 

309/2006Sb. A z této povinnosti nejsou výjimky. 

Zákon 309/2006Sb. §3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

Oddíl (2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou odstavec l) 

předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odstavec (5): Povinnost zaměstnavatele zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s 

jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

Na základě těchto zákonů je provozovatel zodpovědný za všechny osoby na jeho 

pracovišti bez výjimek, tedy i za jednotky IZS, bez ohledu na jeho možnosti ovlivnit 

vstup jednotek IZS na pracoviště. 

V případě úrazu členů IZS je tedy náhrada škody soudně plně vymahatelná po 

provozovateli pracoviště  a obrana provozovatele pracoviště je více než problematická.  

*ZÁKON 374, PRAHA 2011, ZÁKON 262, PRAHA 2006, ZÁKON 309, PRAHA 2006, 

ZÁKON 183, PRAHA 2006, Nařízení vlády 59, PRAHA 2006] 

2.4.1.2 Práva a povinnosti zdravotnické záchranné služby   

Na základě zákona 374/2011 Sb. jsou členové oprávněni vstupovat za účelem 

poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí 

pozemky.  

Zákon 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě - Oprávnění a povinnosti 

členů výjezdových skupin. Dle § 18 odstavec (1): Členové výjezdových skupin jsou 

oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí  přednemocniční neodkladné péče do cizích 

objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází 

osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta. 

Tímto zákonem však není definována zodpovědnost za bezpečí členů jednotek 

IZS při zásahu. Je zde pouze odpovědnost za vznik škody jednáním zdravotnické 



záchranné služby a možnost odmítnout poskytnout neodkladnou péči v případě 

ohrožení zdravotnického týmu. 

Zákon 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě - Oprávnění a povinnosti 

členů výjezdových skupin. Dle § 18 odstavec (4): Pokud při poskytování osobní nebo 

věcné pomoci podle odstavce 2 vznikne osobám,  které pomoc poskytly, prokazatelná 

škoda, odpovídá za škodu  poskytovatel  zdravotnické  záchranné služby, ledaže by ke 

škodě došlo  i  jinak  nebo  pokud  byla  škoda  způsobena zaviněným jednáním    

poškozeného. 

Zákon 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě - Oprávnění a povinnosti 

členů výjezdových skupin. Dle § 19 odstavec  (3): Vedoucí  výjezdové  skupiny  je 

oprávněn rozhodnout o neposkytnutí přednemocniční neodkladné péče v místě události 

v případě, pokud by:  a)  při  poskytování  přednemocniční neodkladné péče byly 

bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví členů výjezdové skupiny, nebo b)  měla být 

přednemocniční neodkladná péče poskytnuta za podmínek, pro    jejichž zvládnutí 

nebyli členové výjezdové skupiny vycvičeni, vyškoleni nebo  vybaveni vhodnými 

technickými či osobními ochrannými prostředky a poskytnutí přednemocniční 

neodkladné péče toto vyžaduje. 

*ZÁKON 374, PRAHA 2011, ZÁKON 262, PRAHA 2006, ZÁKON 309, PRAHA 2006, 

ZÁKON 183, PRAHA 2006, Nařízení vlády 59, PRAHA 2006+  

2.4.2 Záchranáři jakožto zaměstnanci ZZS ve vztahu ke svému zaměstnavateli 

2.4.2.1 Práva a povinnosti zaměstnanců 

Zaměstnanec má právo dle zákona 262/2006 Sb. na proškolení od 

zaměstnavatele z hlediska všech rizik a opatření, které ho mohou potkat při výkonu 

činnosti.  

Zákon č. 262/2006 Sb. § 106  Práva a povinnosti zaměstnance odstavec (1): 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 

informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 



Zaměstnanec má právo dle zákona 262/2006 Sb. odmítnout činnost, jež je 

ohrožením života jeho či jiných osob. 

Zákon č. 262/2006 Sb. § 106  Práva a povinnosti zaměstnance odstavec (2): 

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 

nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 

nesplnění povinnosti zaměstnance. 

Zaměstnanec zodpovídá dle zákona 262/2006 Sb. za škody a poškození zdraví 

pouze v rozsahu, v jakém byl prokazatelně proškolen zaměstnavatelem. 

Zákon č. 262/2006 Sb. § 106 Práva a povinnosti zaměstnance odstavec (4): Každý 

zaměstnanec je 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, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z 

právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů 

zaměstnance. 

  Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce § 103 odstavec (1): Zaměstnavatel je 

povinen část a) nepřipustit, aby zaměstnanec  vykonával  zakázané  práce a práce, 

jejichž   náročnost   by  neodpovídala  jeho  schopnostem  a  zdravotní způsobilosti, 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce § 103 odstavec 2) Zaměstnavatel je povinen 

zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních  předpisech  k  zajištění  

bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci,  které doplňují jejich odborné předpoklady a 

požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k 

rizikům, s nimiž  může  přijít  zaměstnanec  do  styku na pracovišti, na kterém je práce  

vykonávána,  a  soustavně  vyžadovat a kontrolovat jejich  dodržování. 

Na základě těchto faktů je zřejmé, že zaměstnavatel je povinen proškolit své 

zaměstnance ve všech rizicích, která lze očekávat. Což u jednotek IZS specielně 

zdravotnických záchranářů znamená, že zaměstnavatel je povinen seznámit se všemi 

riziky, která lze předpokládat po celou dobu výkonu činnosti. 



Hlavní problematikou celé situace je fakt, že se jedná o mimořádnou situaci. Za 

mimořádnou situaci považujeme každý stav, kdy dochází ke škodám na majetku nebo 

zdraví osob. To znamená, že při každém zásahu se jednotka pohybuje ve stavu 

mimořádné události. 

Vzhledem k jasně pojmenovatelným rizikům v náročných místech zásahu nelze 

školení vůči těmto rizikům opomíjet s odůvodněním na stav zásahu jakožto 

mimořádnou situaci. Rizika těchto situací lze definovat v rámci povinnosti vyhledávání 

rizik. 

V případě, že dojde k pracovnímu úrazu a zaměstnanec nebyl prokazatelně 

zaměstnavatelem proškolen na dané riziko, veškeré náklady jdou k tíži zaměstnavatele, 

včetně veškerých náhrad.  

*ZÁKON 374, PRAHA 2011, ZÁKON 262, PRAHA 2006, ZÁKON 309, PRAHA 2006, 

ZÁKON 183, PRAHA 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY 59, PRAHA 2006] 

2.4.2.2 Práva a povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel má povinnost zaměstnance proškolit vůči všem rizikům vyplývající 

z činnosti a pracovního zařazení. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce § 103 odstavec (1): Zaměstnavatel je 

povinen (část f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru 

na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k 

jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce 

dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů 32), především formou 

seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před 

působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce § 103 odstavec (1): Zaměstnavatel je 

povinen (část g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce 

na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a 

pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, 



zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v 

případě mimořádných událostí. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce § 103 odstavec (2): Zaměstnavatel je 

povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a 

požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k 

rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 

vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty 

první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále a) při 

změně, 1. pracovního zařazení, 2. druhu práce. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce § 103 odstavec (3): Zaměstnavatel je 

povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení 

dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, 

musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v 

odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 

Z výše uvedeného vyplývá jednoznačná odpovědnost zaměstnavatele zajistit 

proškolení zaměstnanců vůči všem rizikům tedy i těm vzniklým v průběhu mimořádné 

situace. 

*ZÁKON 374, PRAHA 2011, ZÁKON 262, PRAHA 2006, ZÁKON 309, PRAHA 2006, 

ZÁKON 183, PRAHA 2006, Nařízení vlády 59, PRAHA 2006+  

2.4.3 Důsledky legislativní úpravy 

V celé sestavě je z mého pohledu příliš mnoho nedostatků.  

Provozovatel pracoviště má povinnost proškolit členy zdravotnické záchranné 

služby, kterou nemůže splnit. V případě úrazu nebo vzniku škody je možné uplatnit 

náhradu škody po osobě, která nemá reálnou šanci ovlivnit svou odpovědnost. 



Zaměstnavatel (ZZS) má povinnost proškolit své zaměstnance na všechna 

předpokládaná rizika, která není podle mého názoru respektována. A to i přesto že 

základní postupy a soupisy rizik na možnost pro pohyb v místech zásahu existují.  

Jedná se především o právní předpisy pro jednotlivá pracoviště z hlediska pohybu 

po pracovištích a dále pak „Bojový řád jednotek požární ochrany“, který reprezentuje 

základní postupy při zásazích. 

Myslím si, že by měla být více posílena povinnost aktivně vyhledávat rizika u 

jednotek ZZS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Praktická část 

3.1 Ověřit míru schopnosti poskytnou laickou první pomoc 

3.1.1 Definice zkoumaného vzorku 

Pro zjištění míry schopnosti poskytnou laickou první pomoc byl vybrán způsob 

shromáždění dat pomocí dotazníku. Vzhledem k rozsáhlé skupině respondentů a 

vzhledem k tomu, že tato informace tvoří pouze podpůrnou část mé absolventské 

práce, jsem určil jako referenční vzorek středně velkou stavební firmu.  

Jako optimální řešení byla vybrána středně velká firma, která splňuje základní 

standardy pro působení na stavebním trhu v České republice. Splňuje potřebná ISO a 

oprávnění pro provádění prací a splňuje podmínky pro provádění veřejných zakázek.  

Na základě definovaných podmínek byla vybrána firma Průmstav a.s.. Tato firma 

má 230 zaměstnanců. Z toho tvoří 68 osob stavební technici (stavbyvedoucí a mistři), 

50 zaměstnanců tvoří obchodně technické zázemí na centrále a vedení. Zbylí 

zaměstnanci jsou dělnického zařazení (zedník, vazač, svářeč, zámečník).  

Vzhledem k jejich pracovnímu zařazení je pro zjištění schopnosti poskytnout 

první pomoc potřeba zjistit úroveň znalostí u osob odpovědných za vedení stavby a 

zároveň vždy přítomných na pracovišti, to znamená od stavebních techniků.  

 

3.1.2 Způsob výběru a určení položek v dotazníku 

Na základě vstupních požadavků pro získání informací je dotazník rozdělen na tři 

části.  

První část (otázka A-C) je strukturována k získání informací o respondentech. Jsou 

zde položky zjišťující národnost, vzdělání, zařazení. 

Druhá část (otázka D-F) je určena k získání informací o možnostech respondentů 

k získání informací o první pomoci a jejich potřebě v minulosti tyto znalosti využít. 



Třetí část (otázka Q1-Q10) je zaměřena na samotné prověření odborných 

znalostí. Otázky byly čerpány ze zdroje [Autor otázek testu: Ondřej Franěk, 

www.resuscitace.cz // www.zachrannasluzba.cz] 

3.1.3 Způsob vyhodnocení dotazníku 

Na tuto část práce není z hlediska hlavního cíle takový důraz proto je podrobné 

vyhodnocení uvedeno v příloze č.3 - Vyhodnocení otázek v dotaznících. V následující 

kapitole jsou zařazeny pouze klíčové části dotazníkových položek, které byly pokládány 

za hlavní s ohledem na skupinu respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zachrannasluzba.cz/


3.1.4 Vyhodnocení vybraných položek v dotaznících 

 

Položka „A“ Národnost 

Na základě vyhodnocení otázky „a“ můžeme konstatovat, že složení pracovníků 

je pouze z české národnosti. Tato skutečnost není překvapivá s ohledem na vybranou 

skladbu respondentů. 

Položka „D“ Setkal jste se s pracovním úrazem      

Na základě vyhodnocení položky „d“ je potvrzena výchozí premisa o vysokém 

riziku úrazu na pracovišti, 53 % respondentů se setkalo s pracovním úrazem. 

Položka „E“ Poskytoval jste První pomoc 

Tato položka „e“ podporuje předchozí položku a dokládá rizikovost práce na 

pracovištích, 36 % respondentů poskytovalo první pomoc. 

Položka „F“ Kdy jste absolvoval školení první pomoci 

Na základě vyhodnocení položky „f“ je třeba konstatovat, že vzdělávání 

pracovníků ve věci školení první pomoci je na poměrně vysoké úrovni. Minulý rok 

absolvovala školení více než polovina respondentů (56 %). A pouze 12 % absolvovalo 

školení první pomoci více než před pěti lety. 

 

 

 

 

 

 

 



Položky „Q“  

Tyto položky „Q“ jsou zaměřeny na prověření znalosti z první pomoci. A zaměřují 

se na klíčová rozhodnutí v poskytnutí první pomoci. 

Q.1) Postižený náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Je 
potřeba přivolat pomoc a ihned 
 
Správná odpověď: Zahájit resuscitaci – nepřímou masáž srdce a případně dýchání z plic do plic   
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 22 30 % 

  
Chybně 51 70 % 

Tabulka č. 2 – vyhodnocení položky Q1 [VLASTNÍ TABULKA] 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.1“ je třeba konstatovat, že schopnost 

rozpoznat nutnost resuscitace není na velké úrovni. Pouze 30 % respondentů správně 

vyhodnotilo příznaky. Špatně vyhodnocená nutnost resuscitace byla 70 %.  

 

 

Q.3) Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v 
loktech:  
 
Správná odpověď: Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.   
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 31 42 % 

  
Chybně 42 58 % 

Tabulka č. 3 – vyhodnocení položky Q3 [VLASTNÍ TABULKA] 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.3“ je třeba konstatovat, že schopnost určit 

polohu rukou při resuscitaci není vysoká. Pouze 42 % respondentů správně určilo 

polohu rukou pro masáž hrudníku. Špatně určená byla v 58 %.  

 



 

Q.4) Aniž došlo k obnovení životních funkcí, provádíme resuscitaci:  
 
Správná odpověď: Do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného vyčerpání 
zachránců.   
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 64 88 % 

  
Chybně 9 12 % 

Tabulka č. 4 – vyhodnocení položky Q4 [VLASTNÍ TABULKA] 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.4“ je třeba konstatovat, že povinnost 

provádění resuscitace do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného 

vyčerpání zachránců je známá většině respondentů tj. 88 %. A pouze 12 % respondentů 

nebylo s touto povinností seznámeno. 

 

 

  

Q.5) Pro kvalitu resuscitace má největší význam:  
 
Správná odpověď: Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou 
frekvencí a dostatečně hluboko.   
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 42 58 % 

  
Chybně 31 42 % 

Tabulka č. 5 – vyhodnocení položky Q5 [VLASTNÍ TABULKA] 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.5“ je třeba konstatovat, že znalost důležitých 

faktorů při resuscitaci, je na slušné úrovni. 58 % respondentů správně určilo důležité 

faktory. Špatně určená byla ve 42 %.  

 



 

Q.6) Postižený nešťastnou náhodou upadl na ostrý předmět a způsobil si hlubokou řeznou 
ránu na ruce. Z rány v pravidelných intervalech vystřikuje proud krve. V rámci první pomoci:  
 
Správná odpověď: Ránu ihned stlačíme prsty, přiložíme tlakový obvaz, a pokud krvácení stále 
trvá, zaškrtíme končetinu v oblasti mezi loktem a ramenem.   
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 61 84 % 

  
Chybně 12 16 % 

Tabulka č.6 – vyhodnocení položky Q6 [VLASTNÍ TABULKA] 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.6“ je třeba konstatovat, že schopnost 

teoreticky zareagovat v případě masivního krvácení je vysoká, 84 % respondentů 

správně určilo postup. A pouze v 16 % byla odpověď chybně. 

 

 

 

Q.8) Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je asi:  
 
Správná odpověď: 100 x za minutu   
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 33 45 % 

  
Chybně 40 55 % 

Tabulka č. 7 – vyhodnocení položky Q8 [VLASTNÍ TABULKA] 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.8“ je třeba konstatovat, že znalost frekvence 

stlačování hrudníku při resuscitaci není vysoká. Pouze 45 % respondentů správně určilo 

rychlost masáže hrudníku. Špatně určená byla v 58 %.  

 

 



Celkové zhodnocení výsledů průzkumu 

Celkové zhodnocení     

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 437 60 % 

  
Chybně 293 40 % 

Tabulka č.8 – celkové zhodnocení položek [VLASTNÍ TABULKA] 

 

 

 
Graf č. 1 – celkové zhodnocení průzkumu [VLASTNÍ GRAF] 
 

Na základě celkového posouzení všech otázek okruhu „Q“ lze konstatovat, že 

znalosti laické první pomoci nejsou na špatné úrovni.  

Bohužel největší nedostatky se projevily ve znalostech o resuscitaci, zejména kdy 

zahájit a jak provádět resuscitaci.  



3.2 Stanovení bezpečného postupu pro vstup na pracoviště  

Stanovení bezpečného postupu pro zásah je klíčovým problémem, který čeká 

každého vedoucího zasahujícího týmu. Jedná se o komplexní rozhodnutí, zahrnující 

zhodnocení možných rizik, opatření k eliminaci těchto rizik, stanovení postupu, 

stanovení potřebného zajištění, popřípadě další týmy (včetně hasičů a policie). 

Bohužel jasně definované postupy, které by předepisovaly rozhodnutí o zásahu, 

nejsou. Také metodické pokyny, které by toto řešily, neexistují. Jednou z mála cest je 

znalost rizik a schopnost tato rizika vyhledat a na základě těchto podkladů správně 

vyhodnotit a definovat postup.  

Základní částí mé práce bylo tato rizika vydefinovat a tím připravit podklad pro 

hlavní část mé práce, kterou je vytvoření pomůcky pro vyhodnocení rizik před vstupem 

na pracoviště v rámci zajištění možnosti zásahu na pracovištích, především 

staveništích. 

Bohužel tato pomůcka není ani nemůže být kompletním soupisem všeho, co na 

místě zásahu může nastat, ale doufám, že tato práce pomůže se správným 

rozhodnutím v kritické situaci. 

3.3 Rozhodnutí zda vstoupit nebo nevstoupit na místo úrazu 

Jako základní rozdělení celé problematiky je třeba definovat základní příčinu 

úrazového děje. Bez této příčiny lze jen obtížně odhadovat možná rizika.  

Toto dělení můžeme v základu rozdělit na havárii se zraněním, nebo nehodu 

osoby, která je způsobena úrazovým dějem, při kterém nedošlo k poškození objektu, 

vozidel, nebo strojů. 

 

 

 

 
 



 
Schéma č. 1 - schéma rozhodovacího procesu [VLASTNÍ SCHEMA] 



3.4 Havárie v objektu  

V případě, že se jedná o havárii objektu, pád části objektu či poškození objektu 

nějakým dynamickým jevem, sesuv hlíny, havárii vozidla nebo stroje, kde příčinou je 

selhání konstrukce, nehoda strojního zařízení, v žádném případě nevstupovat do 

nebezpečného prostoru a počkat na příjezd hasičů. Posouzení nutno provést odborně. 

Pro základní stanovení bezpečného prostoru je možné předpokládat, že nebezpečná 

vzdálenost od objektu se rovná výšce nebo hloubce objektu (budovy, stroje). U strojů 

je nutno vzít v potaz i maximální délku strojního vybavení (zejména u rypadel se jedná 

o délku ramene). 

Velice specifická je hrozba výbuchu (pohonné hmoty, plyn). V případě havárie 

stroje se toto riziko dá předpokládat téměř vždy. U budov jej často nelze odhadnout 

bez odborné prohlídky (možné poškození plynových rozvodů). V případě pochybností 

se vytyčí prostor raději větší a bezpečný, než menší. V případě malého prostoru lze 

použít pevnou překážku jako ochranu před vyletujícími troskami.  

 Osoby umísťovat za pevné objekty. Do nebezpečného prostoru v žádném 

případě nevstupovat. Zachraňují se pouze osoby v bezpečném prostoru.  

Do nebezpečného prostoru smí vstoupit pouze osoby s patřičným proškolením, 

schopné posoudit případná rizika s ohledem na bezpečnost zachránců i 

zachraňovaných (hasiči). 

3.5 Havárie automobilu a motorového vozidla  

V případě, že se jedná o havárii automobilu, lze předpokládat možnost výbuchu a 

prostor okolo automobilu je nutné pokládat za nebezpečný.  

Tato možnost výbuchu je zapříčiněna nejen standardním palivem (nafta, benzín), 

ale může být v automobilu alternativní zdroj paliva (CNG, LPG). 

Bez důkladného a správného zajištění nelze zásah v havarovaném vozidle 

akceptovat z důvodů vysokého rizika.  



Cílem této práce není stanovení postupů pro havárie vozidel. Tyto postupy jsou 

velmi dobře zpracovány v Bojovém řádu jednotek požární ochrany. V případě použití 

těchto postupů proškolenými osobami jsou rizika minimalizována.  

3.6 Zranění osoby 

V případě zranění osoby bez vzniku havárie má být prostor pracoviště dle zákona, 

vyhlášek a nařízení vlády bezpečný (v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci - BOZP). Na základě tohoto faktu lze jako výchozí parametr vzít, že 

majitel či provozovatel musí mít veškerá místa zajištěna dle zákona. A tudíž by měla být 

z principu dodržování práva bezpečná.  

Na základě tohoto předpokladu, se může vstoupit do těchto prostor. Ale, bude se  

postupovat metodikou „důvěřuj, ale prověřuj“.  

3.7 Před vstupem na pracoviště 

Před vstupem na pracoviště je třeba zhodnotit stav tohoto pracoviště (místo 

budoucího zásahu). Jako orientační body je třeba definovat základní oblasti, kterým je 

třeba se věnovat.  

3.7.1 Rozsah prováděných prací, typ a druh výroby 

Rozsah prací, typ a druh výroby patří mezi základní indikátory rizik, většina rizik 

se vyskytuje pouze v určitých oborech a na určitých místech.  

Pro rozsah prováděných prací můžeme situaci zobecnit s ohledem na praktické 

dopady související především s vymahatelností právních předpisů. Tedy velké firmy a 

firmy vytvářející konstantní výrobu budou mít bezpečnost pracovišť pravděpodobně 

zajištěnu podstatně lépe, než pracoviště malých firem a fyzických osob. 

Tuto pomůcku můžeme použít pro základní rozdělení odhadu bezpečnosti 

prostředí.  

3.7.1.1 Rozpracovanost 

Stavební rozpracovanost nám hodně prozradí o možných rizicích. Každá 

rozpracovanost má svoje specifika a není až tak těžké tuto rozpracovanost odhadnout. 

Pro základní dělení můžeme postup rozdělit následovně:  



 Výkopy (pád do hloubky, zavalení) 

V této fázi se zde vyskytuje velké množství velkých strojů (zejména rypadel a 
velkých nákladních aut) 

 Základy (klopýtnutí, napíchnutí na armovací železo, pád do hloubky) 

Základové konstrukce jsou masivní konstrukce pod objektem tvořící nosnou 
základnu. Největším problémem bývá nechráněné železo, a to jak vyčnívající, 
tak různé vyvázané konstrukce. Dále jsou v této fázi hojně využívány velké 
stroje (jeřáby, různé typy rypadel, pumpy na beton, velká nákladní auta)  

 Hrubá stavba (pád do hloubky, pády předmětů, klopýtnutí, napíchnutí na 
armovací železo) 

Stavba je v hrubých rysech. To v praxi znamená, že probíhá stavba monolitu či 
prefabrikované konstrukce a zdiva, jsou neomítnuté zdi, stropy, neosazené 
okenní otvory (viz. příloha č.4 - obr. č.16, 18). I v této části výstavby je hojně 
odkryto železo a jiné ostré hrany.  

 Střecha (pád do hloubky) 

Dokončení střechy je významným milníkem, od tohoto okamžiku začínají ve 
stavbě probíhat ve zvýšené míře další profese. 

 Fasáda (pád do hloubky, pády předmětů, klopýtnutí) 

Provádění fasády je rizikem především s ohledem na velké množství prací 
prováděných z lešení a plošin.  

 Technologie (zavalení strojním zařízením, úrazy el. proudem) 

Objekt v této fázi mívá okna, rozpracované omítky a většinou se dělá fasáda. 
Často již není jeřáb. V této fázi bývá na stavbě veliká koncentrace lidí. Montuje 
se technické vybavení objektu (rozvody potrubí a kabelů, strojovny, kotelny) 

 Vybavení a kompletace interiérů (poleptání, pád z výšky (štafle), klopýtnutí) 

Objekt v této fázi má okna, téměř dokončenou fasádu, jeřáb je výjimečně. 
Provádí se práce hlavně uvnitř budovy. V této fázi bývá na stavbě veliká 
koncentrace lidí (u několika podlažního objektu to může být cca 150-200lidí). 

3.7.1.2 Počet podlaží 

Počet podlaží je základním indikátorem, který nám definuje hlavně riziko pádu 

osoby z výšky a pád předmětu z výšky. Čím vyšší objekt, tím menší objekt může 

způsobit traumatické zranění (i obyčejný šroub se po pádu z desátého podlaží stává 

smrtícím projektilem). 



3.7.1.3 Výkopy 

Výkopy tvoří jednu z nejrizikovějších částí stavby, odehrává se v nich velké 

množství úrazů a nehod. 

 Nezapažené výkopy - Sklon výkopu pod 45° se dá považovat za bezpečný. 

Ostřejší spád je možný pouze ve vyšších třídách těžitelnosti (skalní podloží apod.). 

Bezpečná hloubka výkopu s kolnou stěnou je 1,3 m. V případě, že není zajištěna 

podmínka spádu max.45° nebo maximální hloubky 1,3 m, v žádném případě 

nevstupovat do výkopu. (viz. příloha č.4 - obr. č.1-6) 

 Zapažené výkopy - Zapažené výkopy se bez podrobných geotechnických znalostí 

neobejdou. Nicméně pokud je výkop zapažený, dá se předpokládat, že je i 

bezpečný. Při základním posuzování zapažení výkopu je třeba si uvědomit 

velikost sil působících na pažení, ty jsou obrovské. Na všechny pažící stěny musí 

být zpracována projektová dokumentace. Z tohoto důvodu jakékoliv pažení 

tvořené jenom z prken nebo pár trámků jako by toto pažení nebylo a při 

rozhodování o vstupu do výkopu je nutné se chovat, jako by se jednalo o 

nezapažený výkop. Je nutno toto pažení kriticky posoudit a v případě jakýchkoliv 

pochybností nevstupovat do výkopu. (viz. příloha č.4 - obr. č.1-6) 

3.7.1.4 Lešení 

Lešení patří mezi velmi rizikovou oblast prací. A to jak pro rizika práce ve výškách, 

tak pro pády předmětů z výšky. Vzhledem k charakteru události doporučuji vstupovat 

na konstrukci lešení v doprovodu hasičských jednotek.  

V zásadě lze druhy lešení rozdělit na tři oblasti: 

 Nesystémová stavěná z místních materiálů (trámy, prkna, fošny, atd.): toto 

lešení se v současné době prakticky nepoužívá, popřípadě se používá na nízká a 

přenosná lešení. Pokud už je toto lešení použito (v rámci úspor), dá se téměř 

s jistotou tvrdit, že neodpovídá požadavkům na bezpečnost a stabilitu. U tohoto 

typu lešení se předpokládá riziko nestability konstrukce jako velmi vysoké. 

Vstupujte pouze v doprovodu hasičských jednotek. (viz. příloha č.4 - obr. č.7, 14) 



 Systémová trubková lešení: Jedná se o v současnosti stále hojně využívané lešení 

(pozná se podle rezavých trubek a dřevěných podlážek). Úrazovost na tomto 

typu lešení je poměrně vysoká, zejména při montáži, demontáži a při chybně 

prováděných údržbách. Vzhledem k charakteru lešení se toto lešení dá postavit 

bezpečně, bohužel v praxi dochází často k vážným pochybením, naštěstí většinou 

pouze v provozní bezpečnosti, nikoliv celkové stabilitě konstrukce. Přesto vstup 

na konstrukci považuji bez dostatečných odborných znalostí za hazard a 

doporučuji vstoupit na tuto konstrukci pouze v doprovodu hasičských jednotek. 

(viz. příloha č.4 - obr. č.8-9) 

 Systémová lešení rámová: Jedná se v poslední době o nejčastěji využívaná 

lešení, a to jak díky ceně, tak snadnosti montáže a demontáže. Většinou u tohoto 

typu lešení nedochází k zásadnímu porušení bezpečnosti práce. Nicméně se 

jedná o práci ve výškách, a proto je zde riziko úrazu stále vysoké. U této 

konstrukce se dá předpokládat, že při postupu odpovídajícímu proškolení 

zaměstnanců na pracovištích (staveništích) se dá na tuto konstrukci vstoupit bez 

doprovodu hasičů. Nicméně je třeba být extrémně opatrný. (viz. příloha č.4 - obr. 

č.10-11) 

3.7.1.5 Jeřáb 

Přítomnost jeřábu je výrazným indikátorem velikosti stavby. Jeřáby, a to 

především věžové jeřáby, nejsou většinou o moc vyšší než budoucí stavba. Co se týče 

přístupu do prostoru jeřábu, v žádném případě a za žádnou cenu nevstupovat pod 

jakékoliv zavěšené břemeno! Příloha č.4 - obr. č.12 - 13 

3.7.1.6 Stroje 

Jedná se hlavně o veliké stroje (jeřáby, různé typy rypadel a nakladačů, 

nákladních vozidel, vrtných souprav apod.). 

Obecně lze říci, že největší stroje a provoz se vyskytují nejvíce na začátku stavby 

při zemních pracích. V průběhu výstavby se pak jedná o nákladní dopravu. A 

v okamžiku dokončování stavby se jedná o velké stroje v souvislosti s finálními 

terénními úpravami a komunikacemi.  



Velikým nebezpečím je vstup do manipulačního prostoru stroje, popřípadě do 

dopravní trasy. Z velkých strojů je často omezený výhled a riziko přehlédnutí je příliš 

veliké. Jestliže je nutnost do tohoto prostoru vstoupit, tak pouze za specielního režimu, 

včetně souvisejícího proškolení.  

Když už je třeba vstoupit do tohoto prostoru, je třeba vyčkat úplného zastavení 

stroje vč. vypnutí motoru. Ani po té nikdy nevstupujeme pod zavěšená břemena, pod 

stroje, výložníková ramena či lžíce rypadel. U těchto strojů není nikdy jistota a bez 

odborného ohledání nelze vyloučit riziko pádu předmětu z těchto částí (hlína, kameny, 

části stroje). 

3.7.2 Pořádek na pracovišti 

Pořádek na pracovišti je hlavním indikátorem bezpečnosti na pracovišti. 

V případě, že si někdo dá dost práce uklidit pracoviště, dá se předpokládat, že případná 

pochybení v oblasti bezpečnosti nebudou zásadní. Tedy, bude se jednat o rizika, která 

lze za běžného provozu minimalizovat dodržováním běžných postupů pohybu po 

pracovišti. 

Nepořádek na pracovišti svědčí o chybném řízení provozu. Vstup do tohoto 

pracoviště doporučuji pouze s extrémní opatrností. Nelze předem odhadnout možná 

rizika. Vážně zvážit vstup v doprovodu hasičských jednotek. Příloha č.4 - obr. č.17 

3.7.2.1 Komunikační trasy 

Komunikační trasy jsou základní vizitkou pracoviště, pokud je možné se 

přesunovat po pracovišti bez překážek, jedná se o významné plus. V případě, že tyto 

trasy jsou plné materiálu, dá se předpokládat zvýšené riziko nedostatků u ostatních 

částí ochrany zdraví při práci.  

3.7.2.2 Kabely 

Volně ložené kabely jsou vzhledem ke své nebezpečnosti na pracovištích 

zakázány (kabely musí být vyvěšeny), tudíž jakékoliv volné kabely válející se po zemi 

jsou zvýšeným rizikem a indikátorem, že vše není úplně v pořádku. Příloha č.4 - obr. 

č.15 



3.7.2.3 Materiál 

Složený materiál je indikátorem přístupu provozovatele k postupům prací a 

dodržování zásad bezpečnosti. Pokud je udržován uklizený a srovnaný, opět to indikuje 

pozitivní přístup k řešení bezpečnostních rizik na pracovišti. 

3.7.2.4 Zábradlí 

Zábradlí je základním indikátorem o zajištění pracoviště. Vzhledem ke změnám 

na pracovištích je prvním, které se po úklidech zanedbává. Buď chybí, nebo je 

provedeno nedostatečně.  

Veškeré volné okraje musí být opatřeny zábradlím, popřípadě páskou (ta však 

musí být minimálně 1,5 m od volného kraje). Případný nedostatek je významným 

vodítkem, že vše není v pořádku. 

V případě nedostatků na kolektivním zabezpečení (což je zejména zábradlí) je 

pravděpodobné i další zanedbání. Vstupovat pouze s extrémní opatrností. Příloha č.4 - 

obr. č.7 - 8 

3.7.2.5 Jakékoliv podezřelé nejasnosti 

Přestože je za bezpečnost zodpovědný provozovatel, je třeba si uvědomit, že 

úhrady, platby škod či trestní sazba je poškozenému pouze slabou náplastí. Proto 

v případě, že si nejsme jisti bezpečností prostoru i přesto, že situace vypadá v pořádku, 

radši vyčkejme příjezdu hasičů. 

3.8 Získávání informací 

Jako poslední, ale nejvíce důležitá činnost je snaha získat co nejvíce informací pro 

posouzení rizik. „Oči otevřené“ a být maximálně obezřetný. 

Na většině velkých staveb je ostraha. Každé pracoviště má osoby oprávněné a 

zodpovědné za provoz. Pokud je to jen trochu možné, je třeba snažit se tyto osoby 

přivolat a nechat si vysvětlit základní specifika a rizika na dotčeném pracovišti.  



3.9 Pravidla pohybu po staveništi 

Základním pravidlem je použití OOPP (osobních ochranných pomůcek při práci). 

3.9.1 Bezpečnostní oděv a ochranné prostředky  

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 296/2012 Sb. specifikuje ochranné 

pomůcky, které jsou součástí výbavy vozidla ZZS. Z hlediska bezpečnosti jsou 

nejdůležitější tyto: 

 Bariérové ochranné prostředky profesní. Jedná se především o rukavice, 

roušky, oděv, které tvoří základní bariérovou ochranu proti přenosu infekcí. 

 Helma – patří mezi základní způsob ochrany hlavy. Její funkce je 

neocenitelná zvláště v oblastech, kde nemáme 100 % kontrolu nad 

prostorem, v němž se budeme pohybovat. Helma se považuje za 

nevyhnutelnou součást při vstupu na pracoviště. Bohužel její využití v praxi 

pokulhává.  

 Pevná obuv - přínos pevné obuvi s protiskluzovou podrážkou je v ochraně 

před nepříznivými vlivy prostředí. A má šanci vysokou měrou snížit riziko 

úrazu o překážku. Z tohoto důvodu považuji pevnou obuv za nevyhnutelnou 

součást při vstupu na pracoviště. Dle mé zkušenosti je vybavenost posádek 

IZS dobrá. 

 Reflexní vesta – je základním prvkem pro označení osob a zabránění 

přehlédnutí. Vzhledem k tomu, že oděv s reflexními pruhy je základní 

výbavou, jsou jí vybaveny všechny jednotky IZS. 

 Ochranné brýle – jsou doplňujícím prvkem pro ochranu očí před odletujícími 

odštěpky, pilinami, popřípadě agresívními látkami (zejména horké a žíravé 

látky). Obecně je lze jen doporučit. Jejich povinné nošení by mělo být 

povinné v provozech, u nichž nedošlo v okamžiku zásahu (ať už je důvod 

jakýkoliv) k zastavení výroby. Dále pak provozy, kde vzhledem k charakteru 

výroby nelze plně eliminovat přítomnost agresívních látek. V praxi se jedná 

hutnírenské, sklářské a chemické provozy.  



3.9.2 Při vstupu na pracoviště 

Vždy je třeba hodnotit rizika se zaměřením hlavně na: 

 Pády předmětů z výšky 

 Pádu osob do hloubky 

 Zakopnutí, podvrtnutí 

 Riziko úrazu od strojního zařízení 

 Nebezpečí nestability konstrukcí (budova, nedokončené sloupy, výložníky) 

 Dle druhu pracoviště a rizik zvolte osobní ochranné prostředky 

3.9.3 Pohyb po pracovišti 

Pro pohyb po staveništi platí pár jednoduchých zásad:  

 Používat bezpečnostní oděv a ochranné prostředky 

 Dbát zvýšené opatrnosti 

 Hlídat prostor pod sebou - pro chůzi (překážky a různé nerovnosti) 

 Hlídat prostor nad sebou – břemena a pády předmětů z výšky 

 Nevstupovat do prostoru, který není správně zajištěn – pevná podlaha, 

zábradlí  

3.9.4 Zásah na pracovišti 

Pro zásah na pracovišti platí v zásadě stejná pravidla jako pro zásah v kterémkoliv 

jiném prostředí. Nutné je však mít stále na paměti, že riziko úrazu je zde násobně větší 

než v jiných prostorech (vyjma havárii). Proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a stále 

vyhodnocovat rizika. Naprosto samozřejmé je přizvat další jednotky IZS pro zajištění 

prostoru v případě, že posádka není schopna tato rizika posoudit.  



3.9.5 Transport zraněného z pracoviště 

Transport zraněného z pracoviště je náročnější o složitosti místního řešení, které 

sice splňuje nároky na bezpečnost práce, ale již neřeší možnosti transportu osob. 

Z tohoto důvodu je i přes bezpečně uzpůsobené pracoviště nutnost přivolání hasičské 

jednotky na pomoc s vyproštěním z míst, které jsou mimo dosah transportu 

standardními prostředky.  

Jako zajímavost je možno uvést, že některé velké firmy jsou na tyto zásahy 

připraveny a mají již některé specifické vybavení na pracovišti. Jedná se o různá 

rámová nosítka, která lze zavěsit pod jeřáb a transportovat zraněného z obtížně 

dostupných míst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Diskuse  

Toto práce se zaměřuje zejména na práci záchranáře z úhlu pohledu rizik na 

pracovištích, která ho ohrožují při výkonu činnosti, se snahou zlepšit informovanost 

v této oblasti.  

V rámci práce byly definovány tyto cíle:   

První dílčí cíl:  Ověřit míru schopnosti poskytnou laickou první pomoc 

Druhý dílčí cíl:  Definovat rizika pro zdravotnický tým 

Hlavní cíl práce:  Vytvořit pomůcku pro vyhodnocení rizik před vstupem na pracoviště 

(stavbu) pro zajištění možnosti zásahu 

Prvním dílčím cílem bylo  ověřit míru schopnosti poskytnou laickou první pomoc. 

Praktické provedení spočívalo v prokázání, že základní laickou první pomoc zvládne 

alespoň více než 50 % účastníků stavby (pro potřeby absolventské práce bude stav 

zjištěn ve středně velké stavební firmě).  

Tento cíl byl zvolen jako reprezentativní a podpůrný, jelikož zmapování prostředí 

patřilo k potvrzení výchozích podmínek, které byly stanoveny na základě mých 

praktických zkušeností.  Zároveň byl vzorek definován s ohledem na váhu reálné 

možnosti změny zadání z titulu výsledků dotazníkového šetření. Praktický dopad na 

stanovení konkrétních rizik je minimální, ale názorně demonstruje možnosti prostředí, 

ve kterém se záchranáři pohybují.  

Z konkrétního výsledku dotazníkového šetření vyplývá poměrně slušná znalost 

základní první pomoci (Více než 60 % otázek bylo respondenty zodpovězeno správně), 

byť se ve výsledcích projevili nedostatky především při resuscitaci. Tento nedostatek 

ale lze snadno napravit, případným doškolením pracovníků. Zároveň v praxi je výhodou 

i fakt, že všichni operátoři na ZOS jsou schopni laikům pomoci pomocí TANR. 

Z výše uvedeného plyne, že se daný cíl podařilo naplnit a výsledky dotazníkového 

šetření potvrdily schopnost laické první pomoci od pracovníků v pracovním procesu.   



V tomto dotazníkovém šetření byl okruh otázek rozdělen v zásadě na dva oddíly. 

První se věnoval zejména informacím o respondentech a jejich zkušenostech. Hlavní 

část se věnovávala jejich faktickým znalostem.  

Z informací o respondentech vyplynulo, že přestože se 53 % z nich setkalo 

s pracovním úrazem, pouze 36 % z nich reálně tuto pomoc poskytlo. Zajímavou 

informací je i to, že ve středním managementu firmy (mistři, stavbyvedoucí) je 61 % 

osob se středoškolským vzděláním a 39 % s vysokoškolským vzděláním (údaj převzat 

z dotazníkového šetření, očištěn o dělnické profese). Pozitivní je i informace o školení 

první pomoci, které většina respondentů (66 %) absolvovala před méně než rokem.  

Při posuzování odpovědí na znalostní otázky se v určitých odpovědích vyskytovaly 

velmi dobré výsledky (opaření, bodné poranění - 90 % správných odpovědí). O to méně 

úspěšní byli respondenti u srdeční masáže a zahájení resuscitace (pouze 30 – 40 %). 

V okamžiku zahájené resuscitace, ale již většina respondentů odpověděla správně a 

masáž by nepřerušila do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného 

vyčerpání zachránců (88 %). Podobné nedostatky se projevily u křečového stavu (pouze 

32 % správných odpovědí).  

Z uvedených výsledků vyplývá, že respondenti reagují správně na běžné úrazové 

děje (různá povrchová zranění), avšak méně správně reagují při nutnosti zahájit 

resuscitaci.  

Můžeme se pouze domnívat a předpokládat, zda je to v tomto případě statistická 

chyba z malého počtu respondentů, či obecný jev, daný rizikovostí prostředí, kdy 

pravděpodobnost úrazu je vyšší než riziko srdečního kolapsu.      

Druhým dílčím cílem bylo definovat rizika pro zdravotnický tým. Tento úkol je 

klíčový pro hlavní cíl této práce. Bez zpracování těchto rizik by nebylo možné vést 

záchranáře v rizikovém prostředí.  

Tato rizika je možné rozdělit dle mnoha úhlů pohledu, v této práci jsou však 

členěny dle oblastí rizik. To znamená, že jako hlavní nosná rizika jsou rizika prostředí. A 

k nim následně přistupují rizika spojená s profesí zdravotníka a předmětu jeho činnosti. 



Jedná se především o profesní rizika související s výkonem povolání a rizika pro 

pacienty.    

Z definice těchto rizik je zřejmé, že hlavním nosným prvkem zabezpečení ochrany 

zdraví při práci je před vstupem na pracoviště zvážit rizika, zhodnotit prostor 

s ohledem na možná rizika a používat ochranné pomůcky. 

Zásadně je nutné nebát se odmítnout vstup do nebezpečného prostoru a počkat 

než bude prostor zajištěn ostatními složkami IZS.  

Pro stanovení rizik je třeba vzít hodně informací a vazeb, které je třeba vzájemně 

posoudit a porovnat. Při tomto komplexním posouzení je z mého pohledu mnoho 

nedostatků. Při posuzování rozsahu školení zdravotnických záchranářů považuji školení 

vůči rizikům na pracovištích jako výrazně podceňovanou oblast. 

Pokud hodnotíme rizika, je třeba se zabývat i jejich zhodnocením v reálném 

prostředí. Přestože, rizik ohrožující záchranáře je mnoho, dá se z těchto rizik vyvodit 

pár zásad, které je třeba respektovat. Je třeba hlídat prostor nad sebou, pod sebou a 

stanovovat bezpečné zóny od jednotlivých zdrojů rizik (stroje, provozy, budovy). Dále 

při práci v těchto prostředích je třeba hlídat povrchy, se kterými dochází k fyzickému 

kontaktu, tyto povrchy ač to nemusí být na první pohled zřejmé a viditelné mohou být 

nebezpečné (horké, agresivní). 

Za velmi důležité je třeba považovat získávání informací. Tyto informace je třeba 

získat od odpovědných provozovatelů těchto pracovišť, což usnadňuje zejména 

zajištění prostoru pracoviště.   

Tímto se dostáváme k hlavnímu cíli práce tj. vytvoření pomůcky pro vyhodnocení 

rizik před vstupem na pracoviště (stavbu) k zajištění možnosti zásahu pro zdravotnický 

personál.  

Tento cíl byl od začátku nosnou myšlenkou této práce, jelikož hlavní vizí bylo 

zvýšit povědomí o bezpečnostních situacích v těchto rizikových prostředích a zvýšit 

informovanost ve schopnosti posoudit tato prostředí i z pohledu zdravotnického 

personálu, který je z hlediska těchto prostředí neproškolenou osobou. 



To znamená poskytnout mu takové informace, aby byl schopen posoudit základní 

rizika, která ho mohou ohrozit. 

A to hlavně z toho důvodu, že metodický pokyn, který definuje situace, ve 

kterých záchranář zasahovat smí a situace, ve kterých musí vyčkat na příjezd ostatních 

složek záchranného systému (hasiči, policie), není definován. Toto nepovažuji za 

správné, jelikož se jedná o nepřiměřené přenášení zodpovědnosti na zaměstnance. 

Zaměstnanec má právo mít veškeré podklady pro svoji práci a domnívám se, že se tu 

hřeší na to, že se jedná o nouzovou situaci a tudíž není třeba mít zpracovaný metodický 

pokyn. 

Za další nedostatek zákonné úpravy považuji fakt, že provozovatel pracoviště má 

povinnost proškolit členy zdravotnické záchranné služby. Tuto povinnost nemůže 

z podstaty problému splnit a v případě úrazu nebo vzniku škody je možné na něm 

uplatnit náhradu škody a trestní odpovědnost. 

Zaměstnavatel (ZZS) má povinnost proškolit své zaměstnance na všechna 

předpokládaná rizika, která není podle mého názoru dostatečně realizována. A to i 

přesto, že základní postupy, soupisy rizik a možností pro pohyb v místech zásahu 

existují.  

Jedná se především o právní předpisy pro jednotlivá pracoviště z hlediska pohybu 

po pracovištích a dále pak Bojový řád jednotek požární ochrany, který reprezentuje 

základní postupy při zásazích. 

Vzhledem k tomu, že z hlediska ZZS veškerá zákonná úprava existuje, je pouze na 

provozovatelích ZZS, aby věnovali prostředky na zlepšení prevence vůči rizikům.  

V celé práci to nezaznělo, ale je nutno říci, že přes z mého pohledu závažné 

nedostatky, nedochází v celém systému ZZS k velkému množství úrazů. Lidé pracující 

jako zaměstnanci ZZS většinou vyhodnotí na základě svých vlastních zkušeností rizika 

správně.  

 



Závěr  

Hlavním cílem mé práce bylo vytvořit pomůcku pro vyhodnocení rizik před 

vstupem na pracoviště (stavbu) na zajištění možnosti zásahu pro zdravotnický 

personál. A poskytnout mu takové informace, aby byl schopen posoudit základní rizika, 

která ho mohou ohrozit. 

Pomůcka pro vyhodnocení rizik před vstupem na pracoviště byla vytvořena. 

Doufám, že uvedené informace budou pomůckou pro stanovení postupu zásahu na 

pracovištích hlavně rizikových zejména staveb s minimalizováním rizik pro záchranný 

tým. 

Na základě studia zmíněné problematiky jsem přesvědčen, že se v této práci 

povedlo vydefinovat rizika pro zdravotnický tým. 

Závěrem si neodpustím osobní poznámku: Pokud by tato práce zabránila byť 

jedinému úrazu, budu považovat tuto práci za úspěšnou a přínosnou pro práci IZS. 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Construction industry belongs to the places with the largest number of workplace 

accidents. Severe and fatal injuries very often happen as the result of safety rules 

violation caused by workers themselves or by others underestimating the risks of 

activities at the workplace. Lay and professional first aid is often provided at an 

unsecured space with the minimum of information about the possible risks and 

dangers resulting from it. 

Taking it into account, the assignment maps this severe problem and proposes 

how to implement the intervention procedures in these conditions. 

As the main aim of the assignment the tool for the risk assessment was set out 

before entering the construction with the aim to ensure the possibilities of 

intervention by the medical staff. The assignment is focused on providing such 

information to the staff so that it could be able adequately assess the situation 

whether the access to the building site is safe or life-threatening. 

 

Key words: 

risk assessment factors, risk identification, work safety, work activities, safeguarding 

place, construction, workplace, medical rescue service, provision of safety 
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Příloha č.3 

Vyhodnocení položek v dotazníkovém šetření 

a Národnost     

    odpověď absolutní četnost  % 

  
česká 73 100 % 

  
ostatní 0 0 % 

Tabulka č. 9 – vyhodnocení položky „a“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „a“ můžeme konstatovat, že složení pracovníků 

je pouze z české národnosti. Tato skutečnost není překvapivá s ohledem na vybranou 

skladbu respondentů. 

b Vzdělání     

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Základní 1 1 % 

  
Střední 47 64 % 

  
VŠ 25 34 % 

Tabulka č. 10 – vyhodnocení položky „b“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „b“ můžeme konstatovat, že vzdělání pracovníků 

má převážně středoškolské vzdělání (tj.65 %). Vysokoškolské vzdělání má 34 %. Tato 

skutečnost odpovídá požadavkům kladeným na management.  

c Zařazení 
  

  

odpověď absolutní četnost  % 

 

Vedení 73 100 % 

 

Zástupce investora 0 0 % 

Tabulka č. 11 – vyhodnocení položky „c“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „c“ je třeba konstatovat, že složení pracovníků je 

pouze z managementu firmy. Tato skutečnost není překvapivá s ohledem na vybranou 

skladbu respondentů. 



 

d Setkal jste se s pracovním urazem   

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Ano 39 53 % 

  
Ne 34 47 % 

Tabulka č. 12 – vyhodnocení položky „d“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „d“ je potvrzena výchozí premisa o vysokém 

riziku úrazu na pracovišti.  

 

e Poskytoval jste První pomoc     

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Ano 26 36 % 

  
Ne 47 64 % 

Tabulka č. 13 – vyhodnocení položky „e“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Tato otázka „e“ podporuje předchozí otázku a dokládá rizikovost práce na 

pracovištích.  

 

f Kdy jste absolvoval školení první pomoci   

    odpověď absolutní četnost  % 

  

minulý rok 41 56 % 

  

před 2 lety 20 27 % 

  

před 5 lety 3 4 % 

  

více než před 5 lety 9 12 % 

Tabulka č. 14 – vyhodnocení položky „f“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „f“ je třeba konstatovat, že vzdělávání 

pracovníků ve věci školení první pomoci je na poměrně vysoké úrovni. Minulý rok 

absolvovala školení více než polovina respondentů (56 %). A pouze 12 % absolvovalo 

školení první pomoci více než před pěti lety. 

 



 

Q.1) Postižený náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Je 
potřeba přivolat pomoc a ihned 
 
Správná odpověď: Zahájit resuscitaci – nepřímou masáž srdce a případně dýchání z plic do plic    
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 22 30 % 

  Chybně 51 70 % 

Tabulka č. 15 – vyhodnocení položky „Q1“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.1“ je třeba konstatovat, že schopnost 

rozpoznat nutnost resuscitace není na velké úrovni. Pouze 30 % respondentů správně 

vyhodnotilo příznaky. Špatně vyhodnocená nutnost resuscitace byla 70 %.  

Q.2) Postižený zkolaboval, má křeče (záškuby) celého těla či končetin, nedýchá, modrá. 
Postiženého:   
 
Správná odpověď: Ponecháme v poloze jaké je, zajistíme jeho bezpečnost, aby se během 
křečí o něco nezranil, voláme záchrannou službu a s dalšími kroky vyčkáme, až křeče odezní.    
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 23 32 % 

  Chybně 50 68 % 

Tabulka č. 16 – vyhodnocení položky „Q2“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.2“ je třeba konstatovat, že schopnost správně 

zareagovat v okamžiku křečových stavů je vyhodnocení reakce respondentů v 68 % 

chybné a pouze v 32 % správné. 

Q.3) Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v 
loktech:   
 
Správná odpověď: Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.    
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 31 42 % 

  Chybně 42 58 % 

Tabulka č. 17 – vyhodnocení položky „Q3“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.3“ je třeba konstatovat, že schopnost určit 

polohu rukou při resuscitaci není vysoká. Pouze 42 % respondentů správně určilo 

polohu rukou pro masáž hrudníku. Špatně určená byla v 58 %.  

 



 

Q.4) Aniž došlo k obnovení životních funkcí, provádíme resuscitaci:   
 
Správná odpověď: Do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného vyčerpání 
zachránců.    
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 64 88 % 

  Chybně 9 12 % 

Tabulka č. 18 – vyhodnocení položky „a“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.Q4“ je třeba konstatovat, že povinnost 

provádění resuscitace do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného 

vyčerpání zachránců je známá většině respondentů tj. 88 %. A pouze 12 % respondentů 

nebylo s touto povinností seznámeno. 

Q.5) Pro kvalitu resuscitace má největší význam:   
 
Správná odpověď: Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou 
frekvencí a dostatečně hluboko.    
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 42 58 % 

  Chybně 31 42 % 

Tabulka č. 19 – vyhodnocení položky „Q5“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.5“ je třeba konstatovat, že znalost důležitých 

faktorů při resuscitaci, je na slušné úrovni. V 58 % respondentů správně určilo důležité 

faktory. Špatně určená byla ve 42 %.  

Q.6) Postižený nešťastnou náhodou upadl na ostrý předmět a způsobil si hlubokou řeznou 
ránu na ruce. Z rány v pravidelných intervalech vystřikuje proud krve. V rámci první pomoci:   
 
Správná odpověď: Ránu ihned stlačíme prsty, přiložíme tlakový obvaz, a pokud krvácení stále 
trvá, zaškrtíme končetinu v oblasti mezi loktem a ramenem.    
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 61 84 % 

  Chybně 12 16 % 

Tabulka č. 20 – vyhodnocení položky „Q6“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.6“ je třeba konstatovat, že schopnost 

teoreticky zareagovat v případě masivního krvácení je vysoká, 84 % respondentů 

správně určilo postup. A pouze v 16 % byla odpověď chybně. 



 

Q.7) Předloktí popálené vroucí vodou je před příjezdem záchranné služby nejlépe ošetřit:   
 
Správná odpověď: Několikaminutovým chlazením čistou vodou.  
   

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 66 90 % 

  Chybně 7 10 % 

Tabulka č. 21 – vyhodnocení položky „Q7“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.7“ je třeba konstatovat, že schopnost 

teoreticky zareagovat v případě popálenin je vysoká, 90 % respondentů správně určilo 

postup. A pouze v 10 % byla odpověď chybně. 

Q.8) Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je asi:   
 
Správná odpověď: 100 x za minutu    
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 33 45 % 

  Chybně 40 55 % 

Tabulka č. 22 – vyhodnocení položky „Q8“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.8“ je třeba konstatovat, že znalost frekvence 

stlačování hrudníku při resuscitaci není vysoká. Pouze 45 % respondentů správně určilo 

rychlost masáže hrudníku. Špatně určená byla v 58 %.  

Q.9) Postižený muž asi 35 let starý během sportování ucítil svíravou, pálivou bolest za hrudní 
kostí, opotil se, zvracel. Jako svědci příhody:   
 
Správná odpověď: ihned voláme záchrannou službu, do jejího příjezdu postiženého pečlivě 
sledujeme, zda komunikuje a dýchá.    
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  Správně 69 95 % 

  Chybně 4 5 % 

Tabulka č. 23 – vyhodnocení položky „Q9“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.9“ je třeba konstatovat, že schopnost 

teoreticky zareagovat v případě tohoto modelového případu bolesti na hrudi, 95 % 

respondentů správně určilo nutnost zavolat Zdravotní záchrannou službu. A pouze 5 % 

odpovědělo chybně. 

 



 

Q.10) Hmatání tepu u postiženého, u kterého je podezření na zástavu oběhu:   
 
Správná odpověď: je hrubá chyba, nahmatání tepu je nespolehlivé a jen zbytečně zdržuje - bez 
dalšího zahájíme resuscitaci.  
 

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 26 36 % 

  
Chybně 47 64 % 

Tabulka č. 24 – vyhodnocení položky „Q10“ [VLASTNÍ TABULKA] 
 

Na základě vyhodnocení otázky „Q.10“ je třeba konstatovat, že znalosti pro 

zahájení resuscitace nejsou na vysoké úrovni. Pouze 36 % respondentů správně 

vyhodnotilo příznaky. Špatně vyhodnocená nutnost resuscitace byla 64 %. 



 

 

Celkové posouzení     

    odpověď absolutní četnost  % 

  
Správně 437 60 % 

  
Chybně 293 40 % 

Tabulka č. 25 – celkové zhodnocení průzkumu [VLASTNÍ TABULKA] 
 

 

Graf č. 2 – celkové zhodnocení průzkumu [VLASTNÍ GRAF] 
 

Na základě celkového posouzení všech otázek okruhu „Q“ lze konstatovat, že 

znalosti laické první pomoci nejsou na špatné úrovni.  

Bohužel největší nedostatky se projevily ve znalostech o resuscitaci, zejména kdy 

zahájit a jak provádět resuscitaci.  

 



 

Příloha č.4 – Obrázková příloha 

Obr. č. 1 – správně provedený výkop vč. pažení – vzhledem k malé hloubce lze využít 
prken 

 
[zdroj: http://www.bozpinfo.cz/win/obrazek/stavebniprace08_2.jpg] 

 
Obr. č. 2 – správně provedený výkop vč. svahovaných stěn 

 
[zdroj: http://www.hdcb.cz/data/media/5_vykopy_pro_odvod_drenaze.jpg] 

 

http://www.bozpinfo.cz/win/obrazek/stavebniprace08_2.jpg
http://www.hdcb.cz/data/media/5_vykopy_pro_odvod_drenaze.jpg


 

Obr. č. 3 – schémata pro svahování 

 
[zdroj: http://www.asb.sk/UserFiles/Image/stavitelstvo/technologie/zabezpecenie-

stability-stien-vykopov/obr1.jpg] 
 
 
 
 

 
Obr. č. 4 – chybějící zapažení, pouze jakási snaha ve spodní části snímku, 
NEDOSTATEČNÉ 

 
[zdroj: http://g.denik.cz/4/65/vykop-bela-web_denik-380.jpg] 

 
 

http://www.asb.sk/UserFiles/Image/stavitelstvo/technologie/zabezpecenie-stability-stien-vykopov/obr1.jpg
http://www.asb.sk/UserFiles/Image/stavitelstvo/technologie/zabezpecenie-stability-stien-vykopov/obr1.jpg
http://g.denik.cz/4/65/vykop-bela-web_denik-380.jpg


 

Obr. č. 5 – chybějící zapažení, V TOMTO PŘÍPADĚ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ, ŠPATNĚ 
NEVSTUPOVAT !!! 

 
[zdroj: http://www.belis.cz/editor/filestore/Image/stavby/pas3.jpg] 

 
Obr. č. 6 – rozsáhlý pažící systém, pomocí mikropilot 

 
[zdroj: http://www.topgeo.cz/img/catalog/obrazek-3/r5-2008-049.jpg] 

 

http://www.belis.cz/editor/filestore/Image/stavby/pas3.jpg
http://www.topgeo.cz/img/catalog/obrazek-3/r5-2008-049.jpg


 

Obr. č. 7 – příklad velmi špatně provedeného dřevěného lešení – chybí základní 
bezpečnostní prvky, stabilita nejistá 

 
[zdroj: http://www.ksdoma.estranky.cz/img/mid/232/drevene-leseni-v-cholmovci.jpg] 

 
Obr. č. 8 – příklad velmi špatně provedeného trubkového lešení – chybí základní 
bezpečnostní prvky (zábradlí, díry v podlaze,  žebříky pro výstup,  štafle na lešení jsou 
již jen výsměchem bezpečnosti) 

 
[zdroj: http://vyuka.spsslipnik.cz/NEMEC/RD-dřevostavby %20Lipník/Lešení.jpg] 

 
 

http://www.ksdoma.estranky.cz/img/mid/232/drevene-leseni-v-cholmovci.jpg
http://vyuka.spsslipnik.cz/NEMEC/RD-dřevostavby%20Lipník/Lešení.jpg


 

Obr. č. 9 – příklad dobře provedeného trubkového lešení – jen drobné nedostatky 

 
[zdroj: http://www.topprodukt.cz/img2/1734/trubkove-leseni.jpg] 

 
Obr. č. 10 – systémové rámové lešení 

 
[zdroj: http://www.salleko.cz/images/leseni/ringer/ramove_leseni_d6.jpg] 

 
 
 

http://www.topprodukt.cz/img2/1734/trubkove-leseni.jpg
http://www.salleko.cz/images/leseni/ringer/ramove_leseni_d6.jpg


 

Obr. č. 11 – systémové rámové lešení 

 
[zdroj: http://www.leseni24.cz/wp-content/gallery/leseni/leseni-7.jpg] 

 
Obr. č. 12 – věžové jeřáby – běžně na stavbách 

 
[zdroj: http://www.kranimex.cz/foto/r_lc_v.jpg] 

 
 
 

http://www.leseni24.cz/wp-content/gallery/leseni/leseni-7.jpg
http://www.kranimex.cz/foto/r_lc_v.jpg


 

Obr. č. 13 – portálové jeřáby – běžně ve výrobních provozech 

 
[zdroj: http://www.jass.cz/images/fotogalerie/foto/MJ3.JPG] 

 
 
 
Obr. č. 14 – nakladač, pracovníci ve lžíci hrubě porušují bezpečnost práce.   

 
[Zdroj: VLASTNÍ FOTO] 

 
 
 

http://www.jass.cz/images/fotogalerie/foto/MJ3.JPG


 

Obr. č. 15 – volně ležící kabely.   

 
[Zdroj: VLASTNÍ FOTO] 

 
Obr. č. 16 – nebezpečí úrazu na vyvázané armatuře stropu je zřejmé   

 
[Zdroj: VLASTNÍ FOTO] 

 
 



 

Obr. č. 17 – o snaze zachovat pořádek nelze ani mluvit.   
 

 
[Zdroj: VLASTNÍ FOTO] 

 
Obr. č. 18 – hrubá stavba.   

 
[Zdroj: VLASTNÍ FOTO] 



 

Příloha č.5 – Seznam použitých zkratek a pojmů 

[VLASTNÍ TABULKA] 
 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CNG Compressed natural gas - Stlačený zemní plyn pro pohon aut

ČR Česká Republika

ČSN Česká státní norma

IKEM Institut klinické a experimentální medicíny

IZS integrovaný záchraný systém

KTCH Klinika transplantační chirurgie 

LPG Liquefied Petroleum Gas - Zkapalněný topný plyn

NV Nařízení vlády

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky

PO Požární ochrana

RTG Rentgen

Sb. Sbírky

TANR Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

ZOS zdravotnické operační středisko

ZZS Zdravotnická záchranná služba

Monolit nosná konstrukce stavby prováděná z litého betonu

Prefabrikovaná konstrukce nosná konstrukce budovy stavěná z předem vytvořených dílců (v 

minulosti nejčastěji využívaná při stavbě panelových domů)

Provozovatel pracoviště Osoba zodpovědná za provádění činnosti na procovišti. Může se 

jednat o fyzickou i právnickou osobu. Může jít o majitele 

nemovitosti, nebo nájemce nemovitosti. Provozovatel pracoviště je i 

osoba která má pracoviště svěřeno (například předávacím 

protokolem)

Stavbyvedoucí Osoba způsobilá k řízení a vedení stavby podle autorizačního zákona 

(zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů)

Stavební dozor

Osoba, která kontroluje soulad stavby se zákonnými normami, 

zákony a schválenou projektovou dokumentací. Tato osoba nemusí 

mít autorizaci. Zákon 183/2006 (Stavební zákon) § 153 odstavec 3 

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem 

za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za 

dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání 

stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a 

jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby a zákon č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

Výkopy Zemní tělesa, spočívájící v rozrušování a tvarování horniny 

za účelem přípravy pro následující technolgické procesy

Základy Nosné prvky (zejména z betonu) tvořící základnu objektu (stavby)


