Karta BOZP pro profesi: Strážník obecní policie
Stručný výčet prováděných pracovních činností:
• Plnění základních a speciálních úkolů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci.
• Ochrana veřejného pořádku prevencí kriminality v obci, jako je například řešení rušení nočního klidu, pochůzková činnost v ulicích a dohled nad bezpečností veřejných
kulturních a společenských akcí, dále kontrola dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a dohledem nad dodržováním
čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
• Provádění dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, řízení dopravy a kontroly pravidel parkování dopravních prostředků.
• Odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce, provádění podání vysvětlení u osob za účelem odhalení přestupků nebo
jejich pachatelů, identifikace osob prokázáním totožnosti a předvádění osob na služebny Policie ČR.
Charakteristika místa výkonu práce: Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména venkovní prostory na ulicích, pozemních komunikací a veřejných prostranstvích obce. Strážník pravidelně zasahuje i v budovách, včetně obydlí občanů obce, při řešení přestupků nebo v rámci prevence kriminality. Při provádění administrativních
činností, podání vysvětlení nebo předvedení osoby je práce vykonávána také ve vnitřních prostorách objektů obecní policie. Práce je z povahy věci vykonávána celoročně
během všech možných ztížených klimatických podmínek jako jsou např. teplo, chlad, déšť, bouřky, sníh a mráz.
Při výkonu práce se používají služební zbraně a jiné donucovací prostředky (slzotvorné prostředky, obušek, pouta, technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla) v zájmu ochrany
bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je narušován veřejný pořádek. Pro svou práci strážníci využívají
v závislosti na individuálním zařazení často motorová vozidla, jízdní kola, pily, generátory a resuscitační zařízení. Při své práci mohou zacházet se služebními zvířaty (psi, koně).
Kvalifikační požadavky: Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru bezpečnostně právní činnost (kód oboru 68-42M/01), vyhovující je i jakékoliv jiné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Další kvalifikační požadavky jsou: trestní bezúhonnost, spolehlivost a osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka. Osvědčení s platností 5 let získá čekatel nebo strážník na základě úspěšného absolvování zkoušky před komisí Ministerstva vnitra.
Relevantní mimořádné provozní události:
• Úraz v důsledku zranění agresivním pachatelem při zadržení (pořezání nožem nebo
jiným ostrým předmětem, sražení dopravním prostředkem, pokousání psem,
zhmoždění údery tupou zbraní nebo údery rukami, kopy).
• Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik: zakopnutí na nerovném
povrchu, naražení horních i dolních končetin, pořezání, dopravní nehoda při řízení
dopravního prostředku nebo při kontrolách a řízení dopravy.
• Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem při obsluze elektrických
zařízení (řetězové pily, generátory).
• Poškození pohybového aparátu v důsledku provádění fyzicky namáhavých
pracovních operací (hmaty, chvaty při zadržování pachatele nebo poranění při
tělesné přípravě).
• Poškození zdraví pracovníka působením zátěže chladem nebo teplem
v důsledku mimořádných klimatických a povětrnostních podmínek (prochladnutí,
omrznutí, úpal, úžeh).
• Popálení vlivem požáru nebo výbuchu při prvotním zásahu v obydlí
s ohroženými obyvateli.
• Poškození zdraví vyvolané infekční nemocí vlivem biologických činitelů při zásahu
nebo předvedení osob bez domova a narkomanů, při zajišťování nebezpečného
materiálu, předmětů. příp. při odchytu nebo střetu se zvířetem.
• Poškození zdraví při nesprávné manipulaci se střelnou zbraní.
• Psychické onemocnění pracovníka: narušení sociální kooperace, psychické
vyčerpání, syndrom vyhoření z profese.
Rizikové faktory:

Doporučené kategorie
práce:

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:
• Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilé osoby (zkouška odborné
způsobilosti čekatele nebo strážníka).
• Výcvik pracovníků ve zvládání dovedností provedení hmatů a chvatů, úderů
a kopů, používání slzotvorných prostředků, elektrických paralyzérů, obušků
a pout. Výcvik používání služební zbraně.
• Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce
a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu
působení na lidské zdraví.
• Školení pracovníků o právních a ostatních předpisech BOZP.
• Školení pracovníka o právních předpisech, vč. obecních vyhlášek vztahujících
se k výkonu povolání strážníka v dané obci (trestního práva, živnostenského
podnikání, střelných zbraní a střeliva, přestupků, správního řízení, bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, krizové řízení a integrovaného záchranného
systému).
• Výcvik v řízení služebního vozidla.
• Školení pracovníků v jednání s občany v krizových situacích.
• Školení pracovníků o poskytování první pomoci.
• Používání výhradně stanovených a vhodných OOPP a kontrola jejich používání.
• Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek
a nářadí v souladu s provozní dokumentací.
• Dodržování stanovených pracovních postupů a metodik.
Výsledné zařazení do
kategorie práce a přijatá
opatření pro minimalizaci
zdravotních rizik (doplňte):

Základní právní předpisy,
které se týkají výkonu práce
(v platném znění):

• Zákon č. 553/1991 Sb. § 4d, 4f, 4e
Prach
1–2–3–4
• Zákon č. 262/2006 Sb. § 94, 101–108
Chemické látky
1–2–3–4
• Zákon č. 309/2006 Sb. § 2–6
 Hluk
1–2–3–4
• Zákon č. 373/2011 Sb. § 53–60
 Vibrace
1–2–3–4
• Zákon č. 361/2000 Sb., § 87
 Fyzická zátěž
1–2–3
• NV č. 101/2005 Sb.
§ 3, 4, Příloha
 Pracovní poloha
1–2–3
• NV č. 495/2001 Sb.
§ 3–5
• NV č. 378/2001 Sb.
§ 3–4
 Zátěž teplem
1–2–3–4
•
NV
č.
375/2017
Sb.
 Zátěž chladem
1–2–3
• NV č. 361/2007 Sb.
§ 3, 6, 8, 36-38
 Psychická zátěž
1–2–3
• Vyhláška č. 73/2010 Sb.
 Neionizující záření a elektromagnetická pole
1–2–3
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. § 194–203
 Zraková zátěž
1–2–3
• Vyhláška č. 444/2008 Sb.
• Vyhláška č. 493/2002 Sb.
 Práce s biologickými činiteli
1–2–3–4
 Zvýšený tlak vzduchu
1–2–3–4
Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.): Pro kategorii 2: 1x za 4 let (osoby mladší 50 let) nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).
Pro kategorii 2R a 3: 1x za 2 roky. Pro práci, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví: 1x za 4 roky (osoby mladší 50 let) nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).
Noční práce: 1x za 2 roky. Četnost periodických lékař. prohlídek (dle vyhlášky č. 444/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů): Periodická prohlídka se provede
jednou za 3 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky. Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 493//2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů): Vydání zbrojního průkazu nebo držení zbrojního průkazu skupiny D: periodická prohlídka je prováděna jedenkrát za 30 měsíců.
Četnost pravidelných lékařských prohlídek (dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů): Řízení vozidla, které užívá zvláštního výstražného světla
modré nebo červené barvy: do dovršení 50 let věku každé dva roky a poté každoročně.
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Seznam nebezpečí

lebka

Mechanická nebezpečí
Padající předměty
Odletující částice
Ostré hrany
Pohybující se části zařízení
Pohybující se předměty
Kluzký / nestabilní povrch
Špičaté předměty
Látky pod tlakem nebo za sníženého
tlaku
Zvířata
Chemická nebezpečí
Nebezpečné plyny a páry
Nebezpečné kapaliny
Nebezpečné pevné látky
Aerosol, kouř
Nedostatek kyslíku
Nebezpečné odpady
Biologická nebezpečí
Patogenní látky
Alergeny
Živočišné jedy (toiny)
Mikroorganizmy (viry, bakterie)
Paraziti
Hmyz
Elektrická nebezpečí
Elektrický oblouk
Živé části
Statická elektřina
Elektromagnetické pole
Elektrický zkrat
Blesk, atmosférická elektřina
Nebezpečí záření
Optické záření (VIS)
Nízkofrekvenční el-mag záření (DV)
Vysokofrekvenční el-mag záření (KV)
Neionizující záření (IR, UV, laser)
Ionizující záření
Tepelná nebezpečí
Sálavé teplo
Konvektivní teplo
Kontakt s horkou kapalinou
Kontakt s horkým plynem
Kontakt s taveninou
Kontakt s horkým povrchem
Plamen
Výbuch
Kontakt s chladnou kapalinou
Kontakt s chladným plynem
Kontakt s chladným povrchem
Sníh, led, tříšť
Nebezpečí hluku
Vysoce impulsní hluk
Proměnný hluk
Ustálený hluk
Vysokofrekvenční hluk
Ultrazvuk
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
Nebezpečí vibrací
Vibrace přenášená na ruce
Vibrace způsobující kmitání
v horní části páteře a hlavy
Vibrace přenášené na celé tělo
Ergonomická nebezpečí
Vysoká teplota vzduchu
Nízká teplota vzduchu
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu
Nízká úroveň osvětlení
Oslňující světlo
Blikání, stroboskopické jevy
Příliš malé vizuální detaily
Nevhodná výška pracovní roviny
Nedostatečná výška pracoviště
Omezený pracovní prostor
Ztížený průchod
Nepřijatelná pracovní poloha
Nevhodné dosahové vzdálenosti
Monotónní činnost
Vnucené pracovní tempo
Trvalé sledování obrazovek
Ruční manipulace
– s nářadím
– s břemeny
– s vozíky
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Karta BOZP pro profesi: Strážník obecní policie
Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků
Požadavek na shodu s normou
Orientační životnost
		(měs.)
Pro ochranu hlavy
 ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany
EN 397+A1, EN 14052+A1
PV
 průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou
EN 812
24
 protiúderová ochranná přilba
ČSN 39 5360
PV
 ochrana proti skalpování		
24
 ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla)
EN ISO 11612
24
 ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu		
12
 ochranná pokrývka hlavy proti chladu
EN 342
24
Pro ochranu sluchu
 zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky
EN 352-2
PO
 mušlové chrániče sluchu
EN 352-1
12
 akustické přilby (tzv. protihlukové přilby)		
24
 mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám
EN 352-3
12
 chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem
EN 352-4,-5,-6
PV
Pro ochranu očí a obličeje
 ochranné brýle
EN 166
12
 ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření
EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175
12
 ochranné obličejové štíty
EN 166, EN 1731
12
 svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby)
EN 166, EN 175, EN 379+A1
24
Pro ochranu dýchacích orgánů
 filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí
EN 149+A1
PO
 masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí
EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143,
PO
 izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu
EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594
36
 prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly
EN 12941+A2 / EN 12942
PV
Pro ochranu rukou a paží
 rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu
EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2
PO až 3
 rukavice na ochranu před vibracemi
EN ISO 10819
6
 rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
EN ISO 374-1, EN 374-2, -4, EN 16523-1
PO až 2
 rukavice na ochranu před elektřinou
EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350
3 až 6
 rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm
EN 407, EN 12477+A1
3 až 6
 rukavice na ochranu před nízkými teplotami
EN 511
3 až 6
 rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám
EN 421
24
 palcové rukavice
EN 420+A1, EN 388
2
 ochranné návleky na prsty		
1
 ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky)
EN 1082-1,-2
6 až 24
 ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí
EN 420+A1
PO
Pro ochranu nohou
 obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí
EN ISO 20 347, EN ISO 20 345
24
 obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou
EN ISO 20 345, EN ISO 20 346
12 až 24
 obuv, kterou lze rychle vyzout		
12
 obuv s podešví odolnou proti žáru (perko)
EN ISO 20 349
12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví
EN ISO 20 345
9 až 24
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím
EN ISO 20 345
12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická
EN ISO 20 345
12
 obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační
EN ISO 20 345
6
 obuv chránící před chemickými látkami
EN 13832-2,-3
6 až 12
 ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil
EN ISO 17249 ed.2
12
 ochrana nohou proti pořezání (kamaše)
EN ISO 381-5
6 až 12
 chrániče kolen
EN 14404+A1
12
 chrániče nártu
EN 13277
12
 vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)
EN ISO 20345
24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu
EN ISO 13998, EN 381-11
24 až 48
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem
EN ISO 9185
24
 ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
EN 14605+A1
6 až 12
 ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu
EN 342
24 až 36
 vyhřívané vesty		
36 až 72
 ochranné zástěry proti vodě		
18
 záchranné plovací vesty
EN ISO 12402-6+A1
24 až 48
 zástěry na ochranu před rentgenovým zářením
EN 61331-3
24 až 36
 bederní pásy, protektory		
24 až 36
Prostředky proti pádu
 úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků
EN 361, EN 354, EN 362, EN 795,
12
 brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků
EN 355, EN 360, EN 353-1+A1, EN 353-2
PV
 prostředky pro polohování těla
EN 358
PV
Ochranné oděvy		
 ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy)
EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5,
EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1
6 až 24
 oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.)
EN 381
12
 oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
N 14605+A1
12 až 24
 oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy
EN 14126
JP
 oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením
EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942
PO až 24
 oděvy odolné proti žáru a ohni
EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116
6 až 24
 oděvy proti chladu
EN 342, EN 343+A1, EN 14058
36
 oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé)
EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1
12 až 24
 oděvy na ochranu před ionizujícím zářením
EN 1073-1,2
36
 oděvy na ochranu před kontaminaci radioaktivními částicemi
EN 1073-2
JP
 oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku
EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2
12
 oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům
EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034 + A1
JP
 oděvy plynotěsné
EN 943, EN 14126
PV
 oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů
EN ISO 20471
6 až 24
PV
PO
JP

Podle určení výrobce
Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
Pro jednorázové použití
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Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce
Provádění dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Strážník obecní policie musí postupovat při řešení konfliktní situace dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kde je definováno použití donucovacích prostředků, případně psa a služební zbraně. Strážník je oprávněn použít donucovací prostředky v zájmu ochrany jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce či jinému jednání, jímž je
vážně narušován veřejný pořádek. O tom, který donucovací prostředek použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem, přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání.
• Mezi donucovací prostředky v rámci tohoto zákona patří: hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek,
pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Před použitím donucovacích prostředků je strážník
povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání výzvou „jménem zákona“ a s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků.
• Techniky poutání: dodržovat zásady manipulace s pouty při poutání ve stoje, s opřením nebo bez opory, poutání v kleče nebo v lehu, snímání pout, zajištění pachatele pod hrozbou použití střelné
zbraně s následným poutáním, připoutání osoby k vhodnému předmětu.
• Při předvádění osoby se vždy přesvědčit, zda osoba nemá u sebe zbraň a zjistit totožnosti osoby a zajistit místo činu.
• Používat stanovený stejnokroj strážníka městské nebo obecní policie: odznak obecní policie podle vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších přepisů; černá,
modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje a jejich kombinace; černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ výrazně odlišné od barvy podkladu, šachovnicová páska na pokrývce hlavy nebo na jiné části stejnokroje (je-li pokrývka hlavy strážníka OOPP nebo speciálním OOPP, jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným prvkem
stejnokroje strážníka.
• Při kontrolách nebo předvádění osob, které jsou zjevně v podnapilém stavu nebo zjevně intoxikovány návykovými látkami, dodržovat stanovené techniky manipulace s lidmi, používat stanovené OOPP
proti biologickým činitelům (především ochranné rukavice, případně i ochranu dýchacích orgánů). Při manipulaci s ostrými předměty, které mohou být infikovány biologickými činiteli (injekční stříkačky,
rozbité láhve, oděv potřísněný krví nebo močí) používat vždy stanovené OOPP proti biologickým činitelům (především ochranné rukavice).
Zakázané práce:
• Vstupovat na místa se speciálním režimem (herny, kasina), pokud to není nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku.
• Otevírat a vstupovat do obydlí, bytů nebo jiného uzavřeného prostoru, pokud neexistuje důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku.
• Použít donucovací prostředky proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let, vyjma případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví strážníka.
Dopravní kontroly a řízení dopravy
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Strážník obecní policie používá při plnění úkolů vozidlo vybavené výstražným světlem modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným znamením. Použít toto zařízení v silničním provozu je
oprávněn pouze na základě plnění úkolů obecní policie. Teprve v momentě, kdy je zařízení v činnosti, jde o vozidlo s právem přednostní jízdy., Při jízdě s právem přednosti jízdy nemusí strážník-řidič respektovat pravidla silničního provozu, avšak je povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu. V případě, že by došlo k dopravní nehodě, může být strážník považován
za spoluviníka nehody.
• Znalost zásad při řízení provozu na pozemní komunikaci a při zastavování jedoucích vozidel.
• Používat předepsaný stejnokroj strážníka městské nebo obecné policie a stanovené OOPP pro pohyb na pozemní komunikaci při zastavování vozidel nebo řízení dopravy, např. vesta s vysokou viditelností, a dále zastavovací terč.
• Znalost praktických postupů při odstraňování vraku vozidla, použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, orientační vyšetření na přítomnost alkoholu v organismu a použití zařízení
k měření rychlosti vozidel
Zakázané práce:
• Vstupovat na komunikace nebo do prostor se zákazem vstupu nepovolaných osob, pokud to není nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku nebo řízení dopravy.
Práce s ručním a elektrickým nářadím
Pokyny pro bezpečnou činnost:
• Pro danou pracovní činnost musí být použito vhodné a nepoškozené nářadí, před každým jeho použitím je nutno jej zkontrolovat. Poškozené nářadí musí být ihned opraveno nebo vyměněno.
• Nářadí musí být pečlivě a pravidelně udržováno. Je nutno jej čistit a dbát na to, aby bylo vždy suché a řádně ukládáno.
• Při používání nářadí se řídit pokyny výrobce a provádět jeho pravidelnou kontrolu, údržbu a revize ve stanovených lhůtách.
• Při drobných opravách a základních servisních činnostech na dopravních prostředcích (např. opravy technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, huštění pneumatik dopravních prostředků) je
v případě práce s nářadím nebo zařízením, při jehož činnosti může dojít k odletu částic nebo části zařízení (např. ruční brusky, vrtačky, vzduchové pistole aj.), nutné zamezit vstupu nepovolaných osob
do ohroženého pracovního prostoru.
• Používání řetězové pily (např. při pomoci u odstraňování živelných událostí) je podmíněno jejím řádným technickým stavem. Řetězové pily musí být vybaveny krytem pohybujících se částí, antivibračním
systémem, zachycovačem roztrženého řetězu a bezpečnostní brzdou řetězu. Řetězová pila se spalovacím motorem musí být vybavena tlumičem výfuku, spojkou automatického vypínání chodu řetězu
při volnoběžném chodu motoru a funkční dlaňovou pojistkou umístěné v horní části zadní rukojeti řetězové pily.
• Vždy je nutno používat stanovené OOPP, např. ochranné brýle a ochranné pracovní rukavice, které jsou vhodné k ochraně před nebezpečími spojenými s jednotlivými pracemi.
Zakázané práce:
• S nářadím je zakázáno zacházet nešetrně (např. s ním házet, manipulovat s ním tahem za přívodní elektrický kabel, přetěžovat je apod.).
• Používat poškozené nářadí (poškozené rukojeti, pracovní nástroje, kryty, izolace apod.).
• Používat nářadí k účelům, pro které nebylo navrženo, konstruováno nebo dimenzováno.
Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)
Pravděpodobnost
Lze očekávat (stává se často)
Je to možné
Ne příliš obvyklé, ale možné
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo
Prakticky nemožné
Vyloučené
Míra rizika (MR)
≥ 160
48 až 159
20 až 47
8 až 19
3,1 až 7
≤3

Poznámka:

18

Úroveň rizika
velmi vysoké riziko
vysoké riziko
významné riziko
zvýšené riziko
mírné riziko
zanedbatelné riziko

10
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Následky (závažnost)
Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč)
Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč)
Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč)
Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč)
Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč)
Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč)
Poznámka: SÚ = smrtelný úraz

100
40
15
7
3
1

Kategorie přijatelnosti

Priorita opatření

nepřijatelné riziko

Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika

podmíněně přijatelné riziko

Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu

přijatelné riziko

Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti
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