
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 

 

NÁVRH METODICKÉHO POKYNU  

O VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTÍCH OBECNÍ 

POLICIE A O STANOVENÍ OPATŘENÍ VEDOUCÍCH KE SNÍŽENÍ 

TĚCHTO RIZIK 
 

 

ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

        (1) Účelem tohoto příkazu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„BOZP“) s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

 

        (2) Zaměstnavatel je při zajišťování BOZP zejména povinen:  

a) soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 

podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.  

b) na základě tohoto zjištění podle písmene a) vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 

k jejich odstranění případně snižování.  

tyto a další povinnosti při předcházení ohrožení života a zdraví při práci stanoví zvláštní právní 

předpis1). 

 

        (3) Posuzování a hodnocení rizik se provádí za předpokladu zajištění potřebných 

podkladů, informací, které jsou následovně vyhodnoceny. Návrh hodnocení rizik mohou 

provádět všichni zaměstnanci ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci a osobou odborně 

způsobilou v prevenci rizik.  

 

Čl. 2 

Výklad pojmů 
 

         Pro účely této směrnice se, pokud z textu nevyplývá něco jiného, rozumí: 

a) zaměstnancem, zaměstnanec obecní policie nebo městské policie,  

b) vedoucím zaměstnancem, zaměstnanec, který je pověřen vedením na jednotlivých stupních 

řízení, přičemž je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, 

organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné příkazy 

a pokyny, přičemž tito vedoucí zaměstnanci jsou za práci svých podřízených zaměstnanců 

odpovědni. 

c) nebezpečím, zdroj, který by mohl způsobit úraz a poškození zdraví, 

d) rizikem, nebezpečný činitel a proces pracovního prostředí a pracovních podmínek. 

e) incidentem, událost vzniklá v důsledku práce nebo během práce, která by mohla mít nebo 

má za následek úraz a poškození zdraví, 

f) posouzením rizik v BOZP, kombinace možností výskytu nebezpečné události 
                                                           

1)  Zejména § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

https://www.vubp.cz/
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(nebezpečných událostí) související s prací nebo expozice (expozic) a závažnost úrazu 

a poškození zdraví, které mohou být způsobeny touto událostí (událostmi) nebo expozicí 

(expozicemi), resp. Proces hodnocení rizik vyplývající z nebezpečí, vzhledem 

k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není 

přijatelné. 

 

Postup při posouzení rizik v BOZP 

 

Čl. 3 

         (1) Každý zaměstnanec je povinen upozornit svého vedoucího zaměstnance na vznik 

incidentu nebo nebezpečí na pracovišti anebo na při pracovní činnosti, kterou on či jiný 

zaměstnanec vykonává. 

 

         (2) Po zjištění nebo informování o incidentu nebo nebezpečí ve smyslu odstavce 1, 

příslušný vedoucí zaměstnanec zajistí posouzení rizik v BOZP podle této směrnice. Pokud 

posouzení rizik v BOZP tohoto incidentu nebo nebezpečí bylo již zveřejněno a zásadně nemění 

příčinu nebo zdroj rizika již zveřejněného je příčina nebo riziko odstraněno ihned a hodnocení 

posuzování rizik v BOZP vedoucí zaměstnanec v tomto případě již neprovede. 

 
         (3) V případě, že vedoucí zaměstnanec zjistí, že posouzení incidentu nebo nebezpečí ještě 

nebylo zveřejněno, zajistí předání posouzení rizika v BOZP osobě odborně způsobilé 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik, přičemž tato osoba poté zajistí zveřejnění posouzení rizika 

v BOZP. 

 

        (4) Vedoucí zaměstnanci odpovídají za zajištění dodržování stanoveným způsobem 

zveřejněných bezpečnostních opatření k omezení působení rizika, případně k odstranění rizika. 
 

Čl. 4 

(1) Postup při posouzení rizik v BOZP se stanoví v tabulce uvedené v příloze této 

směrnice určením: 

a) nebezpečného činitele (např. stoj, zařízení, nebezpečná chemická látka, směs objekt, 

pracovní prostor, činnost zvíře, člověk), 

b) zdroj rizika (např. říznutí, polití, zakopnutí, kousnutí, úder). 

 

         (2) K výslednému vyhodnocení míry rizika se nejprve bodovým hodnocením vyhodnotí: 

Konkrétní míra rizika se stanoví podle vzorce „R = P x N“, přičemž písmenem „R“ se označuje 

výsledná míra rizika, písmenem „P“ se označuje pravděpodobnost vzniku a existence rizika a 

písmenem „N“ se označuje pravděpodobnost následků – závažnost. 

 

         (3) Pravděpodobnost vzniku a existence rizika pro účely výpočtu podle vzorce uvedeného 

v odstavci 2 se stanoví číslicí, a to takto: 

a) nahodilá – 1, 

b) nepravděpodobná – 2, 

c) pravděpodobná – 3, 

d) velmi pravděpodobná – 4, 

e) trvalá – 5. 

 

        (4) Pravděpodobnost následků – závažnost pro účely výpočtu podle vzorce uvedeného 

v odstavci 2 se stanoví číslicí, a to takto:  

a) poranění bez dočasné pracovní neschopnosti – 1, 

b) absenční úraz (s dočasnou pracovní neschopností) – 2, 

c) vážnější úraz vyžadující hospitalizaci – 3, 
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d) těžký úraz a úraz s trvalými následky – 4, 

e) smrtelný úraz – 5. 

 

         (5) Výpočtem podle vzorce uvedeného v odstavci 2 za použití veličin uvedených 

v odstavci 3 a 4 se stanoví výsledná míra rizika daná vypočtenou číslicí, která odpovídá této 

míře rizika: 

a) bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření, avšak nepodceňovat 

případné ohrožení, je-li výsledkem číslo 1 nebo 2, 

b) akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika, je-li výsledkem 

číslo 3 až 6, 

c) mírné riziko – vyžaduje naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika, je-

li výsledkem číslo 7 až 11, 

d) nežádoucí riziko – je třeba ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, 

která snižují riziko a provést opakované hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření, je-

li výsledkem číslo 12 až 21, 

e) nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody kdy je třeba 

okamžitě zastavit pracovní činnost, je-li výsledkem číslo 22 až 25.  

 

        (6) Závěrem návrhu na stanovení a vyhodnocení závažnosti rizika se uvede popis 

navrhovaných bezpečnostních opatření. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

ROZDĚLENÍ RIZIK, JEJICH VYHODNOCENÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

Čl. 5 

         (1) Pro účely této směrnice se možná rizika rozdělují do oblastí podle: 

      a) vykonávané pracovní činnosti, 

b) pracovního místa. 

 

Čl. 6 

Rozdělení rizik podle vykonávané pracovní činnosti 

 

       Rizika zjištěná v podmínkách obecní policie (městské policie), rozdělená podle 

vykonávané pracovní činnosti, identifikace nebezpečí, vyhodnocení závažnosti takového rizika 

jakož i popis příslušných bezpečnostních opatření jsou uvedeny v příloze č. 2, této směrnice a 

jsou stanovena pro tyto pracovní činnosti, resp. k těmto oblastem: 

a) administrativní činnost (01),2) 

1. kancelářské práce, 

2. zařízení se zobrazovacími jednotkami, 

3. řezačka papíru, 

4. zařízení pro výstup do 1.5 m; 

b) používání dopravních prostředků (02), 

1. závady na vozidle, 

2. huštění pneumatik, 

3. úder tlakovou hadicí, 

4. otevíratelné části vozidel, 

5. výměna pneumatik, 

6. upevnění převáženého materiálu, 

7. vystupování a nastupování do vozidla, 

                                                           
2)  Číslo v závorce odpovídá pořadovému číslu pracovní činnosti uvedené v příloze č. 2. 
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8. služební motocykl, 

9. používání bezpečnostních ochranných prvků, 

10. dopravní nehoda; 

c) používání prostředků určených k vystupování (žebříky, schůdky apod.) – práce ve výškách 

(03); 

d) používání střelných zbraní (04), 

1. střelnice, střelecká příprava, 

2. střelecká příprava, ostré střelby; 

e) manipulace a skladování (05), 

1. pád zaměstnance, 

2. pád skladovaného materiálu, 

3. přetížení, namožení, 

4. pořezání, píchnutí, bodnutí; 

f) pohyb v areálech a na komunikacích (06), 

1. střet s dopravním prostředkem, 

2. uklouznutí, zakopnutí, 

3. uklouznutí na mokru, 

4. evakuace; 

g) tělesná výchova (07), 

1. pády, 

2. kontakt se soupeřem,  

3. donucovací prostředky, 

4. pády, nohy, chodidla, 

5. kontakt s protihráčem, náčiním, nářadím; 

h) zastavování dopravních prostředků (08), 

1. střet s dopravním prostředkem, 

2. najetí na strážníka, 

3. vstup do vozovky; 

i) kontrola rezidenčních karet (09); 

j) sběr injekčních jehel (10); 

k) kontrola čipů u zvířat (11); 

l) práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách (12); 

m) řešení násilných situací (13); 

n) používání elektrických zařízení (14); 

o) používání a manipulace s výcvikovou pyrotechnikou (15); 

p) používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV) (16); 

q) manipulace s nožem (17); 

r) činnosti se služebními koňmi (19); 

1. jízda na koni,  

2. čištění, ošetřování koní, vstup do boxu koně, 

3. převoz koně dopravním prostředkem, 

4. jízda na koni v silničním provozu; 

s) používání služebních jízdních kol (20); 

t) pochůzková činnost (21); 

1. chůze, 

2. pád předmětu na procházející osobu, 

3. zvířata, 

4. poranění očí, uší 

5. zachycení padající osoby, pasivní útok; 

u)  používání zábavní pyrotechniky (22); 

v) vědomý kontakt s osobou nakaženou infekčním onemocněním např. tuberkulózou (23). 
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Čl. 7 
Rozdělení rizik podle pracovního místa 

 

       Rizika zjištěná v podmínkách OP rozdělená podle pracovního místa vykonávané pracovní 

činnosti, identifikace nebezpečí, vyhodnocení závažnosti takového rizika, jakož i popis 

příslušných bezpečnostních opatření jsou uvedeny v příloze č. 3 této směrnice, a to pro útvary: 

a) Útulek pro opuštěná zvířata (01)4); 

1. pokousání, 

2. poškození sluchu, 

3. rentgenování, 

4. dezinfekční prostředky, 

5. infekční onemocnění, 

6. zákaz vstupu, 

7. únik zvířete, 

8. poválení, vlečení, 

9. potrkání, pošlapání, 

10. zranění náhubkem, 

11. zakázané práce, 

12. plísňové onemocnění; 

b) Útvar poříční (02); 

1. vstup na molo, 

2. pád do vody, 

3. potápěčské činnosti, 

4. chůze po zamrzlé ploše, 

5. volná voda (hladinová služba + tekoucí voda) – záchranářské činnosti ve vodním 

prostředí 

6. odklízení předmětů z plavební dráhy a odklízení uhynulých zvířat z vodního toku; 

c) Útvar psovodů (03); 

d) Činnosti na pracovišti (04). 

 

 

 

                                                           
4) Číslo v závorce odpovídá pořadovému číslu pracovní činnosti uvedené v příloze č. 3. 



 

 

 Formulář hodnocení rizik a popisu bezpečnostních opatření 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo, 

používání věci 

Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

      

      

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
 



 

Příloha č. 2 (01) Administrativní činnost 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Kancelářské práce  Naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, 

skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských a 

skladovacích místnostech)  

2 1 2  Správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; 

(min. průchody 550 až 600 mm). 

 

Udržování pořádku. 

 

Důsledně zavírat dvířka skříní, zasouvat zásuvky stolů 

a skříněk. 

 

Kancelářské práce  Pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho 

stability 

2 1 2  Správné a stabilní postavení vyšších skříní 

a kancelářského nábytku. 

 

Nesedat na okraje stolů a židlí. 

 

Nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky. 

Kancelářské práce  Zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při 

práci s kancelářskými pomůckami (sešívačka, 

nůž, skartovačka) 

1 1 1  Správné zacházení s kancelářskými pomůckami.  

 

Při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí 

sešívačky. 

 

Pozor při skartování papíru na zachycení části obleku 

skartovacím strojem a případné poranění. 

Kancelářské práce  Pád předmětů a věcí na nohu zaměstnance 2 1 2  Udržování pořádku na stolech a ve skříních.  
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Rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů. 

 

Nepřetěžování polic, regálů. 

 

Kancelářské práce  Opaření vodou, horkými nápoji 1 2 2  Opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic.  

 

Zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji. 

 

Zařízení se zobrazovacími 

jednotkami  

Únava očí − zraková zátěž, poškození zraku  2 3 6  Správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku 

a počítače. 

 

Používat židle výškově nastavitelné se sklopným 

opěradlem. 

 

Vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od 

očí cca 60 cm dle její velikost). Výška středu monitoru 

vzhledem ke zrakové ose. 

 

 V zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí 

odlesky na obrazovce). 

 

 Přestávky se zařazením kompenzačních cviků.  

 

 Pravidelné lékařské prohlídky odborným očním 

lékařem. 

 

Zařízení se zobrazovacími 

jednotkami  

Dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí 

o hranu stolu nebo klávesnice (útlak nervů) 

2 3 6  Vhodná velikost, popř. úprava pracovního stolu, 

umožnění vhodných poloh rukou, přestávky v práci. 

 

Řezačka papíru  Říznutí, ustřihnutí prstů při zařezávání papíru  2 3  6 Používat pouze funkční řezačku. 
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Před zařezáváním zajistit stabilitu řezačky. 

 

Při zařezávání papíru dbát zvýšené opatrnosti. 

 

Části končetiny (prsty) mít mimo hranu desky řezačky 

a nože.  

 

Před každým použití provést vizuální kontrolu zařízení 

(poškozená deska, nůž, nestabilní řezací nůž apod.). 

 

Zařízení pro výstup do  

1,5 m  

Pád při vystupování do výše 1,5 m, za účelem 

sundání předmětu z výše položených částí 

kancelářského nábytku  

2 3 6  Pro vystupování vždy použít prostředky k tomu určené 

(schůdky, podstavec k vystupování apod.). 

 

Odhadnout vlastní fyzické předpoklady ke snášení či 

vynášení břemen. 

 

Maximální zátěž pro vynášení a snášení břemene je  

15 kg. 

 

Nepoužívat k vystupování nebo sestupování zařízení, 

která k tomu nejsou určena (židle, stolky). 

 

V případě, že je nutno se dostat chodidly do výšky nad 

1,5 m, musí být tato činnost provedena osobou, která 

je pro tuto činnost proškolena a zdravotně způsobilá. 

 

 
  



 10 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (02) Používání dopravních prostředků 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Závady na vozidle Nehoda z důvodu nefunkčnosti některé z částí 

vozidel 

3 2 6 Seznámit zaměstnance s (provozní knížkou) návodem 

od vozidla. 

 

Provádět pravidelné servisní kontroly. 

 

Před každou jízdou provést vizuální kontrolu vozidla 

(funkčnost světel, celistvost a nepoškozenost vozidla) 

apod. 

 

Huštění pneumatik  Huštěním dochází ke zvyšování tlaku 

v pneumatice. V případě kdy dojde 

k přehuštění pneumatiky, může dojít 

k wprasknutí a případnému odmrštění části 

pneumatiky a následnému poranění části těla 

2 3 6 Pneumatiky hustit dle požadovaného tlaku, které je 

uvedeno v návodu od vozidla případně na karosérii 

vozidla. 

Úder tlakovou hadicí  V případě špatného připevnění tlakové hadice 

k huštěné pneumatice dojde při spuštění 

kompresorového zařízení k oddělení těchto 

částí a možnému úderu volné tlakové hadice, 

která je vymrštěna prostřednictvím stlačeného 

vzduchu. Tím může dojít k poranění části těla 

následkem úderu hadice 

3 2 6 Provést kontrolu koncového zařízení tlakové hadice.  

Provést těsné nasazení tlakové hadice na ventilek 

pneumatiky. 

Otevíratelné části vozidel  Přiražení končetiny popř. jiné částí těla při 

otevírání a zavírání krytů vozidla 

2 3 6 Automatické zajištění krytu motoru v otevřené poloze.  

 

Zajištění zvednuté části k tomu určenými prvky. 
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Vizuální kontrola funkčnosti bezpečnostních prvků 

vozidla (písty u dveří zavazadlového prostoru) apod. 

 

Výměna pneumatik  Spadnutí vozidla na část těla při špatně 

umístěném zdvihacího zařízení  

přiražení ruky při výměně pneumatiky 

2 3 6 Používat pouze zdvihací zařízení určené pro daný typ 

vozidla (při manipulaci a umístnění zvedáku 

postupovat dle pokynu výrobce − viz návod od 

výrobce vozidla). 

Při výměně kola vždy používat rukavice, které zamezí 

poranění (říznutí, škrábnutí apod.). 

Upevnění převáženého 

materiálu  

Zasažení části těla gumovým lanem 

(gumicukem) 

Skřípnutí prstů při aretaci popruhového 

upínače 

2 3 6 Při zajišťování přepravovaného materiálu upínacími 

prostředky, gumovým lanem (gumicukem) provést 

kontrolu jeho celistvosti – v případě drobného 

poškození nepoužívat a vyřadit z provozu.  

 

Zvolit dostatečně pevnou a únosnou část, ke které je 

gumové lano přichyceno. 

 

Při odstraňování popruhů, gumového lana dbát 

zvýšené opatrnosti proti vyklouznutí z ruky 

a následnému zasažení části těla.  

 

Vystupování a nastupování 

do vozidla 

Podvrtnutí dolní končetiny při vystupování, 

nastupování do vozidla, úder o část vozidla, 

přivření prstů do dveří 

3 2 6 Při vystupování a nastupování z a do vozidla 

nešlápnout na okraj obrubníku, díry apod., kde by 

mohlo dojít k podvrtnutí. Zvláště pozor v zimních 

měsících na kluzký povrch (led, sníh).  

Pozor při pohybu kolem vozidla na otevřené dveře, 

přesahující obrys vozidla při převážení předmětů.  
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Neponechávat při zavírání prsty, či jiné části těla mezi 

dveřmi a konstrukcí vozidla tak, aby nemohlo dojít 

k přivření. 

 

Služební motocykl  Pád stojícího motocyklu na řidiče a následná 

manipulace. 

Nasedání a sesedání z motocyklu. 

1 2 2 Parkovat motocykl na zpevněné komunikaci, zamezit 

vlivům, které by měli za následek pád parkovaného 

motocyklu (silný vítr, kolize při otvírání vrat apod.).  

 

Vždy zkontrolovat stabilitu motocyklu. 

 

Zhodnotit zda fyzické předpoklady jsou úměrné ke 

zvedanému břemenu (motocyklu), v případě, že 

motocykl nelze zvednout, zajistit pomoc druhou 

osobou při zvedání za účelem předcházení úrazu.  

 

Zajistit takový postup, aby při spolupráci s jinou 

osobou nemohlo dojít k úrazu.  

 

Pro nasedání a sesedání z motocyklu volit takové 

místo, aby nemohlo dojít ke špatnému došlápnutí. 

Při přendávání nohy přes sedlo uvolnit stojící nohu 

tak, aby nemohlo dojít k případnému vytočení 

a zranění dolní končetiny. 

 

Používání bezpečnostních 

ochranných prvků  

Při nepoužití bezpečnostních ochranných 

prvků (bezpečností pás, helma apod.) při 

nehodě může dojít k rozsáhlejším zdravotním 

následkům  

1 4 4 Používání bezpečnostních prvků (pásy) (podle zákona 

č. 361/2000, §6, odst. 1 a 2 Sb., o silničním provozu, 

ve znění pozdějších předpisů). 

 

Motocyklová přilba musí být před jízdou nasazena 

včetně zakrytého hledí.  
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Dopravní nehoda Sražení vozidlem při řešení dopravní nehody. 2 3 6 Označit se výstražnou reflexní vestou. 

 

Označit vozidla výstražným trojúhelníkem, pokud to 

lze bezpečným způsobem.  

 

Zdržovat se na bezpečném místě kde nemůže dojít ke 

sražení projíždějícím vozidlem. 

 

Otevírání dveří u vozidla Vyvrtnutí části prstu při otevírání zamrzlých, 

uzamčených dveří vozidla. 

1 2 2 Dostatečně pevně uchopit otevírací mechanismus dveří 

(klika), přesvědčit se zda dveře nejsou zamčené. 

V případě zamrznutých dveří použít rozmrazovací 

prostředek. 

Brzdění vozidla, změna 

rychlosti jízdy, rychlá 

změna směru jízdy 

Úder o vnitřní část vozidla (okno, palubní 

deska, apod.) 

1 2 2 Používání bezpečnostních prvků (pásy) (dle zákona 

č. 361/2000, §6, odst. 1 a 2 Sb., o silničním provozu, 

ve znění pozdějších předpisů). 

 

V rámci možností při jízdě služebním vozidlem 

předvídat dopravní situaci a při předpokladu brzdění 

vozidla, nebo náhlé změny směru jízdy vozidla se 

zapřít, případně využít madla umístěného ve vozidle. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 

 

 

 

 
  



 16 

Příloha č. 2 (03) Používání prostředků určených k vystupování (žebříky, 

schůdky apod.) – práce ve výškách 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Jednoduché, dvojité 

žebříky, schůdky 

Pád osoby v případě nedostatečné 

informovanosti nebo způsobilosti 

1 3 3 Seznámit se s riziky při používání prostředků 

k vystupování. 

 

V případě, že se zaměstnanec nachází chodidly ve 

výšce nad 1,5 metru, musí být seznámen s příkazem 

ředitele a zdravotně způsobilý (zajištění pravidelných 

lékařských prohlídek se zaměřením na práci ve 

výškách). 

 

Bezpodmínečné používání přidělených osobních 

ochranných pracovních prostředků). 

 

Těhotným ženám a matkám do konce 9 měsíce po 

porodu jsou práce ve výškách zakázány. 

 

Jednoduché, dvojité 

žebříky, schůdky  

Pád osoby ze žebříku při vystupování či 

sestupování nebo při práci 

 

Pád osoby ze žebříku v důsledku nadměrného 

vychýlení se ze žebříku, při postavení žebříku 

na nerovný podklad a opěru; při přetížení 

a nerovnoměrném zatížení žebříku 

1 3 3 Žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky 

nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí.  

 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být 

zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 

okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení 

a spolehlivou oporu. 

 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena 

o hmotnosti do 15 kg. 
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Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým 

horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu 

nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za 

kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 

spolehlivě přidržet. 

 

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi 

musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku 

ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 

alespoň 0,6 m.  

 

Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho 

stabilita po celou dobu použití. 

 

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, 

pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 

tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí 

být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 

provazových žebříků zajištěn proti posunutí 

a rozkývání. Provazový žebřík může být používán 

pouze pro výstup a sestup. 

 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné 

vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se 

u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 

nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od 

jeho horního konce. 

 

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků 

v souladu s návodem na používání avšak minimálně  
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1x za rok s prokazatelným zápisem o provedené 

kontrole. 

 

Před každým použitím žebříku provádět vizuální 

prohlídky žebříku (provádí zaměstnanec užívající 

žebřík). 

 

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich 

podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 

dolním konci použitím protiskluzových přípravků, 

nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 

 

Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 

jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 

pohybu. 

 

Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací  

a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu.  

 

Zakázané manipulace při práci na žebříku:  

používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních 

pneumatických nářadí. 

 

Zákaz používání poškozených žebříků. 

 

Jednoduché, dvojité 

žebříky, schůdky 

Převrácení žebříku jinou osobou, najetí na 

žebřík projíždějícím vozidlem apod. 

2 3 6 Zajištění, případně ohrazení prostoru kolem paty 

žebříku. 

 

Bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, 

terčíky apod.). 
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Jednoduché, dvojité 

žebříky, schůdky 

Prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s 

následným pádem zaměstnance 

1 3 3 Udržovat žebříky v řádném technickém stavu.  

Pravidelné kontroly s prokazatelným zápisem (1x za 

rok). 

Poškozené žebříky odstranit z pracoviště – zákaz 

používání poškozených žebříků. 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (04) Používání střelných zbraní 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Střelnice, střelecká příprava  Střelná zranění při výuce a nácviku střelby 

a provádění ostrých střeleb  

 

Špatné návyky při střelbě, střelecké přípravě 

a neznalost podmínek použití zbraně 

1 4 4 Cvičnou střelbu provádět pouze na schválené střelnici 

s určeným správcem střelnice odpovědným za 

bezpečný provoz střelnice (může jím být fyzická osoba 

starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem 

zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E).  

 

Před zahájením střelby se seznámit s provozním řádem 

střelnice.  

 

Žadatel o zbrojní průkaz skupin B až G může provádět 

nácvik střelby a ostré střelby (provádění praktické 

části) jen když správně předvedl bezpečnou 

manipulaci se zbraní a střelivem (teprve poté 

pokračuje střelbou v provádění praktické části). 

 

Zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby 

u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání 

nebo povolání.  

 

O provedených cvičných střelbách vést evidenci. 

 

Střelbu provádět pouze pod vedením osoby řídící 

střelbu (kterou může být i komisař).  

 

Dodržovat návod k používání a údržbě střelných 

zbraní, který musí výrobce (prodejce) dodat ke každé 
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zbrani.  

 

Dodržovat zákaz jakékoli manipulace se zbraní, pokud 

je schopnost držitele zbrojního průkazu k této činnosti 

snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných 

návykových látek, léků, nebo v důsledku nemoci. 

 

Uvedená opatření možno dle potřeby doplnit 

o organizační opatření dle místních podmínek 

a provozního řádu střelnice, vnitřních předpisů apod.). 

  

Střelnice, střelecká příprava  Střelná zranění při manipulaci se zbraní  1 4 4 Použivatel musí dodržovat návod k používání a údržbě 

střelné zbraně. 

 

Před každou manipulací se zbraní nejprve ověřit, zda 

zbraň je či není nabitá, a to následujícím způsobem:  

a) u pistole  

- s prstem mimo spoušť nasměrovat ústí hlavně do 

bezpečného prostoru  

- ze zbraně vyjmout zásobník a odložit jej mimo zbraň, 

závěr zbraně dát do zadní polohy  

- je-li náboj v nábojové komoře, vyjmout jej a odložit 

jej mimo zbraň 

- vizuálně (pohledem) se přesvědčit, zda je nábojová 

komora a zásobníková šachta prázdná 

- do bezpečného prostoru provést "ránu jistoty"  

- při manipulaci se zbraní ukázat nábojovou komoru 

vyjmutý zásobník ze zbraně řídícímu střelby nebo 

vedoucímu zaměstnání, který se přesvědčí, že je 

prázdná. 

b) u revolveru  

- s prstem mimo spoušť nasměrovat ústí hlavně do 
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bezpečného prostoru  

- vyklopit nábojový válec  

- vizuálně (pohledem) se přesvědčit o tom, zda jsou 

komory bubnu prázdné  

- vyjmout náboje pokud se nacházejí v nábojovém 

válci a odložit je mimo zbraň  

- neprovádět "ránu jistoty"  

- při manipulaci se zbraní ukázat nábojový válec 

řídícímu střelby nebo vedoucímu zaměstnání, který se 

přesvědčí, že je prázdná. 

Střelecká příprava, ostré 

střelby  

Střelná zranění při střelecké přípravě a cvičné 

střelbě 

1 4 4 Před zahájením střelby seznámit účastníka nácviku 

s provozním řádem střelnice. 

 

Střelbu provádět pouze pod vedením osoby řídící 

střelbu. 

 

Se zbraní vždy manipulovat jako s nabitou. 

 

Prst se klade na spoušť až při zamiřování na cíl, pokud 

zbraň směřuje mimo cíl, nebo je s ní manipulováno, 

prst je natažen podél těla zbraně.  

 

Dodržovat zákaz nabíjet zbraň, nebo zasouvat do 

zbraně zásobník bez pokynu osoby řídící střelbu nebo 

cvičení, či před jeho povelem. 

 

Nemanipulovat se zbraní ani ji nevytahovat z pouzdra 

mimo prostory určené osobou řídící střelbu nebo 

cvičení.  
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Na místě určeném k čištění zbraní dodržovat zákaz 

manipulovat s jakýmkoli střelivem.  

 

Nestřílet z poškozených zbraní nebo se závadným 

střelivem. 

 

Nezahajovat ani nevést střelbu v zakázaném směru či 

po vydání pokynu k zastavení střelby. 

 

Dodržovat zákaz odkládat nebo předávat zbraně jiným 

osobám bez povelu osoby řídící střelbu nebo cvičení.  

 

Před nebo během střelby nepožívat alkoholické nápoje 

či omamné prostředky.  

 

Dodržovat zákaz pohybovat se mimo určený prostor. 

 

Střelecká příprava, ostré 

střelby  

Samovolný nebo nežádoucí výstřel, střelná 

zranění osoby 

1 4 4 Správná manipulace se zbraní.  

 

Řádný stav zbraně, s úplným spuštěním kohoutu na 

úderníku.  

 

Střelecká příprava, ostré 

střelby  

Střelná zranění při suchém nácviku střelby 1 4 4 Před zahájením střelby seznámit účastníka nácviku 

s provozním řádem střelnice.  

 

Střelbu provádět pouze pod vedením osoby řídící 

střelbu nebo cvičení. 

 

Dodržovat bezpečnostní pravidla pro suchý nácvik 

střelby.  
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Dodržování povinností osoby řídící cvičení, zejména 

dbát na dodržování pravidel bezpečnosti vedení 

výcviku. 

 

Každý účastník nácviku je povinen důsledně dodržovat 

pokyny osoby řídící cvičení. 

 

Před zahájením výcviku je osoba řídící cvičení 

povinna provést kontrolu vybití všech zbraní u všech 

účastníků nácviku, včetně své vlastní zbraně. 

 

Každý účastník nácviku je povinen předložit ke 

kontrole zbraň a prázdné zásobníky. 

 

Žádný účastník nácviku nesmí mít u sebe další plný 

zásobník, náboje nebo jinou zbraň (výjimka je možná 

při nácviku použití záložní zbraně, která musí být před 

zahájením výcviku předložena ke kontrole současně 

s prázdnými zásobníky společně se zbraní hlavní). 

 

Během výcviku provádí osoba řídící cvičení další 

kontroly zbraní a zásobníků.  

Účastník nácviku nesmí během výcviku zbraň ani 

zásobník odkládat, ani měnit zbraň s jinou osobou, 

pokud k tomu nedostal pokyn od osoby řídící cvičení.  

 

Účastník nácviku je povinen nahlásit osobě řídící 

cvičení jakékoliv opuštění cvičebního prostoru nebo 

přerušení výcviku; před znovuzahájením výcviku je 

vedoucí cvičení povinen provést opětovně kontrolu 

zbraně a zásobníků. Tato povinnost platí obdobně i při 
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opožděném nástupu účastníka nácviku na cvičení. 

 

Se zbraní manipulovat vždy do bezpečného prostoru 

vyjma modelových situací. 

 

Během suchého výcviku dodržovat zákaz jakékoliv 

manipulace se střelivem, zbraň nesmí být nabíjena 

a nesmí být plněny náboje do zásobníku. 

 

Střelecká příprava, ostré 

střelby  

Působení impulsního hluku 

 

Rušení řečové komunikace, útlum pozornosti, 

větší pravděpodobnost nehody při dlouhodobé 

expozici 

 

Větší či menší trvalá ztráta sluchu 

2 3 6 Používání OOPP k ochraně sluchu (podle potřeby, 

podle hodnot hluku, dle druhu zbraně − stanoví se 

v provozním řádu střelnice).  

 

Řádný technický stav zbraně.  

 

Použití předepsaného střeliva. 

 

Střelecká příprava, ostré 

střelby  

Působení zplodin po střelném prachu na 

dýchací orgány 

3 2 6 V uzavřených (krytých) střelnicích zajištění 

dostatečného přirozeného větrání, popř. účinné 

odsávání. 

 

Používat munici, která minimalizuje odpařování olova 

(nontox). 

 

Střelecká příprava, ostré 

střelby  

Zranění ruky, prstů způsobení závěrem zbraně 3 1 3 Správné držení zbraně. 

 

Správná a nacvičená technika a manipulace se zbraní.  

 

Střelecká příprava, ostré 

střelby  

Letící předmět, který byl iniciován střelou 2 2 4 Zajištění ochrany zraku, použití brýlí.  
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 − trvalá 5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti 
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Příloha č. 2 k Příkazu ŘMP č. 53/2012 (05) Manipulace a skladování  

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Pád zaměstnance Pád zaměstnance při chůzi a přenášení 

břemen po zakopnutí o překážku, uklouznutí, 

klopýtnutí, podvrtnutí nohy 

 

Zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu 

 

Naražení a pád zaměstnance na dopravní 

prostředek, na manipulační zařízení, na 

uložené předměty 

2 2 4 Komunikační plochy udržovat čisté, rovné. 

 

Ve skladech udržovat podlahy skladovacích ploch, 

uliček a komunikací v řádném stavu, poškozené 

povrchy neprodleně opravit. 

 

Udržovat rovný, nevytlučený a nekluzký povrch 

podlah, komunikací, ložných ploch vozidel, 

manipulačních prostor. 

 

Zajistit pořádek na pracovišti, odstranit vyčnívající 

překážky (např. rohože, stupně, prahy, hadice, kabely 

a  pohyblivé el. přívody. 

 

Pád skladovaného materiálu Pád skladovaného a manipulovaného 

materiálu na zaměstnance, zasažení 

zaměstnance materiálem v důsledku ztráty 

stability stohované manipulační jednotky 

(stohu, hranice) a kusového materiálu 

2 2 4 Dodržovat zákaz narušovat stabilitu stohů, např. 

vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany 

stohu. 

 

Pád skladovaného materiálu Pád břemene na nohu, naražení břemenem 

 

Zhmoždění a naražení rukou a nohou při 

vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky 

2 2 4 Před zahájením manipulace zkontrolovat stav 

(pevnost, soudržnost, fixaci) přepravních obalů.  

 

Dodržovat správné způsoby ruční manipulace.  
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Použití držadla a podobné pomůcky usnadňující 

uchopení. 

 

Přetížení, namožení Přetížení a namožení 

 

Natržení nebo natažení svalů a šlach paží 

následkem fyzického přetížení a nepřiměřené 

námahy 

 

2 2 4 Správné způsoby ruční manipulace viz metodika ruční 

manipulace. 

 

Nepřetěžování zaměstnanců: 

Muži při činnosti do 30 min. za 8 hodin pracovní doby 

max. 50 kg, jinak 30 kg. Ženy 20 kg, jinak 15 kg. 

 

Těhotným ženám je ruční manipulace 

i prostřednictvím manipulačních vozíků zakázána. 

 

Pořezání, píchnutí bodnutí Pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření 

 

2 2 4 Úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, 

hran. 

Použití rukavic odolných proti mechanickému 

poškození (pořezání, píchnutí apod.) 

 

 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 
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R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (06) Pohyb v areálech a na komunikacích 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Střet s dopravním 

prostředkem 

Kolize zaměstnanců – chodců 

s automobilovým provozem 

2 2 4 Vhodné řešení vnitrozávodní dopravy. 

 

Podle potřeby vyznačit přechody pro pěší.  

 

Pokud není vyznačena komunikace pro chodce, 

dodržovat chůzi po komunikaci v protisměru jedoucích 

vozidel. 

 

Uklouznutí, zakopnutí Uklouznutí, zakopnutí a pád zaměstnanců na 

vnitřních i vnějších komunikacích  

3 2 6 Vnější komunikace: 

 

Včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový 

posyp k zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu 

na venkovních komunikacích v zimním období. 

 

Stanovit plán pravidelného úklidu. 

 

Oznamování vedoucím zaměstnanců závady na 

komunikaci, které by mohli mít za příčinu poškození 

zdraví. 

 

Vnitřní komunikace: 

 

Odstranění jakýchkoliv překážek na komunikacích, 

o které lze zakopnout.   
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Nelze-li pevné překážky odstranit, použít náběhové 

klíny nebo bezpečnostních značení (černožluté nebo 

červenobílé šrafování). 

 

Udržování komunikací a průchodů volně průchodných 

a bez překážek. 

 

Uklouznutí na mokru Uklouznutí při chůzi po mokrých podlahách 

(v umývárnách, koupelnách, při vystupování z 

vany) 

3 2 6 Vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží. 

 

Čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot.  

 

Evakuace Ztížená evakuace a pohyb osob únikovými 

cestami v případě nebezpečí 

1 2 2 Trvalé udržování volných únikových cest a nouzových 

východů. 

 

Otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru 

úniku (směrem ven). 

 

Dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena 

zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným 

nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, 

kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, 

musí umožňovat ruční otevření. 

 

Řídit se pokyny, které jsou uvedeny v dokumentaci 

požární ochrany, pokud byla pro areál, nebo objekt 

vydána. 

 

Schodiště Pád, podklouznutí upadnutí na schodišti 3 2 6 Udržovat rovný, nekluzký a nepoškozený povrch 

schodišťových stupňů a podest.  

 

Přidržování se madel při výstupu a sestupu po 

schodištích. 
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Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj 

schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí 

podmínky. 

 

Správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, 

zvýšená opatrnost při zvýšené kluznosti za mokra. 

 

V případě potřeby opatřit schodišťové stupně 

protiskluzovým povrchem. 

 

Udržování povrchu podlah v čistém a neznečištěném 

stavu.  

 

U točitých schodišť, nebo schodišť, které mají zúžené 

schodnice, volit našlapování na širší část schodnice 

tak, aby celá plocha chodidla byla na jednotlivém 

stupni schodnice, přidržovat se zábradlí. 

 

 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 
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R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti 
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 Příloha č. 2 (07) Speciální fyzický výcvik 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Pády, běh Úrazy, zejména následkem pádů, dle druhu 

disciplín, nebo následkem nedostatečného 

rozcvičení. 

3 2 6 Správné metodické postupy dle osnov. 

 

Péče o nezávadný stav nářadí a náčiní v tělocvičně 

a na venkovních sportovištích.  

 

Neukládat zaměstnancům nepřiměřeně náročné úkoly.  

 

Před zahájením výuky případně zahájením cvičení 

musí příslušný vedoucí zaměstnanec vydat jasné 

a srozumitelné organizační pokyny (rozdělení do 

družstev nebo skupin).  

 

Upozornit zaměstnance na konkrétní nebezpečí. 

 

Vyžadovat vhodný cvičební úbor, obuv.  

 

Před vlastním cvičením provádět rozcvičku 

(rozcvičení, uvolnění šlach, svalových skupin, kloubů, 

apod.). 

 

Před zahájením cvičení zkontrolovat, zda tělocvičná 

nářadí a zařízení (vnitřní i venkovní) nevykazují 

známky zjevného poškození. 
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Nepřipustit používání nářadí a zařízení ohrožující 

bezpečnost cvičících. 

 

Kontakt se soupeřem  Kontakt se soupeřem − přímé údery, kopy, 

seky, porazy, přitlačení, škrcení – různá 

poranění jako např. podvrtnutí kloubů, 

pohmoždění měkkých částí, nejčastěji svalů, 

zpravidla s krevními výrony (při prudkém 

špatném došlápnutí, uklouznutí, při prudkém 

nekoordinovaném pohybu apod.), natržení 

nebo i přetržení svalu při prudkých a náhlých 

pohybech, poranění břišní stěny a orgánů 

uložených v oblasti břicha následkem 

působení mechanických sil (přímý náraz, úder 

do břicha nebo bederní krajiny, přimáčknutí), 

prudký úder na břicho 

3 2 6 Nepřipouštět agresivitu. 

 

Včas zamezit nežádoucí hrubosti. 

 

Pro cvičení a nácvik zajistit dostatek vhodných 

žíněnek. 

Donucovací prostředky Donucovací prostředky – pouta, tonfa, 

teleskopický obušek, cvičný obušek 

(odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny) 

3 2 6 Nepřipouštět agresivitu.  

 

Včas zamezit nežádoucí hrubosti. 

 

Dodržování pokynů instruktora.  

 

Pády, nohy, chodidla Pády, zlomeniny, zhmožděniny  

 

Zranění chodidla – píchnutí, bodnutí, pořezání 

 

Ztráta rovnováhy; (vykloubeniny, zlomeniny, 

pohmožděniny, odřeniny) 

 

3 2 6 Vyžadovat od zaměstnanců vhodné sportovní oblečení 

cvičební obuv. 

Kontakt s protihráčem, 

náčiním, nářadím 

Kontakt s protihráčem náčiním, nářadím 

(kolektivní sporty apod.) 

 

3 2 6 Při sportovním zápolení vyžadovat kázeň a disciplínu, 

nepřipouštět hrubost, záludnost, nepřiměřenou 
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Pády, svalová zranění, zlomeniny, 

zhmožděniny 

agresivitu, podceňování nebo zesměšňování soupeře – 

protihráče. 

Při chytání míče dostatečně otevírat dlaně ruky tak, 

aby nedošlo k naražení nebo zlomení prstu.  

Úkony provádět na volném prostoru tak, aby nemohlo 

při provádění cviku dojít ke střetu s překážkou (např.: 

stěna, žebřiny a další předměty na sportovišti). 

 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 k Příkazu ŘMP č. 53/2012 (08) Zastavování dopravních 

prostředků 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Střet s dopravním 

prostředkem 

Sražení strážníka dopravním prostředkem na 

komunikaci při zastavování vozidel 

2 3 6 Volba vhodného místa pro zastavování vozidel (pozor 

na křižovatky, nepřehledné zatáčky, víceproudé 

komunikace), dbát zvýšené opatrnosti při vstupu na 

pozemní komunikaci. 

Při snížené viditelnosti být vždy označen reflexním 

značením, které je součástí výstroje, případně 

samostatnou částí. 

Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas 

a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu na 

pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně 

zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích. 

Při zastavování vozidla stát v polovině jízdního pruhu 

zastavovaného směru, čelem k přijíždějícím vozidlům, 

znamení k zastavení dávat zpravidla zastavovacím 

terčem, výjimečně vztyčenou paží s dlaní proti 

zastavovanému vozidlu. 

Za snížené viditelnosti dávat znamení k zastavení vždy 

svítícím stavěcím terčem nebo svítilnou s červeným 

světlem, kterou se pohybuje v horním půlkruhu. 

Současně s pokynem k zastavení ukazovat druhou paží 
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místo, kde má řidič zastavit a přitom ustupovat k okraji 

vozovky, aby nedošlo k ohrožení zastavovaným 

vozidlem. 

Po zastavení vozidla by se měl strážník nacházet 

zpravidla u zadní části stojícího vozidla.  

Pokud řidič, bez ohledu na usměrňující pokyn zastaví 

vozidlo na nevhodném místě, nezahajovat na tomto 

místě kontrolu, ale usměrnit pokynem řidiče na 

bezpečnější místo. 

V zájmu bezpečnosti přistupovat ke kontrolovanému 

vozidlu pokud možno zezadu a sledovat chování řidiče 

a osádky, být zajišťován dalším členem hlídky. 

Provádí-li kontrolu jednočlenná hlídka, přistupovat ke 

kontrolovanému vozidlu vždy se zvýšenou ostražitostí. 

Kontrolu řidiče a osádky provádět zpravidla z pravé  

strany vozidla, je-li kontrola zahajována z levé strany, 

dbát zvýšené opatrnosti, zejména s ohledem na 

bezpečnost svoji, kontrolovaného řidiče a ostatních 

účastníků silničního provozu a po provedení 

nezbytných úkonů pokračovat v kontrole na 

bezpečném místě. 

Za snížené viditelnosti dbát aby nebylo zakryto 

osvětlení kontrolovaného vozidla. 
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Najetí na strážníka Najetí vozidla na strážníka při řešení dopravní 

situace  

2 3 6 Nevstupovat před vozidlo s motorem v chodu.  

 

Vozidlo s motorem v chodu pokud možno obcházet 

zezadu (nebezpečí najetí je tak možné předvídat – 

rozsvícení světel pro zpětný chod, charakteristický 

zvuk při řazení zpětného chodu u mechanických 

převodovek). 

 

Před kontrolou vyzvat řidiče k vypnutí motoru 

a zajištění vozidla proti pohybu.  

 

Vstup do vozovky Střet s dopravním prostředkem při činnostech 

spojených se zastavování vozidel za účelem 

zajištění bezpečného přecházení chodců na 

přechodech pro chodce  

2 3 6 Stát čelem k zastavovaným vozidlům. 

 

Znamení k zastavení vozidel dávat včas a zřetelně. 

 

Při snížené viditelnosti být vždy označen reflexním 

značením, které je součástí výstroje, případně 

samostatnou částí. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 Kontrola rezidenčních karet 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Vstup do vozovky při 

kontrole platnosti karet 

v zónách placeného stání 

Kontakt s dopravním prostředkem při 

kontrole platnosti karet v zónách placeného 

stání 

2 2 4 Při snížené viditelnosti (podvečerní a noční hodiny, 

mlha apod.) použít reflexní vestu. 

Dbát zvýšené opatrnosti při vstupu do vozovky. 

Při nedostatečné šířce mezi zaparkovanými vozidly 

a případně jedoucím dopravním prostředkem, umožnit 

projetí vozidla ústupem z průjezdného profilu 

určeného pro dopravní prostředky do bezpečné 

vzdálenosti. 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 
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R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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 Příloha č. 2 (10) Sběr injekčních jehel 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Sběr injekčních jehel Poranění při sběru injekčních jehel 2 3 6 Použít ochranné prostředky (kleště, rukavice), 

v případě píchnutí ihned informovat nadřízeného, který 

zajistí mimořádnou lékařskou prohlídku. 

Neodhazovat použité jehly a ostré hroty do běžných 

odpadkových košů. 

Správná manipulace, opatrnost při zacházení s jehlami 

a ostrými hroty. 

Ke sběru volně pohozených jehel a stříkaček používat 

ochranné rukavice; poranění jehlou a ostrým 

předmětem zůstává stále nedořešený problém, gumové 

rukavice v žádném případě neochrání, nutná je 

především mimořádná opatrnost při manipulaci 

s kontaminovanými ostrými předměty. 

Sebrané jehly odkládat do k tomu určené nádoby. 

Jehly a ostré hroty bezpečně uložit do široce 

otevřených dostatečně pevných a nepropíchnutelných 

kontejnerů, viditelně označených. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (11) Kontrola čipů u zvířat 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Kousnutí, škrábnutí 

zvířetem při kontrole čipu 

Kousnutí, škrábnutí zvířetem při kontrole čipu 

označujícího zvířata 

3 2 6 Pokusit se zhodnotit situaci tak, aby nedošlo 

k ohrožení pokousáním. 

Spolupracovat v rámci možností s majitelem psa.  

Použít vhodné rukavice. 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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 Příloha č. 2 (12) Práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Mikroklimatické podmínky Přehřátí, úpal v letním období 2 3 6 Poskytování nápojů. 

Používání ochranné přikrývky hlavy. 

Přestávky v práci. 

Mikroklimatické podmínky Působení chladu, omrznutí 2 3 6 Dodržovat nošení prostředků proti zimě (oděv, 

rukavice, pokrývky hlavy, obuv). 

 

Dodržování bezpečnostních přestávek při překročení 

teplot. 

 

Poskytnutí teplého nápoje. 

 

 

 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 
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R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (13) Řešení násilných situací 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Hlídková činnost Násilné situace, výtržnictví a násilná trestná 

činnost 

 

Kontakt, případně napadení duševně 

nemocnými osobami, psychopaty, sociopaty, 

agresivními podnapilými osobami a 

toxikomany 

 

3 2 6 Zklidnit sami sebe, zklidnit situaci, zajištění vlastního 

bezpečí 

Nevstupovat bez rozmyslu do prostředí, kde již 

vypuklo nekontrolovatelné násilí jako např. střelba, 

rvačka, davová psychóza, v těchto případech 

vyžadovat okamžitou pomoc policie. 

Každou situaci posuzovat individuálně, správně 

posoudit a řešit vzniklé krizové situace, bezpečnost 

záchranného týmu je prioritní, zbytečně neriskovat. 

Rozmyslet si, co budete dělat, než se střetnete 

s potencionálně agresivní osobou. 

Nehovořit s konfliktní nebo nemocnou osobou sami − 

mějte vždy po ruce další členy týmu. 

K nemocné osobě se přibližovat pomalu ze směru, 

který pro ni není překvapivý nebo ohrožující. 

Než bude osoba oslovena, zastavit v dostatečné 

vzdálenosti před ní. Mluvit pomalu, jasně, 

důvěryhodně, dostatečně hlasitě, ale nekřičet! 

Pokusit se osobu přivést do stavu pohody slovně, ale 

také prostřednictvím „řeči těla“. 
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Při vyšetření se snažit přizpůsobit se jeho stylu 

(neprovokovat, neodporovat, nevnucovat své 

představy). 

Zkusit být empatičtí a naznačit osobě jak na vás 

působí. 

Nedělat žádné náhlé pohyby. 

Každou hrozbu násilí je třeba brát vážně, vycházet 

s taktických zásad zákroků. 

Připravenost donucovacích prostředků popř. zbraně. 

Převoz agresivních osob ve 

služebním vozidle 

       Fyzické napadení 1 3 3 Zajistit převáženou osobu tak, aby nemohlo dojít při 

k fyzickému napadení, zejména dbát o bezpečnost 

řidiče vozidla. 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 
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R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (14) Používání elektrických zařízení 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Elektrická zařízení Úraz el. proudem přímým nebo nepřímým 

dotykem 

2 3 6 Preventivní údržba el. zařízení,  revize, odstraňování 

závad. 

Včasné odborné opravy poškozených el. zařízení 

(zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.) 

Vedení pohyblivých přívodů mimo průchody 

a komunikace. 

Šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami.  

Nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz 

jejich vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod. 

Neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama.  

Seznámit se s návodem k použití a dodržovat pokyny 

uvedené v návodu od výrobce. 

Před každým použitím vizuální kontrola stavu el.  

zařízení. 

Neponechávat zapnuté el. zařízení a přístroje  po 

odchodu z pracoviště a po skončení pracovní směny. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 k Příkazu ŘMP č. 53/2012 (15) Používání a manipulace 

s výcvikovou pyrotechnikou 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Výcviková pyrotechnika Neodborná manipulace při výcviku 2 3 6 Manipulovat a obsluhovat výcvikovou pyrotechniku 

mohou pouze osoby, které byly řádně proškoleni pro 

tuto činnost (viz příkaz ředitele MP). 

Vždy dodržovat příkaz ředitele, který popisuje pravidla 

pro obsluhu a pokyny instruktora. 

Používat osobní ochranné pracovní prostředky, které 

byly pro tuto činnost přiděleny.  

Při selhání výcvikové pyrotechniky čekat 30 min. 

a pak zalít vodou, v případě selhání znovu 

nezapalovat. 

Výcviková pyrotechnika Neodborné skladování 2 3 6 Skladovat v původních obalech, v suchu při maximální 

teplotě 40 °C mimo dosah ohně a nepovolaných osob.  

 

Maximální množství skladované výcvikové 

pyrotechniky je 300 kg. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (16) Používání technických prostředků k zabránění odjezdu 

vodidla (TPZOV) 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

TPZOV (technický 

prostředek k zamezení 

odjezdu vozidla) 

Přiražení prstů k disku kola při nasazování 

TPZOV 

3 2 6 TPZOV nasazovat volně, zamezit mechanickým 

překážkám. 

TPZOV dorážet dlaní z přední části pozor na vložení 

prstů mezi TPZOV a disk kola a následné přiražení. 

Používat ochranné pracovní rukavice. 

TPZOV (technický 

prostředek k zamezení 

odjezdu vozidla) 

Poranění části těla při manipulaci s TPZOV 2 3 6 Při přenášení TPZOV uchopit za nepohyblivou pevnou 

část tak, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu. 

 

Při zvedání TPZOV zapojit zejména svaly nohou 

pozor na poškození zad (viz metodický pokyn rizika 

spojená s ruční manipulací břemen). 

 

Při přepravě bezpečně zajisti tak, aby nemohlo dojít 

k případnému sesunutí dalších uskladněných nebo 

převážených TPZOV na část těla. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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 Příloha č. 2 (17) Manipulace s nožem 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Nože Pořezání, píchnutí nožem 1 3 3 Pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla 

zaměstnance. 

Nenosit otevřené nože v kapse. 

Nože, které nejsou používány ukládat zpět do pouzdra, 

nepoužívané nože odkládat na nezbytně dlouhou dobu 

a tak, aby nemohlo dojít k poranění. 

 

 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

 

 
  



 58 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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 Příloha č. 2 (18) Činnosti se služebními koňmi 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Jízda na koni Pád z koně, úder, kopnutí koněm,  potahání 3 2 6 Jezdit na služebním koni mohou pouze osoby 

s odbornou způsobilostí. 

 

Zaměstnanci jsou povinni se seznámit a dodržovat 

podmínky a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci s koněm. 

 

V případě výcviku služebního koně v areálu a ustájení 

se musí zaměstnanec seznámit s podmínkami areálu 

(provozní řád). 

 

Bezpodmínečně používat přidělenou výstroj, helmu 

apod. 

Zákaz omotání opratí, vodících řemenů a otěží, kolem 

ruky, nebo těla. 

 

Při jízdě nebo vedení koně v zástupu dodržovat 

rozestup 3 metry. 

 

Těhotným ženám, matkám do konce 9 měsíce 

a mladistvým je činnost s koňmi zakázána. 

 

 

Čištění, ošetřování koní, 

vstup do boxu koně 

 

Přimáčknutí, povalení, kopnutí, pokousání 

a šlápnutí 

 

3 

 

2 

 

6 

 

S koněm se zachází klidně, opatrně a s rozvahou. Před 

vstupem do stání nebo do boxu se zaměstnanec 

ohlašuje obvykle slovem „Ustup“ a jménem koně.  
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Ke koni vstupuje až po jeho ustoupení. 

 

Čistění provádět v těsné blízkosti po boku zvířete, 

které se čistí od hlavy. 

 

Ošetřování zvířat, přístup k nim a čištění provádět ze 

strany, kde nehrozí nebezpečí přitlačení na stěnu, sloup 

či jinou pevnou překážku. 

 

Při ošetřování koně uvázat prostřednictvím fixačních 

pomůcek. 

 

Jakékoliv ošetřující zákroky, které by mohl mít za 

následek podráždění koně, jsou zakázány (tuto činnost 

zajišťuje zvěrolékař). 

 

Těhotným ženám, matkám do konce 9 měsíce 

a mladistvým je činnost s koňmi zakázána. 

 

V případě, že se jedná o koně kopavého, je nutno 

označit stání koně tabulkou kopavý kůň a dbát zvýšené 

opatrnosti při činnosti s koněm. 

 

V případě, že je kůň krmen z ruky, dávat žrádlo 

prostřednictvím natažené dlaně tak, aby nemohlo dojít 

ke skousnutí jednotlivých prstů ruky. 

Riziko šlápnutí koněm nelze v plné míře eliminovat.  

Dbát zvýšené opatrnosti, pokusit se předvídat pohyb 

koně, používat obuv se zpevněnou špičkou. 
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Převoz koně dopravním 

prostředkem 

Přimáčknutí, povalení, kopnutí, šlápnutí 

koněm 

2 3 6 Vstup do přívěsného vozu a povrch v přívěsném voze 

musí být z neklouzavého materiálu. 

 

Vstup a výstup z vozu, kde je umístěn kůň, musí být 

prováděn vždy od hlavy zvířete. 

 

Jízda na koni v silničním 

provozu 

Pád z koně, střet s dopravním prostředkem 3 3 9 V případě snížené viditelnosti se jezdec označí reflexní 

vestou. 

 

Dle možností předcházet situacím kdy se může kůň 

leknout, např.: při projíždění vozidla či jiného 

dopravního prostředku, letícího ptáka, apod. Tato 

situace může způsobit nečekanou reakci koně a 

následný pád jezdce. Pokud hrozí napadení koně nebo 

jezdce volně pobíhajícím psem, je jezdec povinen 

zajistit přemístění na bezpečné místo (např. za křoví, 

za zeď, apod.), či z koně sesednout, a to vždy podle 

možností a okolností situace. Dále je povinen 

upozornit majitele psa za účelem odvolání psa. 

 

Ošetřování koní Uklouznutí při vyvážení hnoje do a z 

kontejneru  

1 2 2 Dbát zvýšené opatrnosti. Používat vhodnou obuv. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (19) Používání služebních jízdních kol 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Služební kola Pád z kola při nerovnosti terénu, překážce na 

povrchu komunikace apod. 

2 3 6 Přizpůsobit jízdu povrchu a stavu komunikace.  Pozor 

na výmoly, větve, vyčnívající kořeny stromů či jiné 

překážky na komunikaci. 

Dbát zvýšené opatrnosti při přejezdu tramvajových 

a vlakových kolejí. 

Vždy používat řádně připevněnou ochrannou přilbu. 

Služební kola Srážka s jiným dopravním prostředkem nebo 

s chodcem 

2 2 4 Dodržovat obecná pravidla pro jízdu na kole (jízda po 

pravé straně komunikace, dodržování předností v jízdě 

apod.). 

 

Pozor na střet s chodcem. 

 

Dbát zvýšené opatrnosti na stezkách pro chodce 

a cyklisty. 

 

Využívat zaměstnavatelem poskytnuté zvýrazňující 

prvky (přilby s reflexním páskem, reflexní bundy či 

vesty). 

 

Před počátkem jízdy provést vizuální kontrolu kola. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (20) Pochůzková činnost 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Chůze  Pád, zakopnutí, napíchnutí uklouznutí při 

hlídkové činnosti, pracovních pochůzkách, při 

pohybu na komunikacích, schodištích, 

přechodových lávkách, v terénu, při vstupu 

a výstupu z dopravních prostředků apod. 

2 3 6 V rámci možností volit cestu, která je celistvá a bez 

terénních nerovností, v případě nedostatečného 

osvětlení použít příruční svítilnu, pozor na překážky 

v cestě (kabely, dráty, hřebíky, apod. které vedou přes, 

nebo vyčnívají na pochozí cestě). 

Dbát zvýšené opatrnosti při nutnosti chůze po 

nerovných komunikacích, při nepříznivém počasí 

(déšť, námraza, sníh apod.), které může změnit 

vlastnosti komunikace (např. kluznost vyznačených 

částí přechodu pro chodce v deštivém nebo zimním 

období). 

Při chůzi, ze a do schodů nenašlapovat na hrany 

jednotlivých schodnic, dostatečně zvedat chodidla 

nohou, přidržovat se zábradlí. 

U točitých schodišť, nebo schodišť, které mají zúžené 

schodnice, volit našlapování na širší část schodnice 

tak, aby celá plocha chodidla byla na jednotlivém 

stupni schodnice. Při vystupování a nastupování do 

dopravních prostředků se přidržovat zábradlí, pozor na 

možnost kontaktu s jinými vystupujícími, nebo 

nastupujícími osobami, které by mohly zapříčinit pád. 
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Neseskakovat z vyvýšených prostor (podezdívky, 

parapety apod.), nepřelézat zábradlí, vyjma situací, 

kdy se jedná o krajní nouzi. Minimalizovat pohyb po 

nebezpečných cestách. 

Při případném pádu pozor na vsunutí ruky, nebo nohy 

pod tělo a následné přisednutí vlastním tělem, případně 

úder o zábradlí, zeď, apod. 

Pád předmětu na 

procházející osobu 

Pád předmětu (sníh) na procházející osobu z 

prostoru střechy 

2 3 6 Nelze stanovit přesná opatření, nutno dbát zvýšené 

opatrnosti, nevcházet do prostoru, který je označen 

zákazem vstupu, případně jistá předvídavost. 

Zvířata Pokousání zvířetem 2 2 4 V případě napadení zvířetem (např. psem), se v rámci 

možností chovat klidně, nezvedat ruce, nekřičet, 

schovat se za pevné předměty, případně si chránit 

měkké části těla (břicho, slabiny, obličej). 

 

Podle možnosti kontaktovat operační středisko 

k zajištění případné pomoci. 

 

Poranění oka, ucha Vlétnutí nečistoty do oka (např. při poryvu 

větru) 

Píchnutí o ostrou část dřevin (stromy, keře) 

a následného poranění části těla např.: oka, 

ucha, apod. 

1 2 2 Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem dřevin. 

V případě poletování nečistot z důvodu prašnosti, nebo 

poryvu větru použít brýle, případně volit závětrnou 

část prostoru. 

 

Zachycení padající osoby, 

pasivní útok 

Poranění části těla při zachycování osoby, 

která kolabuje, zakopne na komunikaci, při 

vystupování z dopravního prostředku apod., 

nebo při pasivním útoku přestupce. 

2 2 4 Při zabránění nežádoucího pádu osoby dle možností 

odhadnout situaci z hlediska fyzických možností, 

pozor na špatný úchop a následné nežádoucí trhnutí při 

váze těla padající osoby, přimáčknutí na předmět 

padající osobou, apod. 
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Poranění prstů v rámci nasazování 

donucovacích prostředků, apod. 

Škrábnutí  Škrábnutí o vyčnívající, ostré části předmětů. 2 2 4 Dbát zvýšené opatrnosti při kontaktu s ostrou částí 

předmětu, případně použít osobní ochranné pracovní 

prostředky nebo ostrou část před vlastní činností 

odstranit. Škrábnutí může být způsobeno i při kontrole 

dokladů, které jsou umístěny v pouzdrech s ostrými 

rohy. V těchto případech požádat majitele o vyndání 

dokladů, případně použít bezpečné manipulace. 

 

 

 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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 Příloha č. 2 (21) Používání zábavní pyrotechniky 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Zábavní pyrotechnika Neodborná manipulace 1 3 3 Zábavní pyrotechniku kupovat ve stálých prodejnách 

a nikoli u stánků na tržištích, i když zboží u stánků 

splňuje všechny podmínky k prodeji, protože vlhkost 

a mráz ho může poškodit a znehodnotit. 

Kupovat pouze zábavní pyrotechniku třídy I. a II. 

Nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém 

jazyce, označení výrobce či dovozce, označení třídy 

nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji, nebo datum 

použitelnosti. 

Výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, 

přebalené zboží nekupovat. 

Při používání se vždy pečlivě řídit návodem, při 

manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani 

na druhé. 

Při manipulaci s větším množstvím pyrotechniky 

používat kožené rukavice a ochranné brýle. 

Neoblékat si oblečení z umělých vláken jako silon 

a flease – možnost propálení či připečení na tělo. 
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Pozor na vítr, může rozhořet žhavé zbytky. 

Použitou zábavní pyrotechniku odkládáme do 

plechové nádoby. 

Pyrotechniku zapalovat vždy před sebou a pak couvat, 

nikdy necouvejte přes vystřelující pyrotechniku, vždy 

mějte na očích to, co střílí. 

Zajistit pro diváky bezpečnou vzdálenost. 

Mít po ruce alespoň 1,5 l láhev s vodou na případné 

hašení. 

Při selhání pyrotechniky čekáme 30 min. a pak 

zalijeme vodou, v případě selhání znovu 

nezapalujeme. 

Zábavní pyrotechnika Neodborné skladování 1 3 3 Skladovat v původních obalech, v suchu, při 

maximální teplotě 40 °C mimo dosah ohně 

a nepovolaných osob (dodržovat pokyny výrobce). 

 

Skladovat minimální množství. 

 

Zábavní pyrotechnika Zábavní pyrotechnika používaná za 

přítomnosti zvířat 

   V případě, že zvíře je neklidné před zahájením 

manipulace se zábavní pyrotechnikou, tuto činnost 

neprovádíme. 

 

Zábavní pyrotechniku nemíříme proti zvířatům ani 

lidem. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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 Příloha č. 2 (22) Vědomý kontakt s osobou nakaženou infekčním 

onemocněním např. tuberkulózou nebo virem covid-19 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Vědomý kontakt s osobu 

nakaženou infekčním 

onemocněním – např. 

tuberkulózou nebo virem 

covid-19. 

Nakažení infekčním onemocněním – např. 

tuberkulózou nebo virem covid-19, při 

kontrole totožnosti osob v součinnosti 

s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 

2 2 4 Při předpokládaném kontaktu s nemocnou osobou 

použít filtrační polomasku FFP 3 s výdechovým 

ventilem (ČSN EN 149, ČSN EN 140, ČSN EN 

14594). 

Tak, aby mohlo dojít k nákaze tuberkulózou, muselo 

by se jednat o těsný a dlouhodobý kontakt s nemocnou 

osobou vykašlávající bakterie. Tento kontakt musí 

trvat nejméně 8 hodin, nebo musí být pravidelný 

a opakovaný. U virové nákazy virem covid-19, stačí 

kontakt v uzavřeném prostoru po kratší dobu. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 2 (23) Práce s ruční řetězovou pilou a křovinořezem 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Obsluha, manipulace Úraz při neodborné manipulaci a zacházení, 

případně závadou na zařízení. 

2 2 4 Používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

Prokazatelně se seznámit s bezpečnostním předpisem 

od ruční řetězové pily nebo křovinořezu, včetně 

návodu od výrobce a bezpodmínečně dodržovat tyto 

pokyny. 

Před zahájením práce provést vizuální kontrolu ruční 

řetězové pily nebo křovinořezu z hlediska funkčnosti 

zařízení. 

Dodržovat pravidelný servis 1x ročně, pokud výrobce 

dle návodu od zařízení neurčí lhůty kratší. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

 

 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Činnost s chemickou látkou Vystříknutí, nebo polití chemickou látkou na 

nechráněnou část těla. 

2 2 4 Používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

Seznámit zaměstnance s bezpečnostním listem 

chemické látky. Zejména s nebezpečím látky, 

přidělováním osobních ochranných pracovních 

prostředků, skladováním, poskytnutím první pomoci, 

případně dalšími specifikacemi, které by měli za 

následek případný úraz. 

 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 
  

Příloha č. 2 (24) Chemické látky 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 
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R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Šatna Zakopnutí, nebo upadnutí o vybavení šatny, 

nebo sociálního zařízení (lavice, židle, 

schůdky, apod.). 

1 2 2 Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v šatně, dát pozor 

zejména na: 

Kopnutí bosou nohou o roh nábytku, 

při ukročení dozadu o pád přes nábytek, 

skříňky zavírat za účelem zabránění případného říznutí 

o hranu dvířek. 

 

Dát pozor na ostré, vyčnívající předměty např.: 

uvolněná dvířka instalační šachty sprchového koutu, 

apod. 

 

Závady na pracovišti neprodleně hlásit vedoucímu 

zaměstnanci. 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 
  

Příloha č. 2 (25) Šatny, sociální zařízení 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 
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R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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 Příloha č. 3 (01) Útulek pro opuštěná zvířata 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Pokousání  Pokousání při výdeji psa původnímu majiteli  2 2 4 Agresivní zvíře vydat původnímu majiteli přímo 

z kotce. Při předávání psa původnímu majiteli vždy 

brát v úvahu, že zvíře po kontaktu s páníčkem, se 

může ohnat či napadnout osobu v okolí. Dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od zvířete. 

 

Pokousání  Pokousání, poškrábání kočkou při kastračním 

programu 

2 2 4 Nekontaktní zvíře odchycené v nástražné kleci, 

přemístit z klece do vaku.  

 

Dle situace použít ochranné prostředky, rukavice, 

podběráky, brýle atd.  

 

Dbát zvýšené opatrnosti, také zamezit kontakt s jinou 

kočkou při ubytování do klecí, u agresivních jedinců 

provádět s další osobou, která jistí.  

 

Pokousání  Pokousání poškrábání při ošetřování nemocné 

kočky 

3 2 6 Při ošetřování nemocné kočky, očkování nebo jiných 

speciálních úkonech, je kromě ošetřujícího 

zaměstnance vždy nezbytná přítomnost dalšího 

zaměstnance, případně veterinárního technika, který 

kočku jistí.  

 

Při přemísťování vždy dbát, aby nedošlo ke kontaktu 

s jinou kočkou. 

 

Popřípadě použít ochranné prostředky.  
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Pokousání  Pokousání, poškrábání při příjmu koček 3 2 6 Brát v úvahu, že zvíře je v cizím prostředí, stresované, 

počítat s nepředvídatelnou reakcí a používat vždy 

ochranné prostředky.  

 

Pokousání  Pokousání poškrábání při příjmu – výdeji 

v ÚPOZ 

2 2 4 Brát ohled na rozmanitost a charakter různých 

živočišných druhů. Vždy používat ochranné 

prostředky.  

 

Pokousání  Pokousání – jiné poranění při výdeji jiného 

zvířete původnímu majiteli  

2 3 6 Jiné zvíře vydat původnímu majiteli hrozí-li poranění 

přímo z ubytovaného místa. 

 

Poškození sluchu  Poškození sluchu následkem pobytu 

v nadměrně hlučném prostředí (štěkot psů na 

halách, používaní strojů na čištění) 

2 2 4 Používání chráničů sluchu.  

Rentgenování  Ochrana před škodlivými účinky záření 

rentgenového přístroje  

1 3 3 Používání RTG přístroje pouze náležitě poučenými 

osobami bez přítomnosti nepovolaných osob.  

 

Používání ochranných pomůcek (ochranné zástěry, 

ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranný límec 

a další).  

 

Zákaz činnosti těhotným ženám, matkám do konce 

devátého měsíce, kojícím matkám, mladistvým. 

 

Dezinfekční prostředky  Zasažení částí těla používaným mycím 

a dezinfekčním prostředkem. Nadýchání se 

výparů z používaných dezinfekčních 

prostředků 

2 2 4 Proškolení jednotlivých zaměstnanců z používání 

mycích a dezinfekčních prostředků. Používání 

ochranných prostředků (ochranný oděv, rouška, 

pokrývka hlavy, brýle, obuv, rukavice). 

 

Při potřísnění nebo vdechnutí výparů dezinfekčního 

prostředku toto ohlásit vedoucímu k zajištění 

poskytnutí první pomoci a následného zdravotního 

ošetření. 
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Pokousání  Pokousání při odchyt toulavých, nemocných 

a nebezpečných zvířat 

 

Možná infekce po kousnutí 

2 3 6 V případě odchytu toulavých, nemocných 

a nebezpečných psů předpokládat napadení. 

K odchytu a transportu zvířat použít prostředků 

a zařízení adekvátních druhu a povaze zvířete. 

Způsob a postup odchytu určí zkušený zaměstnanec. 

Odchyt takových zvířat do upravených podběrákových 

sítí nebo síťových lopat (menší psi) nebo použít vrhací 

sítě (rozměry 2,5 x 2,5 m se zatíženými okraji) nebo 

odchytové sítě (podle velikosti psa a konkrétní 

situace). 

Použití odchytové smyčky na vysunovacím držadle 

(přehodí se přes krk zvířete a stáhne).  

U menších psů lze použít k odchytu upravených 

podběráků nebo síťových lopat. 

Zahnání psa do transportky.  

Výcvik v používání vrhací sítě (zaškolený 

zaměstnanec dokáže bezpečně hodit na cíl až do 

vzdálenosti 10 m). 

Použití speciálních oděvů (např. třívrstvý zásahový 

oděv) odolných proti pokousání.  

Použití neprořezavých rukavic, rukavic pro odchyt 

psů, zásahových ochranných rukavic, rukavic 

vypletených chromovanou ocelí, apod. popř. jen 

kožených rukavic.  

Fixace zvířete, nasazení obojku, vodítka, náhubku.  

V krajním případě, kdy zvíře nelze chytit, nebo hrozí 

nebezpečí infekce, použít foukací špičky na uspání 
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nebo obluzení (může provádět pouze odborně 

způsobilá osoba).  

Každý odchyt provádět jen za přítomnosti a dozoru 

dalšího zaměstnance. 

Vhodná organizace odchytu, poučení zúčastněných 

osob úkolech a rizicích.  

Infekční onemocnění  Infikace člověka vzteklinou, k přenosu 

dochází nejčastěji pokousáním případně 

poškrábáním nemocným zvířetem 

3 2 6 Při práci vždy zachovávat zvýšenou hygienu osobní 

i prostředí.  

 

Přesně dodržovat pokyny veterinárního lékaře.  

 

Používat ochranný oděv a nářadí určené jen pro tuto 

práci.  

 

Zaměstnanec ošetřující nemocná nebo karanténovaná 

zvířata, nesmí být použit k jiné práci bez předchozí 

asanace (očisty a převlečení), výjimky určí veterinární 

lékař. 

 

Při poranění člověka vždy zajistit opakované 

veterinární vyšetření zvířete, které poranění způsobilo 

a poraněného člověka. 

 

Pokousání  Pokousání zaměstnance útulku 

 

Možná infekce po kousnutí – biologické 

nebezpečí (vztekliny, přítomnost bakterií 

v tlamě, na zubech zvířete způsobující 

komplikace hojení zranění) 

3 2 6 Zkušenost ošetřovatelů, znalosti biologických 

a individuálních vlastností ošetřovaných zvířat, 

hierarchie, epigamního a rodičovského chování zvířat, 

stresových reakcí. 

Znalost a sledování výstražných znamení, která zvířata 

před útokem téměř bez výjimky dávají – u psovitých 
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šelem je do vycenění zubů, odhrnutí pysků a sklopení 

uší nazad (definitivní hrozba).  

Znalost manipulace s umístěnými zvířaty.  

Při náročnějších manipulacích s nebezpečnými zvířaty, 

při jejich nutném manuálním odchytu, přemísťování, 

ošetřování apod. musí zaměstnance jistit další 

zaměstnanec, při neobvyklých a nebezpečných 

operacích musí tyto práce osobně řídit zkušená osoba.  

Péče o dobrý zdravotní stav zvířete.  

Při výběhu psů na venkovních prostranstvích vyloučit 

přístup cizích osob, aby nedošlo k nežádoucí 

manipulaci a úrazu pokousáním, připustit možnost 

dostat se do přímého styku jen v prostorách útulku 

s malými psy a psy, kteří nejsou útoční. 

Při krmení nebezpečných, útočných psů mají být 

přítomni dva zaměstnanci. 

Být připraven na napadnutí a okamžitě reagovat. 

Vyžadovat, aby zaměstnanci nevstupovali do prostor, 

kde nemají přiděleny pracovní úkoly.  

Zaměstnanec se musí přesvědčit, zda uzavření je kotce 

dokonalé a nehrozí otevření uzávěrů zvířetem.  

Manipulační prostory spolehlivě uzavřít tak, aby 

nemohly být zneužity nepovolanými osobami. 

Zákaz vstupu  Nežádoucí vstup nepovolané osoby do 

prostoru útulku  

1 3 3 Pravidelné kontroly všech zařízení zabraňujících 

nedovolenému vstupu nepovolaných osob do prostoru 

útulku (uzamčení objektů, správné funkce 
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a neporušenost, oplocení prostoru útulku, jednotlivých 

kotců atd.). 

 

Označení vstupu do útulku příslušnými výstražnými 

nápisy. 

 

Únik zvířete  Únik zvířete z útulku  1 3 3 Pravidelné kontroly všech zařízení zabraňujících úniku 

zvěře (uzamčení objektů, správné funkce 

a neporušenosti oplocení atd.). 

Při úniku psa z útulku je zaměstnanec povinen 

okamžitě toto hlásit, případně sledovat uniklé zvíře 

nebo na vhodném místě zamezit jeho dalšímu unikání.  

V případě úniku velkého "nebezpečného" psa podle 

okolností zaměstnanec zajistí co nejdříve jeho 

zneškodnění.  
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Pokousání  Pokousání poškrábání při venčení, 

přemísťování, ošetřování nebo krmení zvířete 

2 3 6 Nezbytné zachovat klid, rozvahu a postup, který 

odpovídá charakteru psa nebo jiného zvířete. 

 

Pokud se pes pohybuje po veřejných pozemních 

komunikacích, musí být pod kontrolou ošetřovatele.  

 

Při ošetřování nemocného psa, očkování nebo jiných 

speciálních úkonech, je kromě ošetřujícího 

zaměstnance vždy nezbytná přítomnost dalšího 

zaměstnance, případně veterinárního lékaře, který psa 

jistí, při přemisťování vždy dbát, aby nebyly otevřeny 

navzájem výběhové kóje a nedošlo ke kontaktu psů, 

při přemisťování dbát vracení zvířat do kójí, odkud 

byli vyndáni. 

 

Proti poškrábání u koček a jiných zvířat používat 

v rámci možností ochranné prostředky, brýle, vaky, 

podběráky. 

 

Pokousání  Pokousání poškrábání při ošetřování zvířete 2 3 6 Při ošetřování nemocného zvířete očkování nebo 

jiných speciálních úkonech pokud není přítomen 

veterinární lékař, je kromě ošetřujícího zaměstnance 

vždy nezbytná přítomnost dalšího zaměstnance, který 

zvíře jistí.  

 

Pravidelně podstupovat očkování v rámci možností na 

vzteklinu, klíšťovou e encefalitidu, žloutenku, … 

  

Poválení, vlečení  Povalení, vlečení, popotažení při venčení, 

přemisťování zvířete 

2 2 4 Povalení předcházet volbou velikostí zvířete, v případě 

možného útoku psa nekřičet, vyvarovat se prudkých 

pohybů. 
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Proti vlečení předcházet velikostí a hmotností zvířete, 

v případě velké hmotnosti psa přizvat dalšího 

zaměstnance.  

 

Potrkání, pošlapání  Potrkání, pošlapání zejména při splašení, 

koupání, stříhání nebo dojení  

2 2 4 U agresivních plemeníků, zejména rohatých plemen, 

dodržuje ošetřovatel zásadu, neotáčet se ke zvířeti 

zády; pro bezpečné ovládání je nutné plemeníka opatřit 

dostatečně silným obojkem  

nebo ohlávkou, na kterou lze zaklesnout vodicí tyč.  

 

Zranění náhubkem  Zranění drátěným nebo plastovým košem při 

činnostech spojených s chovem psů (venčení, 

ošetřování apod.) 

2 2 4 Dbát zvýšené opatrnosti, při nasazování koše se 

nenahýbat, nad hlavu psa, u agresivních zvířat toto 

provádět s další osobou, která jistí, případně s pomocí 

odchytové tyče, volit přiměřenou velikost koše  

a v případě agresivního jedince připevnit k obojku, 

nebo zajistit tak, aby nedošlo k sundání a možnosti 

zranění. 

 

Pokousání  Zranění drátěným nebo plastovým košem při 

činnostech spojených s chovem psů (venčení, 

ošetřování apod.) 

 

Pokousání při příjmu a výdeji zvířete v ÚPOZ  

2 2 4 Dbát vysoké opatrnosti při příjmu, prohlídce, 

manipulaci s výstrojí psa a zavedení do kotce. Brát 

v úvahu, že je zvíře v cizím prostředí, stresované 

a může se zachovat nepředvídatelně. V případě 

nutnosti použít ochranné pomůcky. Tuto činnost vždy 

provádět ve dvou osobách. 

 

Pokousání  Pokousání při výdeji psa původnímu majiteli  2 2 4 Agresivní zvíře vydat původnímu majiteli přímo 

z kotce. Při předávání psa původnímu majiteli vždy 

brát v úvahu, že zvíře se po kontaktu s páníčkem, 

může ohnat, či napadnout osobu v okolí. 

 

Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zvířete.  

 

Zakázané práce  Poškození plodu těhotné ženy a následné 

ovlivnění přirozeného vývoje plodu 

1 4 4 Zákaz činnosti těhotným ženám, matkám do konce 

devátého měsíce po porodu, kojícím matkám 



 

87 
 

 

Poškození přirozeného vývoje mladistvých 

a mladistvým, zejména z důvodu možnosti nakažení 

biologickými činiteli, napadením zvířetem, přístupem 

k chemickým látkám, rentgenové záření, možnost 

vykonávání činnosti při teplotě – 5 oC podobu alespoň 

1 hodiny, fyzické zátěže (přenášení, převážení, 

manipulace apod.). Pokyny vycházející z vyhlášky 

č. 288/03 Sb. 

 

Plísňové onemocnění Přenos plísně ze zvířat na lidi 3 1 3 Používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

Důsledné dodržování osobní hygieny a zoo hygieny. 

 

Používání desinfekčních prostředků při pracovní 

činnosti. 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 3 (02) Útvar poříční 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Vstup na molo Podklouznutí na lávce vedoucí k molu z 

důvodu námrazy nebo mokrého podkladu 

3 2 6 Dbát zvýšené opatrnosti na uplošině vedoucí na molo 

– lávka je opatřena (pokud je to technicky možné) 

podložkou proti uklouznutí v zimních měsících zajistit 

posyp proti námraze. 

Při pohybu se přidržovat zábradlí. 

Pád do vody Pád do vody na molu, nebo lávce 2 1 2 Při vstupu na molo, nebo lávku se přemístit nejkratší 

cestou k plavidlu. 

 

Při vstupu na molo, nebo lávku neprodlené provést 

zákrok, nebo úkon, při zachování základních zásad 

bezpečnosti. 

 

V zimních měsících dbát zvýšené opatrnosti na 

námrazu na mole, nebo na lávce, zajistit posyp. 

 

Vstupovat na plavidlo, která je přiraženo a pevně 

upevněno k molu, nebo lávce v prostoru ke vstupu 

určeném pro plavidlo. 

Pád do vody Pád do vody na volném bortu (okraji) 

plavidla, které není opatřeno zábradlím či 

jiným bezpečnostním prvkem zamezujícím 

pád do vody 

3 1 3 Pohybovat se na plavidle pouze v prostoru k tomu 

určeném. 

 

Kde není zajištěna ochrana proti pádu dostatečně 

vysokým zábradlím či jiným ochranným prvkem, musí 

mít člen posádky či přepravovaná osoba oblečenou 

a řádně upevněnou záchrannou vestu. 
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Všichni členové posádky a osoby na plavidle musí 

používat záchranné vesty při jakýchkoliv záchranných 

pracích nebo při havárii, nebo plavební nehodě 

plavidla. 

 

Přecházet mezi molem a plavidlem lze pouze na 

volných okrajích a vstupech k tomu určených. 

 

Potápěčské činnosti Utonutí, poškození zdraví  1 5 5 Potápěčské činnosti mohou provádět pouze osoby, 

které splňují odbornou a zdravotní způsobilost, 

dodržují pokyny vedoucího útvaru a jsou seznámeni 

s interními pokyny pro prováděnou činnost při 

zachování základních zásad bezpečnosti: (jistící osoba, 

potápěčské práce nejméně ve dvojicích, používání 

potápěčské výstroje s platnými atesty). 

 

Před použitím potápěčské výstroje je nutno provést 

vizuální kontrolu, být informován o technickém stavu, 

způsobilosti a v případě jakékoli pochybnosti 

o technické způsobilosti potápěčské techniky je zákaz 

jejího používání a je nutno ihned informovat 

vedoucího zaměstnance o nezpůsobilosti techniky. 

 

Chůze po zamrzlé ploše 

 

 

Utonutí, podchlazení 2 3 6 Tuto činnost lze provádět pouze za pomocí jištění 

a další osoby, která ze břehu koriguje vstup na 

zamrzlou plochu. 

 

volná voda (hladinová 

služba + tekoucí voda) – 

záchranářské činnosti ve 

vodním prostředí 

 

 

 

Utonutí, podchlazení, poškození zdraví,  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Hladinovou službu mohou provádět pouze osoby 

proškolené instruktory VZS, nebo jiným akreditovaným 

subjektem, splňují odbornou způsobilost, před osobním 

zásahem jsou strážníci povinni vyhodnotit rizika 

spojená s osobním zásahem a zvolí bezpečný postup pro 

danou krizovou situaci. 
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Odklízení předmětů 

z plavební dráhy a odklízení 

uhynulých zvířat z vodního 

toku 

 

Pád do vody na volném bortu (okraji) plavidla, 

které není opatřeno zábradlím, poškození 

zdraví, podchlazení 

2 3 

 

6 

 

Tuto činnost lze provádět pouze za pomocí jištění 

a další osoby, využívat osobní ochranné prostředky, 

které má každý strážník k dispozici, využívat technické 

prostředky určené pro tuto činnost. 

Nabíjení lodních akumulátorů Kontakt prodlužovacího kabelu s vodou, 

případně mokrýma rukama, pád 

prodlužovacího kabelu do vody 

1 4 4 Dodržovat pokyny od výrobce. 

 

Prodlužovací kabel nikdy neobsluhovat mokrýma 

rukama. Požívat pouze suchý kabel. 

 

Nejdříve připojit kabel k plavidlu a poté do elektrické 

sítě. 

 

Při vypínání postupovat opačným způsobem. 

 

Po každém dobití kabel odpojit od elektrické energie 

a uložit na suché bezpečné místo. 

 

Kabel nenechávat volně ležet v blízkosti vody. 

 

Vždy zaklapnout ochranu proti vniknutí vody do 

zástrčky. 

 

Zapnutý kabel položit tak, aby neležel ve vodě. 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 
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R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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 Příloha č. 3 (03) Útvar psovodů 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Útvar psovodů Poranění při výcviku obranných prací 

prostřednictvím služebního psa 

 

Poranění při označení osoby při výcviku 

prostřednictvím záchranného psa 

3 2 6 Používat ochranný oblek. 

Řídit se pokyny vedoucího výcviku. 

Při jakémkoli zranění ihned informovat vedoucího 

zaměstnance. 

Používat přidělené osobní ochranné pracovní 

prostředky. 

V případě momentální indispozice (nevolnost, fyzická 

únava apod.) neprovádět nácvik figuranta. 

Vést psa prostřednictvím vodítka tak, aby nemohlo 

dojít při potahání, nebo škubnutí psa vodítkem 

k případnému zranění (vykloubený článek prstu, 

apod.). 

Útvar psovodů Poranění při pádu do odvodňovacího žlabu u 

spodní budovy 

2 2 4 Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi kolem 

odvodňovacího kanálu, zejména při snížené 

viditelnosti (mlha, tma) oznámit vedoucímu 

pracoviště, případnou poruchu osvětlení. 

 

Procházet středem cesty. 

 

 

Čistírna vody Poleptání chemickou látkou hydroxidem 

sodným 

2 2 4 Bezpodmínečné používání osobních ochranných 

pracovních prostředků, dodržování pokynů 

v provozním řádu a bezpečnostním listu 

chemické látky. 
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P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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Příloha č. 3 (04) Činnosti na pracovišti 

Vykonávaná pracovní 

činnost, pracovní místo 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 

 

Popis bezpečnostních opatření 

P N R 

 

Dveře, okna, poklopy, 

mříže 

Úder, přiražení části těla otevíratelným 

zařízením 

2 2 4 Dbát zvýšené opatrnosti při zavírání a otevírání dveří, 

oken, poklopů, mříží apod. 

 

Dbát zvýšené opatrnosti u dveří vybavených 

samouzavíracími zařízeními. 

 

Dbát zvýšené opatrnosti při průvanu, který může 

přibouchnout dveře nebo okno a přivřít část těla. 

 

Dbát zvýšené opatrnosti při vstávání ze židle umístěné 

v blízkosti naplno otevřeného okna. 

 

Sedací nábytek Pád ze sedacího nábytku z důvodu poškození 

apod. 

2 2 4 V případě zjištění nestability sedacího nábytku 

odstranit nábytek z pracoviště. 

 

Sedací nábytek používat pouze k sezení. 

 

Zákaz houpání na židli. 

 

Vystupování na nábytek 

nebo součásti nábytku 

Pád z nábytku, který není určen k vystupování 

(židle, stoly apod.) 

   Přísný zákaz používání nábytku k vystupování, 

zejména lavičky u šatních skříněk, židle apod. 

 

V případě, že pracoviště není vybaveno prostředkem 

k vystupování (schůdky, žebříky apod.), informovat 

vedoucího zaměstnance aby takový prostředek zajistil. 

 



 

95 
 

Chůze v budově  

a v kanceláři 

Zakopnutí, smeknutí 1 2 2 Na chůzi po schodišti v budově se vztahují  pravidla 

stanovená v příloze č. 2 Pochůzková činnost. Dbát 

zvýšené opatrnosti při přecházení do jiné místnosti, 

může dojít k zakopnutí o práh, nebo podvrknutí nohy. 

Může dojít k zakopnutí o předměty na podlaze (taška, 

krabice s papírem, kabely), v případě zjištění takové 

překážky ihned odstranit.  

 

Dbát zvýšené opatrnosti při procházení okolo 

umyvadel, zařízení na pitnou vodu apod., může dojít 

k pádu z důvodu smeknutí na mokré podlaze. 

V případě zjištění mokré podlahy ihned zajistit 

vysušení.   

 

Převlékání  Úder při převlékání o část nábytku 2 2 4 Dbát zvýšené opatrnosti při převlékání, a tím 

předcházet např. úderům o nábytek, nakopnutí 

o skříňku, či židli. 

 

 

P - Pravděpodobnost vzniku N - Pravděpodobnost následků R - Míra rizika 

1 – nahodilá 1 – poranění bez dočasné pracovní neschopnosti 

P x N = R 

2 – nepravděpodobná 2 – absenční úraz 

3 – pravděpodobná 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 – trvalá  5 – smrtelný úraz 

 

R - Míra rizika 

1. až 2. Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné zvláštní opatření avšak nepodceňovat případné ohrožení. 

3. až 6.   Akceptovatelné riziko – je nutno zvážit náklady na případné snížení rizika. 

7. až 11. Mírné riziko – naplánovat termín realizace opatření pro zajištění snížení rizika. 

12. až 21. Nežádoucí riziko – ihned zajistit provedení odpovídajících bezpečnostních opatření, které snižuje riziko a provést opakované 

hodnocení rizik pro účelnost přijatých opatření. 

22. až 25. Nepřijatelné riziko – vysoké riziko, permanentní možnost úrazu případně nehody – okamžité zastavení činnosti. 
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