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pracovní pozice:  údržbář  strojů - metro

hlavní náplň:  běžná údržba mycích strojů, drobné opravy mycích strojů, mopů, koleček  pojízdných vozíků, neopravuje nabíjecí systémy

Posuzované 

prostory a činnost Hlavní zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí
Bezpečnostní opatření k minimalizaci  

rizik

Vyhodnocení míry 

rizika Poznámky 

komunikace - podlahy, schodiště uklouznutí, zakopnutí, klopýtnutí, pád upozornění na zvýšenou opatrnost, označení 

okrajů schodů 
běžné R

pojízdné schodiště pád, náraz, otřes mozku, zlomeniny, 

pohmoždění, uskřípnutí části oděvu/těla do škvír 

mezi schody a pevnou konstrukcí

dbát zvýšené opatrnosti při jízdě na 

pojízdných schodech

zvýšené R

výtahy pád do hloubky, přivření dodržování bezpečnostních předpisů

dveře přivření vstupní a pravidelné provádění školení běžné R

zřizovací předměty na chodbách naražení, pohmoždění PO a BOZP

zdravotně závadné prostory infekce, pokousání krysou pracovní postup, použití OOPP

kolejiště, pád do kolejiště pád, náraz, otřes mozku, zlmeniny, pohmoždění, 

úraz el. proudem - smrt, přejetí vlakovou 

soupravou

pracovní postup, použití OOPP, dbát 

zvýšené opatrnosti při pohybu na peróně zvýšené R

zaměstnanci jsou vyškoleni k pohybu v prostorách metra,  bez tohoto školení  

nesmí v metru provádět činnost

vybavení dílny, nábytek naražení, pohmoždění

osvětlení únava očí čištění osvětl. těles

Prostory metra chlad, průvan nachlazení použtí OOPP běžné R poskytování ochranných nápojů,  bezpečnostní přestávky

vnější komunikace uklouznutí, zakopnutí upozornění na zvýšenou opatrnost

špatný stav komunikací klopýtnutí, pád dodržování bezpečnostních předpisů

zimní komunikace zlomenina, otřes mozku pravidelné provádění školení PO a BOZP

uklouznutí na ledu zlomenina, otřes mozku

napadení zvířaty, osobami pokousání , infekce, vzteklina, zbití poučení o zásadách chování při styku se 

zvířetem

automobily dopravní nehoda, poranění, smrt použití OOPP,  zvýšená pozornost při 

přechodu silnice

zvýšené R

el. spotřebiče/přístroje, nástroje, stroje 

obecně - včetně přívodních šňůr 

zasažení el. proudem, popálení návod k obsluze, provádění pravidelných 

revizí dle platné ČSN

součást školení BOZP

 kontakt s el. proudem, styk s živými 

částmi el. zař.

bezpečnostní předpisy zákaz neodborných zásahů 

varné konvice opaření návod k obsluze mít založené návody k obsluze a potřebičů strojů, přístrojů+provozní deníky strojů

přívodní šňůry zakopnutí, pád svázání, zajištění volných šňůr provádět pravidelné kontroly pracoviště

poranění při práci s nástroji pravidelné revize dle platné ČSN doklad o kontrolách nástrojů

aku nástroje, šroubováky probodnutí, uříznutí, provrtání návod k obsluze, zásady bezp. práce s 

vrtačky, brusky odlétnutí částí materiálu, poranění oka nástroji mechan. i elektro - součást školení součást školení BOZP - zásady bezp. práce 

pořezání o hrany  přísrojů školení,  použití OOPP s nástroji a přístroji, zákaz neodborných zásahů 

poranění při práci s nástroji pohmoždění, useknutí Návod k obsluze součást školení BOZP - zásady bezp. práce 

poranění o hrany nářadí probodnutí, uříznutí použití OOPP běžné R s nástroji a přístroji, doklad o kontrolách nástrojů

natržení pracovní postup zákaz neodborných zásahů 

Chemické čistící 

prostředky, dezinfekce

ponoření, postříkání, vdechnutí poleptání sliznice, stříknutí do oka, alergie, 

podráždění/poleptání kůže

bezpečnostní list, případně Bezpečnostní 

pravidla, použití OOPP, návod k použití, 

koncentráty nalévat jen ve větraných 

neuzavřených prostorách běžné R

seznámení a poučení o zacházení s čist.  a dezinfekčními prostředky - součást 

školení BOZP, použití OOPP při manipulaci. V případě zacházení s žíravými / 

toxickými přípravky musí být zpracovaná a vyvěšená bezpečnostní pravidla 

odsouhlasená příslušnou HS, školení CHLACHS provedené VZ 1 x ročně - součást 

školení BOZP. Příravky používat jen v originálním balení nebo v označených 

nádobách, nesmí být pro potravinářské účely, nemíchat přípravky

Použití schůdků poškoz.  schůdků, pád osoby, pád 

břemene

zlomenina, pohmoždění      otřes mozku, 

rozdrcení     odřeniny

poučení o bezpečné práci na schůdcích, 

pravidelné prohlídky stavu schůdků,  zápis o 

kontrole
běžné R

součást školení o BOZP

Manipulace s břemeny pád břemene  na část těla                        

pád při přenášení břemene  zakopnutí

pohmoždění, rozdrcení, zlomeniny, pořezání, 

odřeniiny

pracovní postup proškolení o správných postupech při manipulaci s břemeny, (max. hmotn.břemen 

muži 30kg často/50kg občas, ženy 20 kg občas jinak 15 kg ) 

přimáčknutí břemenem                         

vlétnutí částic do oka

poškození páteře použití OOPP
běžné R

Použití elektr. 

spotřebičů  /  

přístrojů/nástrojů

Nástroje - drobné 

úpravy, údržba

Mechanické nástroje

Vybavení  prostor 

metra

pro všechny pracovní činnosti a pozice se provádí: vstupní, period. a u vybraných 

profesí i výstupní lék. prohl. viz Vyhl. MZd č. 79/2013 Sb.,  vstupní a period. školení 

PO a BOZP  1 x ročně - viz zák. práce § 103, 106, kategorizace prací - zák. 258/00 

Sb., vyhl. 432/03 Sb., dodržování NV 361/07 Sb., Vyhl. 180/2015 Sb.,  § 88 ZP- bezp. 

přest., dodržovat §101 ZP - vzájemná informanost o rizicích , dodržovat BOZP a další 

předpisy platné v prostorách metra, je zpracován samostatný školící materiál pro 

školení VZ a Z, předaná rizika od metra, byl vydán  příkaz VP č.5/2015- Požadavky na 

BOZP při práci v prostorách metra a příkaz VP č. 4/ 2016 - vstup do služebních 

prostor DP-metro, povinná školení metra

Venkovní prostory

kontrola používání OOPP                                                                                                              

použití výstražné vesty

běžné R

běžné R

běžné R

běžné R
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