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pracovní pozice: Uklízeč – vnější úklid +  příležitostná krátkodobá práce s křovinořezem

hlavní náplň:  zametání a čištění ulic, parků, popelnicového stání, okolí objektů,  úklid psích exkrementů, nakládání a vykládání  smetků z komunikací na určené vozidlo, kontejner, zimní úklid, obsluha venkovních 

                      pracovních úklidových strojů, samojízdných traktůrků , možnost obsluhy lisu a příležitostná práce s křovinořezy , možnost pohybu v areálu Mlýnská a v prostorách šatny a kanceláře

Posuzované 

prostory a činnost

Hlavní zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření k minimalizaci  rizik Vyhodnocení 

míry rizika

Poznámky

vnější komunikace upozornění na zvýšenou opatrnost

špatný stav komunikací klopýtnutí, pád dodržování bezpečnostních předpisů

pravidelné provádění školení PO a BOZP

zimní komunikace zlomenina, otřes mozku

automobily - dopravní 

nehoda

poražení, přejetí, poranění,

smrt

použití OOPP, výstražné vesty, zvýšená 

pozornost při přechodu silnice

zvýšené R

Obsluha lisu pád do lisu zlomenina, rozdrcení, 

pohmoždění

pracovní postup, použití OOPP, zvýšená 

opatrnost při kontrole nakládky na nájezdové 

rampě, dodržovat bezpečnou vzdálenost od 

násypky - možný pád

běžné R

dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny                                           

pravidelné revize - servis lisu - provádí odborná firma

Nájezdová rampa k 

lisu

pád z rampy, uklouznutí uklouznutí, otřes mozku, 

zlomenina

obsluha vždy ve 2 osobách, lis nezapínat, když 

jsou osoby na rampě, obsluhovat vždy ve 2 

osobách, před zapnutím lisu dát bezpečnostní 

řetěz s výstražnou tabulí "zákaz vstupu"
běžné R

zaučení na obsluhu lisu, pokud se lis neoužívá, je zde kovová zábrana

Obsluha pojízdných náraz, poranění o hrany, 

sražení osoby

pohmoždění Návod k obsluze, provádění pravidelných revizí 

dle platných ČSN

nenechávat stroje bez dozoru, dbát zvýšené pozornosti při práci na 

veřejnosti zvl. při couvání

pracovních strojů 

pro venkovní úklid

styk s živými částmi el. zař., 

přejetí části těla

pohmoždění,  odřeniny  zaučení na provoz stroje, zabezpečení před 

použitím neoprávněnými osobami

běžné R součást školení BOZP, nevozit na strojích žádné osoby, vizuální 

kontrola před započetím práce

úklid přimáčknutí částí těla rozdrcení, zlomenina pracovní postupy provozní dokumentace

pád stroje, převržení stroje bezpečnostní předpisy zákaz neodborných zásahů 

Manipulace s 

břemeny

pád břemene  na část těla                        

pád při přenášení břemene  

zakopnutí, přimáčknutí 

břemenem

pohmoždění, rozdrcení, 

zlomeniny, pořezání, odřeniiny

pracovní postup, použití OOPP běžné R proškolení o správných postupech při manipulaci s břemeny, (max. 

hmotn.břemen muži 30kg často/50kg občas, ženy 20 kg občas jinak 15 

kg ) 

vlétnutí částic do oka, 

nadměrná váha břemene   

poškození páteře                       

poškození oka

správná poloha těla při zvíhání břemen, bezpečnostní přestávky při 

překročení hmotn. limitů

pád nářadí pohmoždění Návod k obsluze zásady používání - součást školení BOZP

poranění o hrany nářadí  vizuální kontroly úklid. prostředků vizuální kontrola před započetím práce

prasknutí násady natržení, zaražení třísky pracovní postup běžné R zápis o kontrole úklidových  prostředků

přejetí části těla naražení, pořezání použití OOPP

kluzký povrch uklouznutí, upadnutí, 

zlomenina

pracovní postup, použití OOPP běžné R použití výstražné vesty

výskyt injekčních jehel píchnutí, infekce použití OOPP, pracovní postup zvýšené R součást školení BOZP, příkaz VP č.4/2014 postup při úklidu rizikových 

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

zvířetem

běžné R v rizikových prostorách 

Zimní práce chlad, mráz omrznutí, prochladnutí použití OOPP běžné R ochranné teplé nápoje, bezpečnostní přestávky

Venkovní prostory  - 

komunikace

pro vpro 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 objednatele, při práci na 

komunikacích použití výstražné vesty nebo pruhů na oblečení, při 

všech činnostech - kontroly používání OOPP nadřízeným VZ 

Mechanické 

úklidové prostředky

Práce ve 

venkovních 

prostorách

běžné R
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Úklid sněhu hrabla, lopaty - pohmoždění, useknutí, pracovní postup součást školení BOZP

poranění o hrany říznutí, odřeniny dodržování bezpečnostních předpisů

Odsekávání ledu uklouznutí na ledu zlomenina, otřes mozku dbát zvýšené opatrnosti, práci provádět s ohledem na

odlétnutí částí ledu pohmoždění, poškození oka na veřejnost (např. ohražení prostoru)                           

poranění o hrany pohmoždění, zlomenina    lékárnička  v multikáře

Stroje  s radlicí sražení osoby, přejetí části 

těla, poražení osoby

pohmoždění, zlomenina pracovní postup, použití OOPP, výstražné vesty nenechávat stroje bez dozoru, dbát zvýšené pozornosti při práci na 

veřejnosti zvl. při couvání

špatné upevnění radlice pád na část těla, pohmoždění, 

zlomenina

kontrola stroje před použitím

poranění o hrany pořezání, pohmoždění použití OOPP

Povětrnostní 

podmínky

chlad, teplo omrznutí, prochladnutí,  úpal, 

přehřátí, spálení

použití OOPP
běžné R

poskytování ochranných nápojů, příp. dle potřeby opalovací krém, 

bezpečnostní přestávky

Zahradnické práce 

práce

zahradnické náčiní: lopaty,

rýče, drobné nářadí

pohmoždění, seknutí, 

amputace části těla, zaražení 

pracovní postupy, použití OOPP pro všechny 

zahradnické činnosti

zápis o provedené kontrole nástrojů 1x ročně

poranění o hrany třísky, říznutí, probodnutí dodržování bezpečnostních předpisů mít založené návody k nástrojům a stojům

Práce s křovinořezy křovinořezy, plotostřihy, 

pily, sekačky

uříznutí, poranění odlétajícími 

částicemi - např. poranění oka,  

pohmoždění, potřísnění 

unikající kapalinou ze stroje - 

alergie, rozdrcení částí těl

provádění pravidelných revizí  a údržby 

zahradnického nářadí, pil, křovinořezů, 

plotostřihů apod., provádění pravidelných školení  

- zaškolení na použítí stroje / nástroje, důsledné 

použití OOPP, dodržovat bezpečnou vzdálenost 

mezi osobami - viz bezpečnostní a pracovní 

postup

při školení nutno zaškolit vždy na používaný typ stroje, při změně typu 

nutno provést další školení, kontrola používání OOPP, vizuální kontrola 

nástrojů před započetím práce, zpracovaný školící materiál, dodržovat 

bezpečnostní pokyny pro práci s uvedenými stroji / nástroji, návody k 

obsluze                                                 školí odborná firma - termíny dle 

osvědčení max. 3roky

hluk použití OOPP, provádění specielního školení, 

návody k použití, provozní dokumentace

při práci s křovinořezy, plotostřihy, pilami zabezpečit pracovní prostor 

tak, aby nebyla uhrožena , dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi 

pracujícími zaměstnanci

vibrace  lék. prohlídky vstupní, prevent. a výstupní lékařské prohlídky - stanoveno vyjádřením HS

rostliny alergie, bodnutí do oka, 

píchnutí

použití OOPP

klíště borelióza,encefalitida použití OOPP, dlouhé kalhoty a rukávy doporučení - očkování zaměstnanců

nebezpečí infekce nakažení pracovní postup, použití OOPP dodržení zásad BOZP a hygieny, při práci nejíst, nepít, nekouřit!!!

Úklid exkrementů nebezpečí infekce nakažení infekční nemocí pracovní postup, použití OOPP zvýšené R dodržení zásad BOZP a hygieny, při práci nejíst, nepít, nekouřit!!!

el. spotřebiče 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 

úraz el. proudem návod k obsluze

opaření návod k obsluze vizuální kontrola před započetím práce

mikrovlnné trouby exploze potravin v obalech nedávat kovové obaly všechny el. spotřebiče jsou pravidelně revidovány

požár, popálení osoby jen nádobí určené pro MW

lednice požár při zapadnutí hořlavé kontrola prostor za lednici zákaz používání osobních el. spotřebičů

látky za lednici návod k obsluze

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

komunikace - podlahy, 

schodiště

uklouznutí, zakopnutí, 

klopýtnutí, pád

upozornění na zvýšenou opatrnost, označení 

okrajů schodů

okna pořezání, přivření dodržování bezpečnostních předpisů

dveře přivření, naražení při prudkém 

otevření

vstupní a pravidelné provádění školení  PO a 

BOZP

Vybavení budovy 

/pracoviště Mlýnská

dodržovat §101 ZP - vzájemná informanost o rizicích, dodržovat BOZP 

a další předpisy platné v prostorách pronajímatele    

Použití elektr. 

spotřebičů  /  

přístrojů/nástrojů v 

zázemí 

běžné R

běžné R

běžné R

běžné R

varné konvice

běžné R

běžné R
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zřizovací předměty na 

chodbách

naražení, pohmoždění

vybavení šaten naražení, pohmoždění ergonomické uspořádání pracoviště

pohyb v areálu špatný stav komunikací klopýtnutí, pád použití OOPP, udržovat pořádek Plán údržby a čištění komunkací

Mlýnská pohyb automobilů přejetí dodržovat provozní řád a max. povolenou 

rychlost

viz Provozní řád a Místní provozně bezpečnostní předpis pro 

provozování dopravy

manipulace s ostrými pořezání použití OOPP součást školení BOZP

Manipulace předměty, se sklem uříznutí, probodnutí pracovní postup součástí školení BOZP, příkaz VP č.4/2014 postup při úklidu 

rizikových prostor 

s odpadem rizikový materiál - jehly píchnutí, infekce použití OOPP, pracovní postup součást školení BOZP, předpis  pro rizikové činnosti

a prach vdechnutí, poškoz. očí použití  OOPP poučení o zásadách správmé manipulace, doporučení - rukavice 

odolné proti propíchnutí

rizikové prostory pád břemene pohmoždění, zlomenina, 

probodnutí

pracovní postup, použití OOPP správná poloha těla při zvíhání břemen

nakládka a vykládka 

materiálu

pohmoždění, zavalení, 

postříkání, rozdrcení

pracovní postup, použití OOPP, zákaz pohybu v 

prostorách nakládky a vykládky

proškolení o správných postupech - dle zpracovaných materiálů - 

břemena, nakládka a vykládka apod. 

sypký materiál vdechnutí, poškoz. očí, 

zasypání

použití OOPP, respirátor, sypké materiály při 

vykládání skrápět vodou

dodržovat bezpečný prostor okolo vykládky a pokyny nadřízeného              

vlétnutí částic do oka použití OOPP, zajištění prostoru vykládky

Vybavení budovy 

/pracoviště Mlýnská

dodržovat §101 ZP - vzájemná informanost o rizicích, dodržovat BOZP 

a další předpisy platné v prostorách pronajímatele    

běžné R

běžné R

zvýšené R

běžné R
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