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Nástroj řízení

Pohyb po komunikacích Mech. Uklouznutí, zakopnutí, špatné 
našlápnutí, pád

2 Ano Školení, údržba, úklid, kontrola, osvětlení, bezp. 
značení, OOP

Pohyb v kolejišti Mech. Uklouznutí, zakopnutí, špatné 
našlápnutí, pád

3 Ano Odborná a zdravotní způsobilost nebo doprovod, 
školení a pokyny, údržba, úklid, kontrola, osvětlení, 
bezp. značení, OOP

Pohyb v blízkosti pohybujících 
se drážních vozidel

Mech. Zachycení, poranění vozidly, jejich 
nákladem nebo zajišťovacími 
prostředky, sražení, přejetí

3 Ano Odborná a zdravotní způsobilost nebo doprovod, 
školení a pokyny, údržba stezek, úklid, kontrola, 
osvětlení, bezp. značení, OOP, řádný technický stav 
drážních vozidel, zajištění nákladu

Pohyb po přechodové lávce 
stojícího drážního vozidla

Mech. Uklouznutí, zakopnutí, špatné 
našlápnutí, pád, úder, náraz

2 Ano Odborná a zdravotní způsobilost, školení, OOP, řádný 
technický stav drážních vozidel

Pohyb pod a v blízkosti 
trakčního vedení

Fyz. Zásah  elektrickým proudem 3 Ano Odborná a zdravotní způsobilost, školení a pokyny,  
bezp. značení, OOP, odstupové vzdálenosti

Manipulace s nebezpečnými 
látkami při přepravě, vykládce a 
nakládce  

Chem. Potřísnění, poleptání, otrava 2 Ano Školení, ochranná zařízení, OOP, lékárničky, 
poplachové směrnice

Manipulace s hořlavými 
kapalinami při údržbě a 
opravách  

Chem. Požár, potřísnění, otrava 2 Ano Školení a pokyny, vybavení PHP, lékárničky, 
poplachové směrnice, OOP 

Svařování a řezání plamenem a 
el. obloukem, řezání a 
rozbrušování

Fyz. Požár, výbuch, popálení, úraz 
elektrickým proudem

2 Ano Odborná způsobilost, školení, pracovní postupy, 
povolení k práci, vybavení PHP, poplachové 
směrnice, OOP

Obsluha strojů a technických 
zařízení a pohyb v jejich 
blízkosti

Mech. Pád předmětů a břemen, úder, náraz, 
zhmoždění, přimáčknutí, rozdrcení, 
řezné a bodné rány

2 Ano Odborná a zdravotní způsobilost, školení a pokyny,  
revize, návody na obsluhu, pracovní postupy, bezp. 
značení, OOP

Obsluha strojů a technických 
zařízení

Fyz. Zásah  elektrickým proudem 2 Ano Odborná a zdravotní způsobilost, školení a pokyny,  
revize, bezp. značení, OOP

Práce ve výškách Mech. Pád z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí, sesunutí

3 Ano Odborná a zdravotní způsobilost, školení a pracovní 
postupy, OOP a jejich kontrola 
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Záznam o identifikaci nebezpe čí a vyhodnocení rizik



Pohyb po budovách a 
pracovištích

Mech. Uklouznutí, špatné našlápnutí, 
zakopnutí, pád na rovině (chodby, 
schodiště, sociální zařízení) vlivem 
mokrého nebo nerovného 
(poškozeného) povrchu komunikace

2 Ano Školení, zdravotní způsobilost, bezp. značení, úklid, 
údržba

Pohyb po budovách a 
pracovištích

Mech. Přiskřípnutí, rozdrcení, propadnutí, pád 
do volného prostoru - použití výtahu

1 Ano Školení, zdravotní způsobilost, bezp. značení, návod 
na obsluhu, kontroly a revize

Pohyb po budovách a 
pracovištích

Mech. Úder, náraz, přiskřípnutí - při manipulaci 
s nábytkem,dveřmi, okny či jejich částmi, 
chůze kolem nich

1 Ano Školení, zdravotní způsobilost

Manipulace s el.zařízením (el. 
spotřebiče, přístroje, vypínače 
apod.)

Fyz. Zasažení el. proudem 2 Ano Školení, zdravotní a odborná způsobilost, bezp. 
značení, návody na obsluhu, kontroly, revize

Pohyb po venkovních 
prostorech (zimní období)

Fyz. Uklouznutí a pády na námraze 2 Ano Školení, zdravotní způsobilost, úklid, posyp
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