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Hodnocení pracovních rizik na akci VZP Orlická ul. Praha 

 

V souladu s § 101 zákoníku práce písemně informujeme zhotovitele o rizicích a zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na pracovištích objednatele. Zástupce objednatele tímto potvrzuje, že byl seznámen 

s obsahem dokumentu Hodnocení pracovních rizik  
 

Číslo smlouvy o dílo / dodatku :  

Dohodnutý koordinátor:                                                                     Podpis: 

 
Zhotovitel:   
Výškové práce Čermák 

Sídlo: Zaorálkova 905, Roztoky, 252 63 
IČO: 75842769 DIČ: CZ8006190049 

Objekt, pracoviště :  

 
Montáž zábrany (polyethylenové sítě) proti holubům 
Střecha, obvodová zeď budovy VZP  

Místo práce:  

budova VZP Orlická ulice, Praha 
 

Rizikové faktory Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Mechanická rizika  

pád předmětů 

Pád nářadí, částí nářadí – zákaz vstupovat do pod pracovníky pracující ve 

výšce, nevstupovat do zajištěného ohroženého prostoru 

pád materiálu 

Pád manipulovaného a ukládaného materiálu – zákaz vstupovat do pod 

pracovníky pracující ve výšce, nevstupovat do zajištěného ohroženého 

prostoru 

odletující částice 

Vysoká opatrnost při pohybu kolem pracovníků, Zákaz přiblížení k těmto 

pracovníkům, zákaz vstupovat do pod pracovníky pracující ve výšce, 

nevstupovat do zajištěného ohroženého prostoru 

ostré hrany 

Používání OOPP, opatrnost při projíždění a procházení v prostoru odstavení 

materiálu a přípravy materiálu, nemanipulovat s řezacími kotouči, noži, 

vrtáky 

zachycení lanem 

 zákaz vstupu do vyvázaných lan, přísný zákaz manipulace s kotvícími 

body 

pohybující dopravní prostředky 

Opatrnost při pohybu po komunikacích a odstavných plochách, 

parkovištích, ,  

Přiražení 

zákaz vstupu do vyvázaných lan, přísný zákaz manipulace s kotvícími 
body, Opatrnost při pohybu po komunikacích a odstavných plochách, 

parkovištích, , 

kluzký povrch Opatrnost při pohybu po komunikacích, používání správné pracovní obuvi 

Chemická rizika  

vdechnutí……………………………………... Ne 

kontakt prachem…………………………….. Ne 

kontakt výpary……………………………….. Ne 

kontakt kapalinou……………………………. Ne 

kontakt pevnou látkou………………………. Ne 

Výbuch Ne 

Požár Ne 
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Rizikové faktory Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Fyzikální rizika  

statická elektřina Ne 

elektrický oblouk 
Používat nepoškozené a zrevidované el. zařízení a prodlužovací přívody, 

Nepřibližovat se a nezasahovat do rozvoden a dalších elektrických zařízení 

elektrický šok 
Používat nepoškozené a zrevidované el. zařízení a prodlužovací přívody, 

Nepřibližovat se a nezasahovat do rozvoden a dalších elektrických zařízení 

ionizující radiace Ne 

neionizující radiace Ne 

elektromagnetické záření Ne 

ultrafialová záření Ne 

vysoká teplota Ne 

příliš nízká teplota Ne 

výron horké tekutiny, roztavené látky Ne 

výron horké páry, plynu Ne 

Vlhkost Ne 

oslňující světlo Ne 

Hluk Ne 

Ergonomická rizika  

pád pracovníka z výšky 

Při práci ve výšce používat osobní zajištění proti pádu nebo technickou 
konstrukci zajištění proti pádu, nevstupovat pod zajištěného pracovníka, 

nemanipulovat s lany, technikou osobního zajištění proti pádu, kotvícími 

místy 

pád do hloubky Zajistit místa pádu do hloubky – osobní zajištění proti pádu, ohrazní 

pád na rovině uklouznutí Opatrnost při pohybu po komunikacích  

omezený pracovní prostor Zajištění prostoru nad kterým se bude pracovat 

Ostatní rizika  

  

 

Riziková pracoviště  

Pracoviště nad volnou hloubkou – zákaz vstupu všech osob pod zavěšené pracovníky a parkování nebo odstavování vozidel 
v ohroženém prostoru 
 

 
 

Rizika zpracoval:  

Jan Hamerský, OZO v prevenci rizik č.os.ROVS/3068/PRE/2013                              Podpis: 

 

 

Rizika předal:                                                                                  Podpis:                                                                            

 

 

Objednatel: 

Rizika převzal:                                                                                 Podpis: 

 

Dne:                                                        v 

 


