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OBJEKTOVÉ RIZIKO  
 

textová část 
 
 
 

Název objektu: STOKA NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ  
 
Adresa pracoviště: Staroměstské náměstí, Praha 1 
  
Části objektu:  stoka a jiné podzemní prostory, v nichž je prováděna exkurze pro veřejnost 
 
  

 zatřídění rizika 
 
STOKA A JINÉ PODZEMNÍ PROSTORY  

- riziko pádu, naražení při pohybu po schodišti, komunikacích apod.  C 

- riziko uklouznutí, pádu na mokrém, zledovatělém, nerovném nebo znečištěném povrchu   C 

- riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP, bezpečnostních pomůcek  D 

- riziko z nedodržení stanovených bezpečnostních pokynů, z porušení stanovených zákazů 
a příkazů D 

- riziko požáru, popř. výbuchu v případě kouření či použití otevřeného ohně  D 

- riziko z nedostatečného bezpečnostního značení překážek, komuniakcí, nízkých 
podchozích výšek apod. D 

- riziko plynoucí z nedostatečného osvětlení prostor (např. naražení, pád, poranění) D 

- riziko úrazu elektrickým proudem – nedodržení obecných bezpečnostních předpisů 
(právní a technické předpisy) D  

- riziko ztráty orientace při požáru, zakouření prostoru apod. D 

- riziko kontaktu s nebezpečnými hlodavci a parazity D 
 
 
 
 

PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VE VAZBĚ NA ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTŮ 
 

NÁZEV OBJEKTU 
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKOVÉ 

FAKTORY 
RIZIKO 

Stoka na Staroměstském náměstí Pády na komunikacích C 

 
 

 
STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK  

 

A VYSOKÉ 

B ZNAČNÉ 

C MÍRNÉ 

D PŘIJATELNÉ 

E BEZVÝZNAMNÉ 
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ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ U VÝZNAMNÝCH RIZIK 

Pády: používání OOPP a bezpečnostních pomůcek v souladu s pokyny 
a vnitřními normami, dodržování pracovních postupů a pokynů, zajištění 
dalším zaměstnancem na povrchu, zajistit předměty a materiál proti pádu, 
sklouznutí či shození z výšky nebo do hloubky 

Komunikace: řádné vymezení prostorů, označení překážek a prostorů s nebezpečím 
pádu do volné hloubky, vybavení prostorů s nebezpečím pádu do volné 
hloubky zábradlím, řetízky apod., dostatečné osvětlení a označení 
komunikací, zamezení přístupu nepovolaných osob a kontrola příslušnými 
vedoucími zaměstnanci, vybavení průvodců baterkou, vybavení prostorů 
fotoluminiscenčními bezpečnostními značkami označujícími směr úniku, 
dodržování bezpečnostních pokynů  

Elektrické zařízení: provádění revizí, zamezení přístupu k živým částem, kontrola zařízení, 
řádné označení 

Požár: prevence a kontrola zařízení, dodržování pracovních postupů, pokynů 
a zákazů, označení prostorů výstražnými bezpečnostními tabulkami 
vč. zákazů neoprávněné manipulace, vybavení prostorů příslušným 
počtem hasebních prostředků 

 
 

 
VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ OBJEKTOVÉHO RIZIKA 

 
 zákaz vstupu do stoky a přilehlých prostorů bez doprovodu odpovědným zaměstnancem 

a bez prokazatelného seznámení se s objektovými riziky stoky a přilehlých prostorů  
 dodržovat zákaz kouření 
 dodržovat obecné bezpečnostní předpisy (platné právní a ostatní předpisy)   
 respektovat bezpečnostní (informativní, výstražné, zákazové, příkazové) značení 
 používat OOPP (jako preventivní ochranu) v souladu s vyskytujícími se a vytipovanými riziky, 

pokyny a vnitřními normami (např. pevná obuv, vesta s retroreflexními pruhy, ochranný oděv, 
chrániče sluchu) 

 v případě vzniku havárie nebo vyhlášení poplachu se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců 
provozovatele a postupovat dle požárních poplachových směrnic 

 dodržovat maximální dovolený počet osob v jedné skupině (exkurzi) / na jednoho průvodce, 
po celou dobu exkurze se nevzdalovat od průvodce a nevstupovat do jiných než povolených 
prostorů 

 
 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 
  

 HASIČI 150 
 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (IZS) 112 
 POLICIE ČR 158 
 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

 centrální dispečink PVK 267 194  401 
  267 312  919 
 
 
 
Zpracováno:  08/2015 

Zpracovala: Ing. Marie Burrow – SEVA Controls s.r.o. 

osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP, č.o. TEP/31/PRE/2012  
osoba odborně způsobilá v požární ochraně, č.o. Š-OZO-79/2007 


