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1. Úvodní ustanovení 
 

1.1 Úvod 
Účelem bezpečnostního pokynu je stanovit bezpečné postupy na provoze strojní údržby 

energetiky. Cílem je zajistit bezpečnou práci a minimalizovat rizika při provádění prací při 

údržbě zařízení firmy ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. 

 

1.2 Rozsah platnosti 
Bezpečnostní pokyn je závazný pro všechny organizační složky strojní údržba energetiky. 

Musí s ním být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci v rámci školení bezpečnosti 

práce podle osnovy ZBB 08 Školení z bezpečnostních předpisů. 

 

2. Práva zaměstnanců 
Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace 

o rizicích jejich práce i na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.  

Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o němž se důvodně domnívají, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich zdraví, popřípadě zdraví jiných osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

3. Zauhlování 
 

3.1 Identifikace nebezpečí a ohrožení 
 

 

Nebezpečí  Ohrožení 

pád z výšky nebo do hloubky 
při montáži a demontáži vaku, při pohybu 

po konstrukci, práce na žebříku 

pády předmětů a materiálu při použití vadného vázacího prostředku 

stlačení  při jeřábové manipulaci 

rozdrcení při jeřábové manipulaci 

naražení o konstrukci 

navinutí při nezajištění stroje 

vtažení nebo zachycení běžící dopravníkový pás 

uklouznutí, upadnutí námraza na venkovním pracovišti 

podchlazení venkovní pracoviště v zimě 

 

3.2 Ochranné pomůcky 
Pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, ochranné brýle, ochrana sluchu, ochranná 

přilba, detektory CO. 

 

3.3 Bezpečný pracovní postup výměny a opravy dopravníkového pásu 
 

- Před započetím práce zaměstnanec musí vystavit písemný požadavek k zajištění 

pásu zápisem do knihy pro zajištění a odjištění agregátu. 

- Kolem ostatních jedoucích pásů se zaměstnanec pohybuje s maximální opatrností 

a udržuje dostatečnou vzdálenost, aby nemohlo dojít k jeho navinutí. 

- Zaměstnancům je zakázáno provádět opravy na strojích, které nejsou zajištěny. 

- Při rozpojení opotřebovaného pásu řezem zaměstnanec používá předepsané 

pracovní pomůcky. 

- Při lepení pásu pomocí vulkanizačních desek se s tímto zařízením musí postupovat 

přesně podle návodu k použití. Vulkanizační desky je nutno uzemnit tak, jak 

určuje výrobce. 
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- Při následném najetí pásu mohou zaměstnanci pouze seřídit směr a napnutí pásu. 

 

3.4 Bezpečný pracovní postup pro výměnu násypného vaku 
 

- Před započetím prací provozovatel musí odstavit násypné zařízení pomocí 

pneumatických ventilů. 

- Zaměstnanci před započetím výměny vaku vymezí manipulační prostor pod 

místem práce tak, aby mohlo dojít k bezpečnému spuštění vaku pomocí 

vysokozdvižného vozíku. 

- Zaměstnanec, který bude odjišťovat objímku násypného vaku, musí používat 

ochranné pracovní pomůcky proti pádu. Z důvodu vzniklého volného prostoru 

v místě kde byl umístěn vak. 

- Zaměstnanec musí být zajištěn po celou dobu práce ve výšce, to znamená až do 

doby zpětné instalace vaku. 

- Uvolnění pneumatických ventilů a najetí zařízení je možné až po kompletním 

dokončení prací. 

 

3.5 Bezpečný pracovní postup pro výměnu pružné spojky PERIFLEX 
 

- Před započetím prací je nezbytně nutné zajistit písemným příkazem odstavení zařízení 

od zdrojů elektrické energie. To se provádí do tzv. knihy zajištění a odjištění agregátu. 

- Zaměstnanec nesmí provádět práci na nezajištěném zařízení – hrozí nebezpečí 

navinutí. 

- Při demontáži pružné vložky a odmontování přítlačných talířů zaměstnanec používá 

všechna předepsaná OOPP tak, aby nedošlo k jeho odření nebo naražení.  

- Odjistit zařízení (písemným příkazem v knize zajištění a odjištění agregátu) je možné 

až po kompletním ukončení prací. 
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4. Kotelna 

 

4.1 Identifikace nebezpečí a ohrožení 
 

Nebezpečí  Ohrožení 

pády předmětů a materiálu při manipulaci s pancířem 

rozdrcení pád pancíře na nohy 

stlačení pád pancíře na nohy 

uklouznutí, upadnutí chůze po pancířích 

tření nebo odření o pancíře, o ocelovou konstrukci 

naražení zúžené profily 

intoxikace CO z kotle mlýna 

výbuch, požár únik vysokopecního plynu 

udušení výskyt vysokopecního plynu 

prach uhelný prach v mlýně 

snížená viditelnost špatné osvětlení, výskyt prachu 

přehřátí organismu vysoká teplota vzduchu 

opaření 
při nezajištění tlakového celku, závada na 

technologii 

 

4.2 Ochranné pomůcky 
Pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, ochranné brýle, ochrana sluchu, ochranná 

přilba, detektory CO, izolační dýchací přístroj. 

 

4.3 Bezpečný pracovní postup pro výměnu pancířů v mlýnském bubnu 
 

- Pro bezpečný přístup k opravovaným částem je nutná výstavba lešení.  

- Před samotnou prací musí zaměstnanci zajistit buben proti pohybu tak, aby nemohlo 

dojít k jeho pootočení (pomocí řetězových kladkostrojů).  

- Až po zajištění proti pohybu je možné odinstalovat vstupní a výstupní koleno mlýna. 

- Před vstupem do vlastního prostoru bubnu je nutné přivedení umělého osvětlení. 
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- Před demontáží pancířů (provádí se pálením) je nutné, aby si svářeč nechal od 

provozovatele vystavit povolení pro práce se zvýšeným nebezpečím, tzv. P-příkaz. 

Vystavení dokumentu je nutné z důvodu možného zahoření zbytkového uhelného 

prášku. 

- Manipulaci s kusy pancířů provádějí vždy alespoň dva zaměstnanci. 

- Vynášení pancířů mimo prostor bubnu se provádí průběžně tak, aby nedocházelo 

k jejich hromadění na podlaze a nemohlo tak dojít k případnému zakopnutí. 

- Zaměstnanci musí být po celou dobu pohybu v těchto prostorách vybaveni detektorem 

CO, kterým je nutno měřit přítomnost CO. Hrozí zde možnost intoxikace díky 

možnému úniku CO z kotle. 

 

4.4 Bezpečný pracovní postup pro zaslepení přípojky plynu pomocí brýlového 
uzávěru 

 

- Před započetím samotné práce je nutné, aby provozovatel odstavil a zajistil plynový 

řád.  

- Zaměstnanci si pro tuto práci musí nechat vystavit P-příkaz, který se vystavuje pro 

práce se zvýšeným nebezpečím. 

- Je nutné provádět tyto práce za použití izolačního dýchacího přístroje (může dojít 

k úniku plynu z důvodu netěsnosti armatur). 

- Při této práci musí zaměstnanci používat nejiskřivé nářadí z důvodu možného 

výbuchu. 

- Až po kompletním ukončení prací zaměstnanci nahlásí provozovateli možnost 

zprovoznění potrubí a zpřístupní jej k následnému proměření těsnosti spoje. 
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5. Strojovna 

 

5.1 Identifikace nebezpečí a ohrožení 
 

Nebezpečí  Ohrožení 

naražení 
snížené profily, usměrňování břemene při 

jeřábové dopravě 

pády předmětů a materiálu při použití vadného vázacího prostředku 

hluk vznikající při provozu strojovny 

přehřátí organismu vznikající při provozu strojovny 

 

5.2 Ochranné pomůcky 
Pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, ochranné brýle, ochrana sluchu, ochranná 

přilba, detektory CO. 

 

5.3 Bezpečný pracovní postup pro tlakové zkoušky ohřívačů 
 

- Před samotnou prací musí provozovatel zajistit odstavení agregátu od všech medií. To 

provede vystavením písemného dokumentu tzv. B-příkazu. 

- Zaměstnanci při činnostech na strojovně musí používat ochranu sluchu z důvodu 

vysoké hladiny hluku. 

- Při jeřábových manipulacích je možné pracovat jen s vázacími prostředky 

v odpovídajícím stavu. Zaměstnanec před započetím prací vizuálně ověří, zda nejsou 

vázací prostředky porušeny. 

- Zaměstnanec se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. 

- Při upevňování záslepky zaměstnanci používají předepsané OOPP- pracovní rukavice, 

aby nedošlo k odření. 
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6. Závěr 
Tento bezpečnostní pokyn je určen pro všechny zaměstnance provozu strojní údržby, kteří 

vykonávají v rámci svých pracovních povinností tyto činnosti. 

 

 


