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CSc. 

Diplomová práce řeší problematiku zajištění bezpečnosti při výstavbě plynovodu 

Gazela. Vybrané pracovní činnosti (svařování, isolování, příprava výkopů na pokládku 

potrubí, katodová ochrana, tlakové zkoušky) jsou popsány z hlediska konstrukčního 

provedení a k nim jsou vypracovány analýzy rizik. V systému řízení bezpečnosti na stavbě je 

věnována pozornost vybraným krokům, které vedly k zajištění bezpečnosti na staveništi. 
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Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je v praktickém pojetí soubor 

technických, organizačních a výchovných opatření, která při správné realizaci vytvoří 

podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení a závažnost poškození lidského 

zdraví snížila na minimum. 

Podmínky pro zajišťování bezpečnosti při práci vychází ze směrnic Evropského 

společenství a mezinárodních smluv (např. úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 120, 

155 a 161), které byly zakomponovány do právního řádu České republiky, tj. národních 

zákonů a jejich prováděcích předpisů. [8] 

V České republice je od roku 1965 stěžejním předpisem v oblasti BOZP Zákoník 

práce. Jedná se především o část pátou, kde jsou uvedeny požadavky kladené hlavně na 

zaměstnavatele. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předpisem, který rozpracovává 

problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je v České republice 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. Povinnosti na úseku BOZP uvádějí i další zákony a 

jejich prováděcí předpisy, včetně technických norem. 

Diplomová práce řeší problematiku zajišťování bezpečnosti při výstavbě tranzitního 

plynovodu Gazela. Cílem práce je posoudit stávající stav zajištění bezpečnosti u vybraných 

pracovních činností, jako jsou svařování, izolování, příprava podloží na pokládku potrubí, 

katodová ochrana nebo tlakové zkoušky a na základě provedené analýzy rizik navrhnout 

bezpečnostní opatření pro tyto pracovní činnosti.  

Výše vyjmenované činnosti sami o sobě představují určitou míru rizika. Je nutné 

porozumět jednotlivým technologiím prováděných prací, aby se následně mohla provést 

analýza rizik a k ní navrhnout bezpečnostní opatření, která by eliminovala potenciální 

rizika na staveništi. Aby byl přístup k bezpečnosti komplexní, je třeba mít vytvořený 

funkční systém řízení bezpečnosti. V tomto systému je nutné mít definované 

zodpovědnosti vedoucích pracovníků, určený systém pravidelných kontrol a porad ohledně 

BOZP a dalších činností, které mají přímý nebo nepřímý dopad na kvalitu, BOZP a OŽP. 
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1 Vstupní údaje o společnosti 

Společnost Net4Gas je provozovatelem přepravní soustavy plynu v České republice 

a je držitelem výlučné licence pro přepravu plynu v ČR. Společnost byla založena 29. 

června 2005 a to na základě požadavků směrnice č. 2003/55/ES, která byla do české 

legislativy implementována novelou energetického zákona č. 458/2000 Sb. Společnost 

Net4Gas je nástupcem společností RWE Transgas Net s.r.o., a v roce 2011 oslavila 40 let 

bezpečné a spolehlivé přepravy plynu přes území ČR. Přepravní soustava, kterou 

společnost Net4Gas provozuje, zahrnuje jak tranzitní, tak vnitrostátní plynovody. 

Zaměstnává více jak 500 zaměstnanců a značnou část peněz investuje v oblasti ochrany 

životního prostředí. V roce 2013 byl dokončen prodej společnosti Net4Gas a novým 

vlastníkem je konsorcium firem Allianz Capital Partners a Borealis Infrastructure. 

Společnost Net4Gas je členem Českého plynárenského svazu a disponuje výhradní 

licencí pro přepravu plynu (TSO) v České republice. Poskytuje dostatečné přepravní 

kapacity pro domácí a zahraniční poptávku. Zaručuje všem obchodníkům se zemním 

plynem rovný a transparentní přístup k přepravní soustavě. Ročně přepravuje 40 miliard 

m
3
 zemního plynu (z toho cca 25 % pro domácí spotřebu).  

Mezi hlavní priority patří spolehlivá, bezpečná a flexibilní přeprava zemního plynu 

do střední a západní Evropy. To je podloženo přísnými technickými požadavky na 

výstavbu a provoz všech zařízení. Hlavní zásadou je kvalitní, bezpečná a spolehlivá 

přeprava plynu. K tomu významným způsobem přispívá schopnost jednotlivých tras 

k zajištění plného využití kapacity podzemních zásobníků zemního plynu v České 

republice. V současné době činí využitelná kapacita podzemních zásobníků přes 3,5 mld. 

m³, což je procentním vyjádřením více než 40% roční spotřeby zemního plynu v České 

republice. To umožňuje velmi rychlou a pružnou reakci na sezonní změny spotřeby, 

případně na nepředvídatelné výkyvy v dodávkách plynu. I proto společnost podporuje 

rozvoj vzájemných propojení jak existujících, tak i budovaných a plánovaných plynovodů 

pro bezpečné a spolehlivé zásobování střední Evropy plynem. 
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1.1 Popis plynovodní soustavy Net4Gas 

 Společnost Net4Gas je výhradním provozovatelem přepravní soustavy zemního 

plynu na území České republiky, která je tvořena více než 3600 km plynovodů (2455 km 

tranzitních a 1187 km vnitrostátních přepravních plynovodů) se jmenovitým tlakem od 4,0 

MPa do 8,4 MPa. Požadovaný tlak plynu v plynovodech je zajišťován v kompresních 

stanicích, které jsou vybudovány s odstupem cca 100 km. Soustava dále zahrnuje pět 

kompresních stanic s instalovaným výkonem 297 MW. Na severní větvi leží kompresní 

stanice Kralice nad Oslavou a kompresní stanice Kouřim. Na jižní větvi se nachází 

kompresní stanice Břeclav, kompresní stanice Hostim a kompresní stanice Veselí nad 

Lužnicí. Jednotlivé větve soustavy jsou vzájemně propojeny v klíčových rozdělovacích 

uzlech Malešovice, Hospozín a Rozvadov. Místem propojení linií jsou kromě kompresních 

stanic také trasové uzávěry. 

Obrázek č. 1: Mapa přepravní soustavy a kompresních stanic [9] 

V zásadě je možné přijímat zemní plyn do ČR přes čtyři vysokotlaké stanice. 

Nejvýznamnější vysokotlaká stanice je v Lanžhotě z důvodu velkého množství 

přepravovaného objemu. Přes tuto stanici proudí do ČR plyn především z Ruska a to jak 

pro domácí spotřebu, tak i pro tranzitní účely. Další stanicí je VTL Hora svaté Kateřiny. 
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Skrze tuto stanici je do ČR přepravován ruský plyn, přepravován plynovodem Nord 

stream, ale také norský plyn a také plyn putující z Německa a Polska. Třetí stanicí je 

Waidhaus, tato stanice se nachází na německém území a slouží hlavně pro transport 

ruského plynu skrze území ČR pro zásobování Německa. Jedná se tedy primárně o 

tranzitní plynovod vedoucí skrze území ČR.  Tranzitní role byla značně posílena po 

dokončení plynovodu Gazela. Ten totiž umožňuje přímý transfer plynu, který je 

dopravován ze severního Německa do ČR a odtud putuje přímo do jižního Německa a dále 

do Francie. Poslední stanicí, skrze kterou je možné přijímat zemní plyn, je stanice 

Brandov, dokončená v říjnu 2011. Tato stanice propojuje českou přepravní síť s německým 

plynovodem OPAL, který dále navazuje na plynovod Nord stream a přivádí ruský plyn. 

Poslední hraniční předávací stanicí je VTL Cieszyn, který se nachází na polském území.[9] 

1.2 Využití zemního plynu 

Zemní plyn je pro ČR velmi významnou energetickou surovinou. Díky svým 

fyzikálním vlastnostem je dobře využitelný pro vykrývání špiček ve spotřebě energii a v 

době nestability ostatních obnovitelných zdrojů. Vzhledem k jeho ekologickým 

vlastnostem a možnosti uplatnění zemního plynu v dopravě bude celkový podíl na této 

suroviny v budoucnu stoupat. Podíl zemního plynu v energetickém průmyslu nyní tvoří 

15,6 %. Tento trend je také zapříčiněn snahou legislativy o snížení podílu uhelných zdrojů, 

jež jsou nahrazovány v ČR především jadernými a plynovými zdroji.  

 Na obrázku č. 2 jsou uvedeny hodnoty zemního plynu podle odvětví, ve kterém 

byl využíván. Největší podíl plynu byl využit v průmyslovém odvětví s náskokem před 

plynem využitým pro účely domácností. Tyto dvě kategorie zákazníků tvoří většinu 

spotřebitelů plynu v České republice. Zbylí odběratelé tvoří celkový podíl přesahující 

jednu pětinu celkové spotřeby.  
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Obrázek č. 2: Graf struktury využití zemního plynu v ČR pro rok 2009 [9] 

 Díky velikosti objemu spotřeby a nízké domácí produkci je Česká republika 

závislá na importu zemního plynu. Těžba sice probíhá i na území ČR, konkrétně na jižní a 

severní Moravě, ale výkonnost této těžby tvoří pouze 1 % domácí spotřeby, což je z 

celkového hlediska svého strategického významu zcela zanedbatelný objem. [9]  
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2 Legislativa pro oblast plynovodů 

Legislativu pro oblast plynovodů lze rozdělit do dvou kategorií. V první kategorií 

je legislativa týkající se samotné výstavby plynovodů a do druhé kategorie řadíme provoz 

plynovodní soustavy.  

2.1 Legislativa výstavby plynovodů 

Výstavba plynovodů se musí řídit stejnou legislativou, jaká se musí dodržovat na 

kterémkoliv jiném staveništi. Výjimkou jsou konkrétní pracovní činnosti, které vyžadují 

dodržování specifických požadavků, např. provádění stress testů a tlakových zkoušek. 

Základní legislativou je stavební zákon 183/2006 Sb., v platném znění. V tomto zákoně 

jsou zmíněné povinnosti stavebníka na ohlášení stavby stavebnímu úřadu a kolaudační 

rozhodnutí na závěr stavby, určuje podmínky vedení stavebního deníku, ukládá povinnost, 

kdy musí být stanoven autorizovaný inženýr nebo technik na staveništi a také řeší 

problematiku územního plánování. 

Jeden z nejdůležitějších předpisů je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V 

nařízení se projednávají povinnosti koordinátora na staveništi a v přílohách jsou zmíněné 

požadavky na zajištění staveniště, bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Dále jsou uvedeny požadavky 

na organizaci práce a pracovní postupy, náležitosti oznámení zahájení prací a v závěru jsou 

uvedeny práce a činnosti vystavující fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. 

Požadavky na dodržování odstupných vzdáleností ochranných pásem v plynárenském 

zařízení řeší energetický zákon č. 458/2000 Sb.  

Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se stanovují požadavky na vedení 

nezbytných dokumentů na staveništi, jako je např. stavební deník a jiné dokumenty. 
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Pracovní činnosti při výstavbě plynovodů jsou svázány celou řadou předpisů a norem. 

Jednou z nejdůležitějších pracovních činností je samotné prověření provozuschopnosti 

plynovodu pomocí stress testů a tlakových zkoušek, ke kterým se vážou tyto předpisy a 

normy: 

  ČSN EN 1594 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším 

provozním tlakem nad 16 bar. 

 ČSN EN 12327 - Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do 

provozu a odstavování z provozu. 

  Technická pravidla TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším 

provozním tlakem do 100bar včetně. 

 Technologické postupy revizního technika plynových zařízení v souladu 

s vyhláškou ČÚBP č. 85/1978 Sb., v platném znění, o kontrolách, revizích a 

zkouškách plynových zařízení v platném znění.  

 Stress testy a tlakové zkoušky můžou být také prováděny podle zahraniční 

legislativy např. Merkblatt 1060 anebo Merkblatt 1051. 

2.2  Legislativa pro provoz plynovodů 

Pro provozovatele potrubí se doporučuje zavést systém managementu potrubí (PMS). 

Integrita potrubí by měla být zajištěna adekvátním designem, konstrukcí, údržbou, 

kontrolou a monitoringem. V dokumentu zavádějící Systém managementu potrubí musí 

být garantována vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a OŽP, zaveden systém 

monitorování PMS, zajistit dostupnost dokumentu PMS z důvodů opatření k zajištění 

prevence havárii a omezení následků. Dále v dokumentu jsou popsány systémy pro hlášení 

havárií, povinnosti personálu na všech úrovních řízení, identifikováno a hodnoceno 

nebezpečí spojené s implementací postupů pro systematickou identifikaci nebezpečí. 

Dalším systémem pro zemní plyn je PIMS, který je definovaný jako Systém 

managementu integrity potrubí dle ČSN P CEN/TS 15173:2006. Tento systém vypracovala 

Technická komise CEN/TC 234 „Dodávky plynu“. Je to systém managementu 
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bezpečnosti, jehož oblastí je integrita potrubí. Integruje činnosti jako je skladovaní, 

komprese, přepravu a dodávky zemního plynu s cílem zajištění bezpečnosti a OŽP. 

3 Základní informace o výstavbě plynovodu Gazela 

 Vysokotlaký plynovod Gazela slouží především k tranzitní přepravě zemního 

plynu ze severu na jih země ČR. Plynovod Gazela propojuje plynovod Opal na severu 

Čech a na jihu se spojuje s plynovodem Megal. Výstavbou tohoto plynovodu se výrazným 

způsobem zvýšila energetická bezpečnost pro přepravu zemního plynu z Ruska do západní 

Evropy, kde byla vynechána Ukrajina z distribučního řetězce. Plynovod Gazela byla taktéž 

součásti vládního programu České republiky. 

 Celková délka plynovodu je 166 kilometrů a prochází Ústeckým a Plzeňským 

krajem. V průběhu stavby se kříží 66 komunikací, 13 železničních tras a 51 vodních toků. 

 

Obrázek č. 3: Trasa plynovodů [11] 

Plynovod se skládá z jednotlivých dílců potrubí, které se na sebe napojuje pomocí 

svařování. Jedna roura měří 18 metrů na délku, v průměru 1,4 metru a tloušťka stěny je 18-

25,5 mm. Hmotnost jedné roury je v rozmezí 10-12 tun v závislosti na tloušťce stěny. 

Potrubí v plném provoze musí odolat tlaku 84 barů. Celkový objem potrubí je 245 000 m3 

a celková hmotnost potrubí činí 120 000 tun, což představuje 12 - ti násobek hmotnosti 

Eiffelovy věže. Celková délka svarů je 39 kilometrů. Na projektu Gazela pracovalo přes 



9 

 

1000 pracovníků z celé Evropy a bylo použito na několik desítek těžkých mechanismů. Na 

166 kilometrech potrubí se nachází dohromady 10 přečerpávacích stanic a tlakových 

uzávěrů. 

Za rok se přepraví přes plynovod Gazela kolem 29,5 mld. m³ zemního plynu. Což 

pro srovnání představuje více než 3 násobek roční spotřeby plynu v České republice, která 

je kolem 8,5 mld. m³/rok. Nebo by se tímto množstvím dokázalo naplnit 41 Orlických 

přehrad s celkovým objemem 720 mil m3. V přepočtu se za hodinu přepraví 3,74 mil. m³ 

zemního plynu o příkonu 38 970 MWh. Ekvivalentním příkonem může být třeba 27 

plánovaných paroplynových elektráren Počerady s výkonem 838 MWe nebo odstavované 

jaderné elektrárny v Německu o celkovém výkonu 21 500 MWe. 

 Průběh výstavby se skládá z dílčích operací, které na sebe navazují a jsou na sebe 

procesně závislé. Mezi přípravné práce bychom mohli zařadit průzkum terénu a měření, 

kácení zeleně a příprava přístupových cest. Dalšími pracovními operacemi jsou strhnutí 

skrývky ornice a rozvoz plynových rour. Svařování a izolace potrubí probíhá těsně za 

sebou a kvalita těchto činností hraje důležitou roli při bezpečnosti a životnosti celého 

plynovodu. Jakmile jsou roury svařené a zaizolované můžou se liniově položit do předem 

připraveného výkopu s jemnou posýpkou. Celková délka pokládaného potrubí může být až 

několik kilometrů. Když je potrubí položené ve výkopu, zasype se a může proběhnout 

tlaková zkouška. Při této zkoušce se potrubí dimenzuje až na tlak 120 barů, což 

představuje hodnoty meze kluzu. Díky této zkoušce se z potrubí odstraní pnutí materiálu a 

pomocí sofistikovaných výpočtů se určí, zda je potrubí schopné provozu či nikoliv. Po 

skončení tlakových zkoušek se jednotlivé úseky potrubí propojí v jeden celek. Poslední 

činností je sušení potrubí a následné čistění. 

 Dále se v této práci budu zabývat vybranými činnostmi, které představují nejen 

zvýšené nebezpečí pro pracovníky, ale kvalita provedené práce má významný vliv na 

bezpečnost celého provozu plynovodu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1_E-1_m%C2%B3
http://cs.wikipedia.org/wiki/1_E-1_m%C2%B3
http://cs.wikipedia.org/wiki/1_E-1_m%C2%B3
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4 Svařování 

Jednoznačně jedna z nejdůležitějších a nejsložitějších činností při montáži potrubí je 

svařování a proto věnuji pozornost zejména konstrukčnímu provedení a bezpečnosti práce, 

tak jak je uvedeno na stránkách strojírenského deníku MMspektra.[6] 

4.1 Metody svařování 

Z hlediska procesů svařování, které byly uplatněny při výstavbě plynovodu, se 

jednalo o následující metody:  

1) mechanizované obloukového svařování tavící se elektrodou (plný drát) v ochranné 

atmosféře směsného plynu 

2) mechanizované obloukového svařování tavící se elektrodou s využitím plněné elektrody 

v dodatečné ochranné atmosféře směsného plynu, po předchozím zavaření kořenové 

housenky ručním obloukovým svařováním obalenou elektrodou u tzv. vložených úseků s 

větší tloušťkou stěny než 18 mm 

3) ruční obloukové svařování obalenými elektrodami, které se uplatňuje při opravném 

svařování nebo při svařování závěrečných tzv. „zlatých svarů“. 

 

Obrázek č. 4: Svářečské pracoviště [6] 

 



11 

 

 

Obrázek č. 5: Zařízení pro úpravu konců trubek třískovým obráběním [6] 

 

Obrázek č. 6: Odmagnetovací smyčka na pásovém stavebním stroji Mooroka [6] 

Svařování podle bodu 1) bylo uplatněno na hlavních liniích stavby při svařování 

potrubí o tloušťce stěny 18 mm s přesně stanoveným tvarem a velikostí svarové hrany. 

Obě svařované trubky byly sesazeny tzv. „na sraz“ v oblasti kořenové partie a za pomoci 

centrátoru (obrázek č. 8) se speciálním doplňkem. Měděnými podložkami kořene byla 

uzavřena kořenová partie z vnitřní strany trubky. Každou vrstvu provádělo jedno svářečské 

pracoviště (obrázek č. 4) a každá zmíněná vrstva byla realizována formou dvou svarových 
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housenek jedním průchodem svařovacího zařízení. Svařovací hlava obsahovala svařovací 

komůrku s umístěnými dvěma hořáky vzájemně posunutými ve směru pohybu i ve směru 

kolmém na pohyb svařovací hlavy. Pro každé svářečské pracoviště byly u svařovacích hlav 

přesně nastaveny parametry na dokonalou tvorbu příslušné svarové vrstvy, zejména se 

jednalo o přesné nastavení stranové odchylky svařovacích hořáků. 

4.2 Obrábění konců trubek 

Vlastnímu svařování předcházelo přesné obrobení konců trubek třískovým 

obráběním pomocí zařízení znázorněného na obrázku č. 5. Zařízení bylo umístěno na 

konec trubky, vycentrováno a konec trubky obroben. Následovalo odmagnetování konce 

trubky za pomoci odmagnetovací smyčky (obrázek č. 6). Před vlastním sesazením konců 

trubek a jejich vycentrováním byl u konců trubek realizován předehřev na požadovanou 

teplotu za pomoci předehřívacích elektromagnetických smyček (obrázek. č. 7).  

 

Obrázek č. 7: Předehřívací elektromagnetické smyčky při realizaci ohřevu [6] 

 

Všechny tyto důležité činnosti byly zabezpečeny v podmínkách stavby 

samostatnými zdroji elektrického proudu, dieselgenerátory umístěnými přímo na pásových 

stavebních strojích s vysokou průchodností v terénu. Přesné sesazení trubek v místě 
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svarové hrany bylo realizováno s pomocí dálkově ovládaného a pomocí stlačeného 

vzduchu poháněného centrátoru. Na obrázku č. 8 je pohled na centrátor vyjmutý z potrubí 

a na obrázku č. 9 pak pohled na nasazování další trubky k již svařenému úseku. 

 

 

Obrázek č. 8: Pohled na centrátor zajišťující centrování trub na svařování [6] 

4.3 Hlavní svařovací linie 

Proces svařování hlavní linie o tloušťce trubek 18 mm zajišťovala čtyři svářečská 

pracoviště (obrázek č. 10). Základem každého svářečského pracoviště (obrázek č. 4) bylo 

pásové vozidlo, na němž byl umístěn dieselgenerátor pro výrobu elektrického proudu, 

hydraulické zvedací zařízení se zavěšeným svářečským pracovištěm, které bylo tvořeno 

hliníkovou kabinou s rozkládací podlahou, dále byly na vozidlech láhve na propan-butan, 

nádoby na Argon a oxid uhličitý a směšovací stanice pro výrobu směsného plynu. Vnitřní 

část kabiny byla rozdělena na dvě pracoviště pro dva svářeče operátory, kde každý z nich 

obsluhoval své svařovací zařízení a svařoval vždy polovinu obvodu příslušného svarového 

spoje. Součástí vybavení kabiny byla i další zařízení jako jsou brusky, předehřívací 

propan-butanové hořáky, různé nástroje a další prostředky nutné ke zdárné realizaci 

svarového spoje, a to vždy v dosahu svářeče operátora. Svařovací kabina byla spojena s 

vozidlem přes hydraulické zvedací zařízení kabely a hadicemi pro přívod elektrické 

energie, směsného plynu a propan-butanu na ohřev svařovaného potrubí a umožňovala 

uzavření pracoviště před negativními vlivy okolí, větrem, deštěm, sněhem apod. Řidič 
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pásového vozidla a dva svářeči operátoři tvořili po dobu pracovní směny zcela samostatné 

nezávislé pracoviště. Příslušná část svarového spoje byla uvedeným pracovištěm vytvořena 

asi za tři minuty. Pohled na operátora při svařování je zachycen na obrázku č. 11. Čas 

přesunu na další pozici při svařování, tzv. takt přemisťování, byl v rozmezí 8–10 minut. Za 

celý pracovní den byla tato svářečská skupina schopna realizovat okolo padesáti 

kompletních svarových spojů, což znamenalo postup ve výstavbě o dalších 900 metrů. Na 

obrázku č. 12 je zachycen povrch vytvořeného svarového spoje popsanou metodou. 

 

Obrázek č. 9: Nasazování další trubky a její ustavení za pomoci centrátoru [6] 

 

Obrázek č. 10: Pohled na všechna čtyři svářečská pracoviště při jejich přemisťování [6] 
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4.4 Rizikové úseky 

V úsecích trasy vedených v místech „zvýšeného rizika“, tzn. pod komunikacemi, 

železničními tratěmi, pod vodními toky nebo v blízkosti obcí, průmyslových nebo 

zemědělských podniků, byly použity trubky se zvětšenou tloušťkou stěny nad 18 mm, a to 

až do tloušťky 25 mm. Tyto úseky se nazývají jako tzv. „vložené úseky“ a svařování těchto 

úseků probíhalo podle metody bodu 2. V tomto případě bylo pro zavaření kořenové partie 

používáno svaru ručního obloukového svařování obalenou elektrodou za pomocí vnějšího 

centrátoru. Svarový spoj byl vytvářen prostřednictvím klasického „V“ profilu svarového 

úkosu v celé tloušťce trubky. Po zavaření kořene a odstranění centrátoru bylo na vnější 

povrch potrubí v přesně stanovené vzdálenosti umístěno vedení pro mechanizované 

svařovací zařízení podle obrázku č. 13. Při tomto způsobu svařování již každé pracoviště 

zhotovovalo celý svarový spoj samostatně bez dělení na části (jako v předchozím případě 

mechanizovaného svařování) a počet svarových housenek odpovídal tloušťce svařovaného 

materiálu potrubí. Svařování bylo realizováno prostřednictvím tavící se plněné elektrody o 

průměru 1,2 mm s doplňující ochranou směsným plynem o složení 82 % Argonu a 18 % 

oxidu uhličitého. Každá svarová housenka byla po dokončení zbavena strusky a 

přebroušena, což poněkud zpomalovalo celý proces, ale vlastní tvorba jedné svarové 

housenky na celém obvodu byla záležitostí asi tří minut. Podobně jako v předchozím 

případě byli na svářečském pracovišti opět dva operátoři, kteří svařovali vždy polovinu 

obvodu trubky. Prakticky celý režim svařování probíhal v následujícím schématu. První 

svářeč operátor nasadil svoje zařízení do spodní polohy obvodu a začal svařovat. Po 

svaření úseku asi 1/5 až 1/4 obvodu druhý svářeč operátor zabrousil začátek již vytvořené 

housenky, nasadil svoje zařízení a začal svařovat. První svářeč operátor dokončil svoji 

polovinu svarového spoje a zabrousil jeho konec. Následně druhý svářeč dokončil svůj 

svarový spoj na již zabroušené ploše ukončení. Polohy začátků a konců svarových 

housenek byly vždy voleny na jiném místě, aby bylo dosaženo určitého vzájemného 

překrytí začátků a konců svarových housenek. 
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Obrázek č. 11: Operátor při svařování [6] 

4.5 Kontrola svarových spojů 

Se svařováním úzce souvisejí i prováděné kontroly svarových spojů. 

Samozřejmostí byla 100% vizuální kontrola a kontrola UT mechanizovaným způsobem. 

Vybrané úseky trasy byly navíc kontrolovány za použití gama záření. [6] 

 

Obrázek č. 12: Povrch dokončeného svarového spoje [6] 
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Obrázek č. 13: Svařovací zařízení pro svařování tavící se plněnou elektrodou [6] 

4.6 Analýza rizik a bezpečnostní opatření při svařování 

K analýze rizik na pracovišti se v praxi používají různé metody a postupy, které 

většinou vycházejí ze znalostí a zkušeností jejich hodnotitelů. V diplomové práci jsem 

využil pro všechny popsané pracovní činnosti „Matici hodnocení rizik“, která se provádí 

ve čtyřech krocích.  

Krok 1 

Pomocí matice se provede počáteční hodnocení, aby bylo možno stanovit hodnotu rizika 

pracovní činnosti. Krok 1 je bez jakýchkoliv bezpečnostních opatření 

Krok 2 

Jestliže hodnocení rizika pomocí výsledků matice v kroku 1 je vysoké (V), potom je třeba 

riziko odstranit nebo zakázat pracovní činnost. Jestliže hodnocení rizika je střední (S), 

potom jsou vyžadována doplňková bezpečnostní opatření. 
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Krok 3 

Jestliže klasifikace rizika na základě výsledků kroku 2 zůstává střední, potom musíte 

zajistit alternativní řešení nebo doplňková bezpečnostní opatření tak, aby se hodnocení 

rizika dostalo do nízké kategorie. 

Krok 4 

Bezpečnostní opatření je třeba očíslovat a zaznamenat proti konkrétnímu riziku. 

V této metodě jsou hodnoceny dva faktory, které identifikují míru rizika. Na ose x 

je hodnocena pravděpodobnost, že k nehodě nebo k úrazu dojde a na ose y je závažnost 

nehody nebo úrazu. Pravděpodobnost na ose x je dále rozdělena na tři skupiny (1 - velmi 

nepravděpodobný výskyt, 2 – pravděpodobný výskyt, 3 – velmi pravděpodobný výskyt). 

Stejně je rozdělena závažnost nehody nebo úrazu na ose y (1 – bez zranění, 2 – drobné 

zranění, 3 – vážné zranění, 4 – smrtelný úraz) tak, jak je to uvedeno v tabulce č. 1: Matice 

hodnocení rizik. V přílohách jsou analýzy rizik znázorněny tak, že každé riziko je 

hodnoceno samostatně a ke každému riziku je zároveň přiřazeno bezpečnostní opatření. 

Vychází se přitom ze zkušenosti hodnotitelů, zaměstnanců, z výsledků šetření pracovních 

úrazů a z evidence drobných poranění. Na základě analýzy rizik se určí, zda se jedná o 

riziko nízké, střední nebo vysoké. Na závěr jsou v bodech vypsané bezpečnostní opatření, 

která mají eliminovat míru rizika na minimum. 
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Tabulka č. 1: Matice hodnocení rizik 

 

V příloze č. 1 je provedena analýza rizik při svařování pomocí matice hodnocení 

rizik, z které vyplynuly následující rizika a k nim bezpečnostní opatření. 

Mezi základní rizika při svařování řadíme: 

 Kovový prach a výpary (beryllium, nikl, chrom, olovo, zinek, vanad, měď, kobalt) 

jsou spojovány s horečkou kovových výparů, pneumokoniózou, bronchitidou nebo 

bronchiolitidou, astmatem, rakovinou horních a dolních cest dýchacích, onemocněním 

ledvin a onemocněními nervové soustavy.  
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 Znečištění životního prostředí nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečným 

odpadem. 

 Teplo v uzavřených prostorách může způsobovat dehydrataci.  

 Neionizující záření (ultrafialové a infračervené) může vést ke vzniku šedého zákalu, 

zánětu rohovky, alergickým reakcím a popáleninám pokožky.  

 Rizika úrazu spojena s elektrickým proudem.  

 Popálení pokožky. 

 Stlačený vzduch. 

Kompletní seznam rizik při svařování je uveden v příloze č. 1 

Mezi základní bezpečnostní opatření při svařování patří:  

 Rukavice, svářečské brýle, přísun tekutin a solí, maska na ochranu před výpary a plyny. 

Tyto OOPP by měly být k dispozici v dostatečném množství, měla by být ověřována 

jejich kvalita a jejich poškození. 

 V otevřených prostorách nepředstavují výpary ze svařování významné nebezpečí, avšak 

v uzavřeném prostoru musí být nucené větrání nebo ventilátor. Pro všechny pracovníky, 

kteří je vyžadují, jsou k dispozici respirátory určené pro ochranu proti výparům. 

 Nepoužívejte hořlavý materiál v blízkosti otevřeného ohně. Zákaz kouření při manipulaci 

s hořlavým materiálem. Zajistěte, aby byly k dispozici hasicí přístroje. 

 Na každém místě pracoviště musí být k dispozici bezpečnostní listy nebezpečných 

chemických látek a bezpečnostní pokyny pro případ nadměrné expozice. Všichni 

pracovníci na pracovišti musí být s těmito látkami seznámeni.  

 Veškeré přenosné svařovací zařízení musí být kontrolováno, zda je v provozuschopném 

stavu a generátory musí být při svařování nebo používání přenosných nástrojů 

uzemněny pomocí zemnícího bodce. 
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 Všechny tlakové láhve musí být udržovány ve svislé poloze a zajištěné – pravidelné 

kontroly, zda nedochází k úniku, nainstalovány tlumiče pro ochranu proti zpětnému 

rázu. Tlakové láhve musí být po použití uzavřeny. 

4.7  Pracovní úraz při svařování 

I přes denní bezpečnostní kontroly pracoviště se nedokázalo předejít pracovním 

úrazům na stavbě. Vybral jsem jeden pracovní úraz, který jsem podrobně rozebral.  

K pracovnímu úrazu došlo při součinném svařování II. svařovacího stanu a přípravě 

trubek pro I. svařovací stan, kdy došlo k nadměrnému zdvihnutí potrubí. V daný okamžik 

pracoval svářeč pod trubkou. Při svařování došlo k oslabení první navařené vrstvy (z 

5,5mm) a roztržení prvního svaru. Trubky se od sebe oddělily a přimáčkli svářeče k 

podlaze svařovacího stanu. 

 
 

Obrázek č.14: Závěsný bod roury 

  První svářeč dokončil svaření kořenu roury L32 a L33 o tloušťce 5,5 mm. 

Svařovaná roura L31 a  L32 měla svařený kořen a začala se svařovat druhá vrstva svaru. 

V okamžiku zvednutí roury L33 došlo k zlomení svaru L31a L32. Příčinou prasknutí svaru 

byla příliš zdvihnutá roura, při níž došlo k napětí na svaru. Bohužel v daný okamžik 

pracovník svařoval přímo pod rourou, kde došlo ke krátkodobému oslabení kořenového 

svaru vlivem navařovaní další vrstvy. Zraněnému svářeči byla ihned zavolána záchranka 

první pomoci a byl převezen do nemocnice. Po prohlídce v nemocnici mu byly zjištěny 

vícečetné pohmožděniny v oblasti hrudníku a nohou. Naštěstí nedošlo k žádnému vnitřímu 

zranění a zlomeninám a svářeč byl po prohlídce tentýž den propuštěn z nemocnice domů.  

Po skončení vyšetřování pracovního úrazu se zavedla nová nápravná opatření a byl 

aktualizován technologický postup svařování. Mezi nejdůležitější změny patří omezení 

zdvihnutí roury do maximální výšky 50 cm při současně probíhajících svařovacích pracích 
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ve II. svařovacím stanu. Omezení manipulace s rourami během svařování, kdy síla svaru 

nedosáhne 9 mm, to představuje ukončený druhý cyklus svařování. A v neposlední řadě 

byla zaměřena pozornost na výšku hromady zeminy, na které se pokládaly roury. 

 

Obrázek č. 15: Zlomený svár potrubí  
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5 Izolování potrubí 

Po povrchové úpravě potrubí, která se provádí tryskáním, je na holou ocel 

aplikován dvousložkový epoxidový základní nátěr v jednotné jmenovité tloušťce 

větší jak 100 mikronů. Minimální požadovaná kontaktní teplota před aplikací 

základního nátěru je 45°C. Tloušťka vrstvy se měří pomocí měřidla pro měření 

tloušťky mokrého filmu. Epoxidový základní nátěr je dvousložkový přípravek a musí 

se smíchat na místě dohromady pomocí silikonového válečku. Základní nátěr lze 

aplikovat po dosažení jednotné barvy. Epoxidový základní nátěr je nanesen ve 

stejném okamžiku na obě strany trubky kvalifikovaným pracovníkem pomocí pěnové 

nanášecí podložky.  

Ihned po nanesení epoxidového základního nátěru se kolem trubky navlékne 

návlek s upevněným pojistným páskem. Velkou pozornost je třeba věnovat 

správnému vystředění na spoji. Mezi ocelí a návlekem na spodku trubky nesmí být 

ponechán žádný prostor a po smrštění musí být zaručeno překrytí povlakem PE. 

Pomocí silikonového válečku se zajistí, že pojistný pásek je správně umístěn.           

V případě spojů hlavního vedení nad zemí se provádí způsobem smršťování 

poloautomatizovaným systémem ohřevu. Po umístění návleku se kolem něj nastaví 

zařízení, které smršťuje návlek pomocí několika zón ohřevu uvnitř zařízení a působí 

po obvodu trubky. Toto zařízení se pohybuje pomocí vlečného stavebního stroje 

„Mooroko“ vybaveného hydraulickou rukou a přejíždí vpřed od spoje ke spoji.  

5.1 Analýza rizik a bezpečnostní opatření při izolování potrubí 

V příloze č. 2 je provedena analýza rizik při izolování maticí hodnocení rizik, z které 

vyplynuly následující rizika a bezpečnostní opatření. 

Mezi základní rizika při izolování řadíme: 

     Rozpouštědla z nátěrových hmot, která můžou vést k chronickému poškození pokožky 

a k podráždění sliznic. Barevné pigmenty na kůži můžou způsobovat chromany, které 

jsou spojovány se zvýšeným rizikem rakoviny plic. Polyuretanové a akrylátové 

nátěrové hmoty mohou způsobovat astma. 
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 Práce se stlačeným vzduchem. 

 Manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. 

 Riziko spojené se zachycením a přimáčknutím stavebním strojem. 

 Pád osob z výšky. 

 Zásah elektrickým proudem.  

 Popálení pokožky. 

Mezi základní bezpečnostní opatření patří: 

 Používat dobře větrané prostory.  

  Pro práce za tepla a stříkání je vyžadována ochranná maska. 

 Zajistit, aby byly k dispozici hasicí přístroje.  

 Zajistit, aby k dispozici byly sady pro zachycování úniků nebezpečných látek. 

 Všechny materiály znečištěné xylenem musí být uloženy zvlášť a musí s nimi být 

nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 

 Musí se používat vhodné OOPP (ochranné masky a respirátory proti prachu, ochranné 

brýle, rukavice, pracovní oděv a obuv dle potřeby). 

 V blízkosti zařízení se nesmí nacházet žádný uživatel kardiostimulátoru. 

 Cívka musí být před otevřením vypnutá. 

 Naváděč musí sledovat činnosti v blízkosti silových vedení a sítí. 

 Všechny tlakové láhve musí být udržovány ve svislé poloze a zajištěné proti pádu. 

Tlakové láhve musí být po použití uzavřeny. Při manipulaci s tlakovými láhvemi ve 

výkopech nebo omezených prostorách zachovávejte mimořádnou opatrnost. 

 Zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm. 

 Otryskávaní musí být prováděno v uzavřeném prostoru. 
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6 Provádění zemních prací a příprava na pokládku potrubí 

Provádění zemních prací a příprava na pokládku potrubí bychom mohli rozdělit do 

dvou etap. Přípravné práce a hlavní zemní práce spojené s přípravou podloží na pokládku 

potrubí. 

6.1 Přípravné práce  

Tyto práce zahrnují všechna opatření a práce, která je třeba na staveništi provést, 

aby mohly být hlavní zemní práce zahájeny. Patří sem zejména bourání objektů, odstranění 

drnů, sejmutí ornice nebo lesní půdy pomocí dozerů a skrejprů, práce spojené s čištěním 

povrchu staveniště např. odstranění porostů stromů, křovin, pařezů, původních 

komunikací, dlažeb a jiných překážek. V rámci přípravných prací se operativně v rámci 

přípravy a provozu staveniště vymezí a zajistí manipulační prostory jeřábů 

(truboukladačů), vymezí se prostory ke skladování materiálu včetně prostorů určených pro 

vykládku a nakládku dopravních prostředků.  

6.2 Hlavní zemní práce spojené s přípravou podloží na pokládku potrubí 

Hlavní zemní práce spojené s přípravou podloží na pokládku potrubí můžeme 

rozdělit do dvou podskupin. Do první podskupiny řadíme výkopové práce spojené s 

přípravou podloží na pokládku potrubí. Tyto práce zahrnují samotné vykopávání rýhy 

včetně odvodnění, zajišťování stability stěn výkopů pomocí svahování nebo pažení a 

zřízení přechodových lávek. Do druhé podskupiny spadá manipulace se zeminou. Tyto 

práce jsou spojené s nakládáním, překládáním a přemísťováním výkopů, úprava dna 

výkopů a zhutňování podloží výkopu. 

6.2.1 Příprava podloží na pokládku potrubí 

Tyto práce představují rozdrcení vytěžené zeminy po celém dně výkopu. Jako 

podkladový materiál se použije vytěžená zemina o velikosti zrn ne větší jak 20 mm, 

z důvodů ochrany izolace potrubí před poškozením. V případě absence vytěžené zeminy se 

může dovést jemný písek ze štěrkoven. 
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6.2.2 Výkopové práce 

Před zahájením činností spojených s hloubením výkopu jsou jasně 

lokalizována a označena podzemní potrubí a sítě. Značení podzemních sítí je 

provedeno pomocí dřevěných kolíků různých barev, které symbolizují jednotlivá 

média existujících podzemních potrubí. Standardní hloubka výkopu musí zajišťovat 

minimální zakrytí 0,8 m nad vrcholem potrubí, které je měřeno od výšky povrchu 

původního terénu. Za určitých okolností, např. křížení potrubí s kanalizací nebo 

s cestami, lze výkop vyhloubit hlubší, aby se umožnilo bezpečné zakrytí potrubí. 

Šířka dna výkopu musí odpovídat průměru potrubí zvětšeného o 20 cm na každé 

straně potrubí. Výkop je vyhlouben a ponechán před zasypáním otevřený po 

minimální dobu. Vytěžená zemina musí být skladována a důsledně oddělena od 

ornice. Výkop je proveden až těsně před plánovaným položením potrubí, aby se 

eliminovaly rizika spojená s pádem do volné hloubky otevřeného výkopu a 

s možným rizikem sesunutí svahů výkopu. Dno výkopu musí být hladké a nesmí 

vykazovat žádné nadměrné zvlnění, aby se umožnilo položení potrubí v celé jeho 

délce.  

6.2.3 Svahy a dno výkopu 

Hloubení výkopu je provedeno stavebními stroji vybavenými lopatami 

lichoběžníkového tvaru se správným úhlem sklonu. Aby se zabránilo vzniku 

nestabilních stěn výkopu a jejich sesunutí, je stanoven příslušný úhel sklonu podle 

materiálu podloží a příslušných požadavků. Další bezpečnostním zajištěním výkopu 

proti sesunutí může být udělána „bezpečnostní lavička“(viz obrázek č. 16), která 

rozděluje stěnu výkopu na dvě části a tím nejen minimalizuje riziko sesunutí stěn 

výkopů, ale také zvyšuje celkový úhel svahu. 
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    Obrázek č. 16: Výkopy s bezpečnostní lavičkou 

  

Jako vodítko ke stanovení úhlu svahu lze použít následující tabulku. Tyto 

hodnoty jsou určeny pro šikmé svahy dočasných výkopů do maximální hloubky 3m. 

Tabulka č 2: Šikmé svahy u dočasných výkopů 

Druh zeminy Přípustný sklon svahů 

 zářez přechodný 

hloubka cca 3m 

zářez trvalý 

hloubka cca 3m 

násyp vysoký 

    hloubka cca 3m 

hlinitý písek 1 : 1 1 : 1,25 1 : 1,25 

písčitá hlína 1 : 1 1 : 1,25 1 : 1,25 

spraš 1 : 0,25 1 : 1,25 1 : 1,25 

hlína 1 : 0,25– 0,5 1 : 1,25 1 : 50 

jíl 1 : 0,25– 0,5 1 : 1,50 1 : 1,50 

Hlinité a jílovité 

náplavy 
nutno pažit 

navážky 

nesourodé 
nutno pažit 

navážky sourodé dle druhu zeminy, která navážku tvoří 
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6.2.4 Zajištění stěn výkopů 

V případě potřeby je možné použit ke stabilizaci stěn výkopů pažení, 

bednění nebo jiné způsoby, aby se zpevnily stěny výkopu v případě nepříznivé půdy 

a míst hloubeného výkopu. Dno výkopu je vyrovnáno a musí z něho být kompletně 

odstraněny cizí materiály, které by mohly položené potrubí poškodit, například 

kameny, kusy betonu, kořeny stromů a ostatní materiály. Výkop může obsahovat 

podkladový materiál o maximální tloušťce 0,2 m, který je řádně vyrovnán tak, aby 

položené potrubí leželo na zemi v celé své délce. Podkladový materiál se skládá z 

vytěženého materiálu a neobsahuje žádné ostré částice. V opačném případě musí být 

použitý vhodný podkladový materiál nebo písek. 

Výkopy jsou vyhloubeny a svahovány v dostatečně bezpečném úhlu pro 

uložení potrubí a v místech, kde dochází ke spojení potrubí ve výkopu, jsou tyto 

místa vyztuženy příslušným bedněním, aby se zajistila bezpečnost pracovníků. Vstup 

do výkopů je zajištěn pomocí žebříků nebo vhodných přístupových madel. Žebříky 

jsou zajištěny a opřeny v odpovídajícím opěrném bodě. Výkopy jsou pomocí 

přenosných čerpadel udržovány bez podzemní vody. 

6.3 Analýza rizik a bezpečnostní opatření zemních prací 

V příloze č. 3 je provedena analýza rizik zemních prací pomocí matice hodnocení 

rizik, z které vyplynuly následující rizika a bezpečnostní opatření. 

Mezi rizika zemních prací řadíme: 

 Zavalení pracovníků z nezajištěných stěn výkopů. 

 Pád materiálů nebo předmětů uložených na hraně výkopu. 

 Pád pracovníků do výkopu z okrajů stěn.  

 Zasažení elektrickým proudem při narušení a poškození elektrických kabelů. 

 Zasažení nebo přitlačení pracovníka stavebním strojem. 

 Pád nebo převrácení stavebního stroje do výkopu po utržení hrany výkopů. 

 Rizika spojená se spalováním pohonných hmot. Vedlejší produkt nedokonalého 

spalování uhlíkatých látek je oxid uhelnatý, který může nepříznivě ovlivnit schopnost 
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krve přenášet kyslík, což může vést k ohrožení myokardu nebo centrální nervové 

soustavy.  

Mezi bezpečnostní opatření patří: 

 Svahy výkopu a konstrukce na zpevnění stěn výkopů se musí kontrolovat denně 

anebo po přerušení práce kvůli nepříznivému počasí.  

 Konstrukce pro zpevnění stěn výkopů můžou být odstraněny až tehdy, když už 

nehrozí nebezpečí sesunutí výkopu. 

 Stavební stroje musí dodržovat dostatečný odstup od výkopu nebo pracovní 

jámy, aby se vyloučilo nebezpečí sesunutí. 

 Podél výkopu musí být ponechán volný pás o šířce alespoň 0,5 m, ve kterém 

není ukládána zemina ani žádné jiné materiály. 

 Pracovní jáma nebo výkop musí mít dostatečné volné vstupy a výstupy. 

 Při práci se stavebními stroji, truboukladači a jeřáby se nesmí žádný z 

pracovníků zdržovat pod břemeny nebo v jejich dosahu a vždy musí dodržovat 

bezpečnostní odstupy. 
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7 Katodová ochrana 

Potrubí je katodově chráněno pomocí katodového systému odebírajícího proud z místní 

sítě pro rozvod elektřiny, které do potrubí dodává prostřednictvím transformátorových 

usměrňovacích jednotek. Tyto usměrňovací jednotky jsou připojeny k pozemním ložím 

anod. Ve všech místech křížení plynovodu s cestami, železnicemi a řekami musí být 

umístěny prostředky pro následné testování funkčnosti. Umístění připojovacích bodů 

katodové ochrany jsou zaznamenány v projektové dokumentaci. Činnosti spojené 

s katodovou ochranou nepředstavují žádné riziko pro širokou veřejnost. Zvláštní pozornost 

je akorát věnována zjištění jakýchkoliv stávajících sítí, které mohou křížit navrhované 

výkopy a mít tak vliv na bezpečné fungovaní ochrany. 

Na základě výpočtu se dimenzují rozměry, hmotnosti, počty a typy anod, které jsou 

dále zaznamenány v podrobném projektu. V zásadě se používají následující typy: 

 Systémy katodové ochrany anody z křemíku a železa, které se používají pro horizontální 

nebo vertikální mělká pozemní lože. 

  Ztrátové systémy založené na dočasné katodové ochraně z hořčíkové anody, uložené v 

zásypu ze směsi síranu vápenatého, zrnitého bentonitu a síranu sodného v poměru 75/20/5 

% balené předem v bavlněném vaku. 

Každá anoda je vybavena z výroby jednožilovým kabelem se spletenými měděnými 

vodiči a izolovaným materiálem z PVC. 

Umístění a vzdálenosti mezi napájecími stanicemi katodové ochrany jsou definovány 

výpočtem. Připojení měřicích, svodových nebo jiných kabelů k potrubí musí být 

provedeno pomocí pájení natvrdo. Tepelné svařování se nesmí používat. Pájení natvrdo 

provádí výhradně řádně zaškolení pracovníci. Před pájením natvrdo je z místa pájení 

odstraněn jakýkoliv povrchový nános. Opracovávaný povrch je v dostatečně velké ploše 

očištěn až na čistý kov pomocí škrabky nebo kartáče na úroveň čistoty ST 3 podle normy 

ISO 8501-1. Každý vodič měřicího kabelu musí být připojen samostatným kolíkem. 

Jednožilové kabely jsou připojeny prostřednictvím dvou kolíků, které jsou zakončené 

kabelovým okem. Izolační materiál pro připojení je nainstalován přímo z továrny a je 
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stejného typu jako izolace potrubí. Bod připojení k potrubí se izoluje na místě. Po 

izolování se přípojky zkontrolují testem vysokého napětí pomocí detektoru, který 

kontroluje kvalitu nově spájených míst. Přípojky nad zemí nesmí být izolovány.  

7.1 Analýza rizik a bezpečnostní opatření katodové ochrany 

Vypracovaná analýza rizik katodové ochrany je uvedena v příloze č. 4. Na základě 

vypracované analýzy rizik se zjistily rizikové faktory a k nim bezpečností opatření. 

Mezi rizikové faktory katodové ochrany řadíme:  

 Pád do odkrytých stok a výkopů. 

 Ruční tahání kabelů.  

 Manipulace s nebezpečnými chemickými látkami. 

 Padající materiály nebo zařízení. 

 Neoprávněný vjezd na cestu. 

 Vjezd na veřejné pozemní komunikace a dálnice.  

Byly zavedeny následující bezpečnostní opatření: 

 Práce na otevřených stokách, ve výkopech nebo v jejich blízkosti musí být omezeny 

na minimum.  

 Při práci s nebezpečnými chemickými látkami se musí dodržovat používání 

příslušných OOPP tak, aby se eliminoval kontakt materiálu s pokožkou nebo očima. 

Musí se dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu výrobce.  

 Kdykoliv je to možné, musí se používat mechanické techniky tahání. Neustále musí 

být používány vhodné rukavice. Buben s kabelem je udržován v takovém stavu, aby se 

zabránilo v zamotání.  

 Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vjíždění na všechny veřejné komunikace a 

dálnice. 
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8 Zkoušky pevnosti a stress testy 

Po úspěšném vyčištění naplněním jednotlivých potrubních sekcí můžou 

proběhnout stress testy a následně tlakové zkoušky (hydrostatické zkoušky), které 

prověřují pevnost a těsnost potrubí.  

8.1 Plnění potrubí vodou a příprava na tlakové zkoušky 

Před zkouškou je sekce potrubí vyčištěna. Za tímto účelem je načerpána voda 

pro zaplavení potrubí opakující se ve dvou dávkách, které zaručí kvalitní vyčištění 

potrubí od nečistot. Aby se zamezilo vytvoření vakua ve vzduchovém uzávěru při 

plnění vodou, musí být minimální zpětný tlak vzduchu před nástavcem a před plněním 

vodou vyšší než tlak vodního sloupce. Plnění musí probíhat dostatečným plnícím 

průtokem. Plnění by mělo probíhat bez přerušení a konstrukce sací trasy čerpadla by 

měla zamezovat přisávání vzduchu a cizího materiálu. Musí být provedeno 

odvzdušnění všech ventilů a trysek. Když je zkoušená sekce zcela zaplněná, musí být 

ponechána dostatečná doba k tepelné stabilizaci mezi teplotou půdy a teplotou 

naplněné vody. Voda se musí stabilizovat po dobu, kterou určí vedoucí pracovník. 

Obvykle se jedná o 12 hodin před zahájením zkoušky. Konstantní měření teploty ze 

záznamníků ověří stabilizaci naplněné vody. 

Veškeré zkušební zařízení je umístěno v bezpečné vzdálenosti od zkoušející 

kabiny a přívodní hadice jsou vhodným způsobem zajištěny na pevných místech. Jsou 

použity kalibrované záznamníky na měření teploty, tlaku a souřadnicový zapisovač. 

Veškeré důležité informace související s hydrostatickou zkouškou a stress testem jsou 

viditelně vyvěšeny ve zkušební kabině a celý personál je s těmito informacemi 

prokazatelně seznámen.  

Na obě strany konce potrubních sekcí jsou navařeny koncové roury (komory). 

Aby byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky, musí být potrubí v celé délce 

zasypáno. Každý výkop musí mít bezpečně umístěné nejméně dva žebříky k usnadnění 

přístupu a případného úniku z výkopu. Před zahájením tlakování musí být bezpečně 

spojeny veškeré hadice, zkušební zařízení a příslušné spojky a to vše musí být 

prověřeny hodnotou 110 % maximálního zkušebního tlaku. Místa křížení a oblasti, 
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kam může mít přístup veřejnost, musí být označeny tabulkou „Probíhá tlaková 

zkouška potrubí, vstup zakázán” a sledovány hlídkami. Když má dojít k natlakování, 

prostory kolem neizolovaných potrubních částí, jsou jasně ohraničeny výstražnými 

značkami, které upozorňují pracovníky a veřejnost o právě probíhající tlakové 

zkoušce. Tyto zábrany a výstražné značky jsou umístěné takovým způsobem, aby byly 

jasně viditelné a nemohly být poškozeny klimatickými podmínkami. Po dobu zkoušky 

platí zákaz vstupu na pracoviště. Zkušební kabiny a zařízení musí být instalovány na 

bezpečném místě mimo dosah výkopů obsahujících neizolované potrubí a zkušební 

koncovky. Vstup na pracoviště a do vymezené zóny za bariérami je povolen pouze 

osobám, které jsou přímo zapojené do činností hydrostatické zkoušky. Natlakování 

zkoušené sekce se provádí vysokotlakým čerpadlem dostatečné kapacity pro 

zamýšlený zkušební tlak. Když je jmenovitého zkušebního tlaku dosaženo před 

polovičním hydrostatickým tlakem, tlakování se zastaví. Pokud existují důvodné 

pochybnosti o bezpečnosti, tlakování se musí zastavit. Vizuální kontrola těsnosti se 

musí provést znovu, začne se od přístrojů a pokračuje se kontrolou přívodních hadic. 

Pokud se zjistí netěsnosti, systém se odtlakuje na nulový tlak. Je nutné provést opravy 

a kontroly a pak znovu může začít tlakování. Tlakování potrubí se provádí podle 

diagramu popsaného v  předpisu VdMerkblatt 1060 a podle Technologického postupu 

akreditované organizace. Ta připraví pro každou sekci samostatný výpočet s 

nezbytnými informacemi. Ve výpočtu jsou zahrnuté informace o maximálním a 

minimálním tlaku, výpočty poměru tlaku a objemu a dalších potřebných proměnných. 

8.2 Stress test (napěťová zkouška)  

Je komplexní technologická operace prováděná na ocelových potrubích po 

dokončení jejich výstavby s cílem nejen dokonale prověřit integritu potrubí, ale 

i zvýšit budoucí provozní spolehlivost potrubí a maximalizovat jeho životnost 

snížením lokálních špiček mechanických napětí ve stěnách potrubí. Před provedením 

stresstestu je na základě konkrétních údajů o materiálu jednotlivých trub a o trase 

potrubí zpracován podrobný projekt zkoušek a technologický postup prací.  Stress 

testy se provádí kvůli zajištění větší bezpečnosti provozovaného potrubí a to 

především: 

 Odhalení kritických defektů a zablokování růstu defektů podkritických typů trhlin 

http://www.ceps-as.cz/cs/produkty/zivotnost-a-spolehlivost-potrubi.html
http://www.ceps-as.cz/cs/produkty/zivotnost-a-spolehlivost-potrubi.html
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 Odstranění lokálních špiček napětí v místech geometrických imperfekcí. 

 Odstranění nebezpečných zbytkových pnutí. 

 Možné zvýšení maximálního provozního tlaku u již provozovaných potrubí. 

 Prokázání mechanické pevnosti a integrity zkoušeného potrubí. 

 Zvýšení budoucí provozní bezpečnosti a životnosti potrubí. 

Podstatou stresstestu spočívá v řízeném tlakování zkoušeného potrubí vodou, při 

kterém tlak vody ve stěnách potrubí vyvolá napětí na úrovni meze kluzu. Zvýšené 

namáhání stěny potrubí pak způsobí významné snížení špiček namáhání v důsledku 

rovnoměrného přerozdělení zbytkových pnutí v potrubí. V místech defektů se vytvoří 

zóny plastických deformací, které přivodí otevření případných kritických typů trhlin 

účinkem předpětí v čele trhliny. Plošné defekty podkritické velikosti se přeformují do 

tvaru, který je vzhledem k únavovým jevům příznivější. Když zkouška probíhá bez 

zjevných defektů, může se nejdříve po 8 hodinách ukončit a přejít ke zkoušce pevnosti. 

8.3 Zkouška pevnosti 

Sekce zkoušeného potrubí je po stress testech stále naplněná vodou, natlakována 

a v tomto stavu držena minimálně po dobu 24 hodin v souladu s požadavky předpisu 

Merkblatt 1060 a 1051. Během této doby jsou zaznamenávány hodnoty tlaku a teploty. 

V případě, že jsou výsledky zkoušky v normě, tak je sekce potrubí odtlakována a voda 

je z této sekce vypuštěna. Voda pro účely zkoušky je odebíraná z jiných zdrojů než z 

vodovodu pitné vody. Voda musí být nejprve analyzována v laboratoři a musí být 

prohlášena za vhodnou k použitím ještě před jejím přivedením. V každém případě 

musí být schváleny podrobnosti o čase, množství a odběrných průtocích. K čerpání 

vody je také zapotřebí souhlas dotčených stran jako jsou povodí nebo rybářské svazy. 

Ve zkušebním modulu jsou obsaženy konkrétní informace a podrobnosti týkající se 

zkušebních parametrů každé sekce. Obsahuje informace o použitých zkušebních 

výtlacích, vypočteném objemu, teoretickému objemu pro natlakování sekce a k 

ověření obsahu vzduchu, maximálním zkušebním tlaku a vysokých a nízkých bodech. 
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Zkouška může začít až poté, co byly úspěšně dokončeny zkušební moduly a veškeré 

nedestruktivní zkoušky a další kontroly. 

Po uplynutí stabilizační doby je provedeno opakované natlakování, aby byl tlak 

zvýšen zpět na plný zkušební tlak. Po dosažení zkušebního tlaku se čerpadlo odstaví a 

izolační ventily se zavřou. Musí být zachována připojení za účelem odvzdušnění a 

opětovného natlakování. Pokud tlak trvale klesá, měření pokračuje za účelem ověření 

podmínek a stavu potrubí. Pokud se zjistí netěsnosti, tlak se sníží, aby byla umožněna 

prohlídka a následná oprava s opětovným natlakováním. Pokud se z jakéhokoliv 

důvodu zkušební tlak snížil jiným způsobem než uvolněním přebytečného tlaku, musí 

být zkušební doba min. o 24 hodin prodloužena. Pokud dojde k závadě po dosažení 

zkušebního limitu, pouze předem vyzkoušené potrubí může být použito k výměně a 

opětovné zkoušce. 

8.4 Kontrola potrubí 

Vadné místa a úbytek materiálů provozovaných plynovodů se kontrolují 

pomocí speciálního inspekčního pístu tzv. inteligentním ježkem. Tento inteligentní 

ježek se pohybuje rychlostí cca 3 m/s uvnitř plynovodu. Píst je osazen magnety, 

snímači magnetického pole a počítačem se záznamovým zařízením. Po vyhodnocení 

naměřených hodnot lze určit kritická místa na potrubí a definovat další postupy 

údržby. Čištění plynovodu se provádí jednou do roka čistícím ježkem. Ten je vložen 

do potrubní komory a poté je za provozu protlačován tlakem plynu. Nečistoty, které 

setřou z vnitřního povrchu gumové manžety ježka, jsou na konci čištěného úseku 

vypuštěny z koncové komory do odlučovače a do zabezpečené nádrže na odpad. 

Likvidaci musí provádět specializovaná firma. 

8.5 Analýza rizik a bezpečnostní opatření 

Vypracovaná analýza rizik tlakových zkoušek a stress testů je uvedena v příloze č.5. 

Z této analýzy vyplynuly následující rizika, ke kterým jsou přiřazeny odpovídající 

bezpečnostní opatření. 
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Mezi vyskytující se rizika při provádění tlakových zkoušek patří: 

 Padající materiály nebo pohybující se zařízení. 

 Uklouznutí, klopýtnutí nebo upadnutí na nerovném terénu. 

 Plněné potrubí. 

 Pracovníci kolem pracovního prostoru. 

 Vstup na veřejé silnice a dálnice. 

 Neúmyslné otevření ventilu tlakového systému. 

 Nekontrolovaný pohyb konce hadice. 

Mezi bezpečnostní opatření spadá: 

 Pracovníci obsluhující zařízení musí být proškoleni odpovídajícím způsobem. Práce 

ve výškách musí být omezeny na minimum. 

 Používat na hadicích ochranu proti nekontrolovanému pohybu jejich konců. 

 Všechny hadice musí být položeny na určených místech tak, aby o něj nemohli 

pracovníci zakopnout. 

 Nainstalovaní tlakoměrů na všech zkušebních koncích potrubí. 

 Při výjedu na silnice a dálnice je nutné dbát zvýšené opatrnosti. U vjezdů musí být 

postaveny dopravní značky. 
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9 Systém řízení kvality, BOZP a OŽP při výstavbě plynovodu 

Vzhledem k tomu, že na výstavbě plynovodu působili zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, byly naplněny požadavky paragrafu 14 zákona č. 309/2006 Sb. 

a zadavatel stavby musel určit pro staveniště potřebný počet koordinátorů BOZP. 

Zadavatel stavby musel poskytnout koordinátorovi BOZP nezbytné podklady a informace 

pro jeho práci, informace o osobách, které mohou být přítomny na staveništi, a poskytnout 

koordinátorovi potřebnou spolupráci. Zadavateli stavby také vyplývala povinnost zavázat 

všechny zhotovitele a další zúčastněné subjekty ke spolupráci a k prokazatelnému 

poskytnutí všech písemných dokumentů požadovaných koordinátorem BOZP po celou 

dobu přípravy a realizace stavby.  Pro určení koordinátora na staveništi byly také naplněny 

předpoklady paragrafu 15 zákona č. 309/2006 Sb., odstavce 1, písmen a) a b), protože 

celková doba trvání prací byla delší než 30 pracovních dnů, na staveništi pracovalo 

současně více než 20 fyzických osob a celkový objem prací několikanásobně přesáhl 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

Na staveništi byly také prováděny práce a činnosti, které vystavovaly fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Dle nařízení vlády 591/2006 Sb., 

přílohy č. 5, byly na staveništi prováděny tyto práce 

 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

 Práce se zdroji ionizujícího záření. 

 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

 Zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla. 

 Práce spojené s montáží a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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Na základě výše jmenovaných pracovních činností, vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, byla naplněna povinnost zpracování 

plánu BOZP. 

Zadavatel stavby musel zaslat oznámení o zahájení prací v souladu s ustanoveními 

přílohy č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příslušnému inspektorátu práce a to nejpozději 

8 dnů před zahájením prací. Oznámení o zahájení prací bylo doručeno elektronickou 

formou, tak jak to ukládal zákon. V případě jakýchkoliv změn údajů uvedených v 

oznámení, zadavatel stavby měl povinnost tyto informace bez zbytečného prodlení 

aktualizovat.  

Pro všechny zhotovitelé a jiné osoby, které se vyskytovaly na staveništi, plynula 

povinnost dodržování zásad BOZP a také prokázání, že dané povinnosti opravdu splnily. 

Mezi uvedené povinnosti patřily: 

 Prokázání, že byl informován koordinátor BOZP o rizicích související se zvolenými 

pracovními postupy. 

 Poskytnutí potřebné spolupráce koordinátorovi BOZP za účelem plnění jeho 

povinnosti. 

 Dodržování všech právních a dalších předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 Zajištění dodržování požadavků právních předpisů při provozu a využívání strojů, 

technického vybavení a dopravních prostředků. 

 Zajištění dodržování požadavků na organizaci práce a pracovní postupy uvedení 

v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Uvedenými informacemi jsem chtěl prokázat, že tyto skutečnosti musí být splněny při 

výstavbě ne jenom plynovodů, ale při jakékoliv stavební činnosti naplňující legislativní 

požadavky.  
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9.1 Řízení bezpečnosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků 

Ze zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika spojená s výkonem práce 

tak, jak je to uvedené v § 101, odst. 1. Péče o BOZP uložená zaměstnavateli je 

nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinnosti vedoucích zaměstnanců. 

Vedoucí pracovníci odpovídají za své podřízené a mají současně hmotnou i trestně 

právní odpovědnost.[8] 

Aby se zvýšila bezpečnost na staveništi, je nutné, aby vedoucí pracovníci si byli 

vědomi svoji odpovědnosti a byli seznámeni s povinnostmi z hlediska BOZP. Níže 

jsou popsané odpovědnosti vedoucích pracovníků plynoucí z jejich pozic. 

9.1.1 Projektový manažer 

  Hlavní povinností projektového manažera je zajistit, aby byl projekt 

prováděn co nejhladším a nejprofesionálnějším způsobem v souladu s požadavky 

zákazníka, v souladu se stanovenou politikou kvality, BOZP a OŽP a v neposlední 

řadě v souladu s platnou českou legislativou. Dále mezi jeho odpovědnosti patří: 

 Dodržuje politiku bezpečnosti a ochrany zdraví, kvality a ochrany životního 

prostředí.  

 Musí být obeznámen s právními, bezpečnostními a ekologickými předpisy.  

 Kontroluje dodržování předpisů v oblasti BOZP, OŽP a kvality jeho přímými 

podřízenými.  

 Poskytuje nezbytné zdroje a služby jako jsou zařízení a odbornost.  

 Provádí přinejmenším jednou měsíčně kontrolu kvality, BOZP a OŽP na stavbě.  

 Kontroluje, zda jsou k dispozici všechna povolení.  

 Organizuje pracovní porady. 

 Řídí procesy na stavbě.  

 Řídí plánování stavby.  
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 Řídí rozpočet stavby.  

 Nakupuje a sleduje dodávky materiálu na stavbě.  

 Rozděluje činností mezi pracovníky dle jejich kvalifikace.  

 Kontroluje záznamy kvality, BOZP a OŽP na stavbě.  

 Je v kontaktu se zákazníkem.  

 Je odpovědný za finální fakturaci a předání projektu.  

 Aplikuje kontrolní a zkušební postupy.  

 Vybírá subdodavatele s ohledem na úroveň týkající se kvality, BOZP a OŽP.  

 Vybírá nové pracovníky na základě školicích kritérií a jejich technického vzdělání.  

 Definuje úkoly v oblastech kvality, BOZP a OŽP specifické pro daný projekt a 

totéž požaduje od svých subdodavatelů.  

 Definuje požadavky na kvalitu zařízení, materiálů a pracovníky pro subdodavatele.  

 Řídí otázky kvality, BOZP a OŽP související s projektem na:  

 zahajovacím jednání s klientem 

 jednáních se zadavatelem a s dalšími zhotoviteli 

 jednáních se subdodavateli 

 jednáních s vlastním personálem. 

 Ověřuje shodu osvědčení při kontrole subdodavatelů.  

 Je odpovědný za hlášení nehod a incidentů, ke kterým dojde v průběhu projektu.  

 Je odpovědný za vyšetřování nehod a incidentů.  

 Je odpovědný za analýzu rizik.  
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9.1.2 Stavbyvedoucí 

Popis jeho pracovní náplně závisí na přidělené pracovní činnosti. Ve všech případech 

dohlíží na bezpečnost, ekologické aspekty a kvalitu provedené práce.  

 Odpovídá za registr odpadů na staveništi.  

 Identifikuje ekologická rizika a hlásí tato rizika manažerovi OŽP.  

 Je odpovědný za řádné provedení přidělených činností v oblastech kvality, BOZP a 

OŽP.  

 Dohlíží na chování svých přímo podřízených pracovníků, pokud jde o kvalitu, 

BOZP a OŽP.  

 V první pracovní den zaškoluje nové pracovníky o hlavních a specifických 

aspektech kvality, BOZP a OŽP v rámci společnosti  

 Kontroluje dodržování předpisů v oblasti kvality, BOZP a OŽP subdodavateli a 

podle potřeby přijímá nápravná opatření.  

 Organizuje pracovní porady.  

 Ve spolupráci s projektovým manažerem a koordinátorem BOZP připravuje plán 

BOZP. 

 Provádí se subdodavateli poradu při zahájení prací týkající se:  

 Pravidel klienta.  

 Pravidel vedoucího zhotovitele.  

 Přístupu k nastavení rizik pro navzájem se ovlivňující činnosti.  

 Předpisů v oblastech kvality, BOZP a OŽP 

 Provádí pravidelné kontroly pracovišť.  

 Je odpovědný za hlášení nehod a incidentů, ke kterým dojde v průběhu projektu.  

 Organizuje pravidelné kontroly a revize malých nástrojů.  
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9.1.3 Mistr 

Je odpovědný za správné provedení pracovních úkolů svému stavbyvedoucímu. Mezi 

jeho odpovědnosti a pravomocí patří: 

 Plní zadané úkoly v souladu s příslušnými předpisy v oblasti kvality, BOZP a OŽP.  

 Rozděluje úkoly mezi členy pracovní skupiny a sleduje efektivitu jejich provádění.  

 Monitoruje dodržování pracovní doby a zaznamenává odpracované hodiny členům 

pracovní skupiny.  

 Vyplňuje a připravuje denní výkazy - záznamy kvality, BOZP a OŽP.  

 Sleduje a kontroluje správné používání OOPP.  

 Účastní se pracovních porad.  

 Při své práci předchází nebezpečným činnostem a situacím.  

 Komunikuje s technickým dozorem investora.  

 Hlásí svému přímému nadřízenému (stavbyvedoucímu) všechny pracovní situace 

představující přímé ohrožení kvality, BOZP a OŽP.  

 Je odpovědný za třídění a sběr odpadu.  

 Je odpovědný za přímé hlášení jakékoliv nehody, incidentu nebo skoronehody 

stavbyvedoucímu.  

9.1.4 Manažer kvality, BOZP a OŽP 

Manažer kvality, BOZP a OŽP je odpovědný za přípravu plánů kvality, BOZP a 

OŽP pro stavební fáze projektu. Jedná se zástupci klienta a s týmem vedení projektu. 

Manažer kvality, BOZP a OŽP je přímo odpovědný projektovému manažerovi za efektivní 

řízení problematiky kvality, BOZP a OŽP při všech činnostech. Odpovědnosti manažera 

kvality, BOZP a OŽP jsou popsány níže. 
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 Pravidelně jedná s projektovým manažerem o všech aspektech kvality, BOZP a OŽP a 

je odpovědný za poskytování rad vedení společnosti potřebných pro zajištění shody se 

závazky společnosti v oblastech kvality, BOZP a OŽP.  

 Monitoruje systémy práce a dalších postupů ve vztahu k činnostem na stavbě.  

 Poskytuje poradenství a jedná se subdodavateli.  

 Provádí pravidelné kontroly, předkládá písemné zprávy o zajišťování plnění 

nápravných opatření.  

 Provádí šetření všech nehod včetně skoronehod a připravuje hlášení zpráv.  

 V průběhu projektu stavbu organizuje a účastní se pravidelných setkání na stavbě 

zaměřených na kvalitu, BOZP a OŽP. Zajišťuje implementaci bezpečných pracovních 

postupů a zajistí vypracování a zavedení plánu BOZP a OŽP s cílem minimalizovat 

riziko poranění, škod a ztrát.  

 Hlásí úroveň dodržování zásad v oblastech kvality, BOZP a OŽP vedení společnosti a 

je důležitou součástí náplně týdenních porad.  

 Provádí pravidelné audity prací na stavbě z hlediska kvality, BOZP a OŽP. Po každém 

auditu se uskuteční vyhrazené jednání zaměřené na kvalitu, BOZP a OŽP za účasti 

relevantních subdodavatelů, projektového manažera, stavbyvedoucích a 

bezpečnostních techniků.  

9.1.5 Bezpečnostní technik 

Hlavní povinností bezpečnostního technika je monitorování všech činností 

související s oblastmi kvality, BOZP a OŽP a je podřízený manažerovi kvality, BOZP a 

OŽP. Mezi základní odpovědnosti bezpečnostního technika na úseku BOZP a OŽP řadíme: 

Bezpečnost  

 Příprava a aktualizace analýzy rizik.  

 Příprava a implementace nouzových postupů.  
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 Příprava a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a pracovníků na 

stavbě.  

  Aktualizace bezpečnostních listů pro příslušné nebezpečné látky a informování 

pracovníků o jejich vlastnostech.  

 Monitorování činností souvisejících s bezpečností.  

 Sběr nezbytných údajů o bezpečnosti.  

 Provádění kontroly při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.  

 Dohled nad odstraňování materiálů s obsahem azbestu akreditovanými 

subdodavateli 

 Informování manažera kvality, BOZP a OŽP o neshodách a dalších bezpečnostních 

problémech.  

Životní prostředí 

 Příprava a aktualizace ekologické analýzy.  

 Řešení problematiky spojené s nebezpečnými chemickými odpady  

 Kontrola při likvidaci odpadů v souladu se zákonem.  

 Kontrola činností souvisejících s ochranou životního prostředí:  

 emise 

 odpadní vody 

 náhodné rozlití olejů.   

 Dohled nad skladování nebezpečných chemických látek.  

 Kontrola při dodržování předpisů pro zemní práce.  

 Informování manažera kvality, BOZP a OŽP o neshodách a dalších ekologických 

problémech.  
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9.2 Školení pracovníků 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele 

vykonávající práce na jeho pracovišti obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené 

informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých 

opatřeních.[8] Návrh informačního letáku je uveden v příloze č. 7 

Všichni pracovníci před zahájením prací absolvují úvodní školení zaměřené na 

problematiku kvality, BOZP a OŽP v rámci projektu. Během školení jsou projednána 

všechna rizika a opatření na jejich řízení. Během porad jsou diskutovány metody práce z 

hlediska požadavků na kvalitu, BOZP a OŽP a s ohledem na cíle projektu. Obecné úvodní 

školení je zakončeno testem. Po úvodním školení a úspěšném absolvování testu je 

pracovníkovi vydán štítek určený k nalepení na ochranu přilbu, čímž dochází k ověření, že 

daný pracovník splnil příslušné požadavky společnosti.  

V průběhu úvodního školení musí každý pracovník podepsat formulář „Seznámení se 

s riziky na pracovišti“ (viz příloha č. 6) prohlašující, že daný pracovník obdržel OOPP, že 

byl informován o rizicích na staveništi a o požadavcích a pokynech v oblasti kvality, 

BOZP a OŽP.  

Každý pracovník (včetně pracovníků subdodavatelů) obdrží informace týkající se:  

 Informační leták projektu (viz příloha č. 7)  

 Záznam z porad při zahájení prací 

 Záznam z opakujících se porad BOZP  

 Záznam z opakujících se měsíčních školení  

 Záznam ze školení po výskytu incidentů  

O každém školení a pracovní poradě jsou vypracovány zápisy včetně podepsaných 

seznamů účastníků.  
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9.2.1 Záznam z porad při zahájení prací 

Všichni zaměstnanci musí být informováni o specifických pracích, které mají být 

prováděny. Tyto informace by měly pokrývat přinejmenším následující oblasti:  

 Stručné představení projektu v instrukcích kvality, BOZP a OŽP zaměřených na 

projekt.   

 Pojednání o specifických bezpečnostních rizicích souvisejících s pracemi a diskusi o 

preventivních opatřeních, která je zapotřebí přijmout. Specifické OOPP, které mají být 

dle potřeby použity, nezbytná povolení k práci z požárního hlediska, vytyčení 

odpovědnosti na staveništi a připravenost na nouzové situace. 

 Pojednání o specifických ekologických rizicích souvisejících s pracemi a diskusi o 

preventivních opatřeních, která je zapotřebí přijmout  

 Popis komunikační struktury a osoby, které mají být kontaktovány v případě hlášení 

incidentů 

9.2.2 Záznam z opakujících se porad kvality, BOZP a OŽP 

Pro každou samostatnou činnost a pro každý dotčený tým je porada při zahájení 

prací v pravidelných intervalech opakována. Během těchto jednání jsou diskutovány 

standardní a horká témata, která vycházejí z:  

 Nežádoucích událostí a neshod. 

 Opakovaných vad.  

 Problémů nebo přístupu pracovníků.  

 Problémů v oblasti kvality, BOZP a OŽP.  

 Technických a organizačních problémů.  

9.2.3 Záznam z opakujících se měsíčních školení  

Nejméně jednou měsíčně musí být pro všechny zaměstnance uspořádáno měsíční 

školení (včetně pracovníků subdodavatelů). Jako preventivní opatření je vytvořený 
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omezený počet tematických porad, které může vedení projektu použít, například jako téma 

periodických porad. Obsah tematických porad je často vytvářen v návaznosti na nehody, 

opakované výskyty konkrétních incidentů a neshody zjištěné během kontrol na pracovišti 

v průběhu měsíce.  

9.2.4 Záznam ze školení po výskytu incidentů 

Po incidentu, nehodě nebo kalamitě musí být vždy uspořádána porada zaměřená na:  

 Prevenci opakování. 

 Analýzu události. 

 Náprava podmínek, pokud je zapotřebí. 

 Projednání možných preventivních opatření. 

 Zvýšení povědomí bezpečnosti mezi zaměstnanci. 

9.3 Kontroly pracoviště 

Podle zákoníku práce § 102, odst. 3 je zaměstnavatel povinen soustavně 

vyhledávat nebezpečné činitele a procesy, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění musí dále hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Četnost 

hodnocení rizika si každá společnost určí sama v interních předpisech společnosti. Ve 

většině případů dochází k znovu hodnocení rizika po těžkých pracovních úrazech a po 

nehodách většího rozsahu. Všechny dokumenty, které prokazují splňování podmínek 

zajišťování BOZP se musí uchovávat v tištěné nebo elektronické podobě.[8] 

Cílem kontrol na staveništi je ověřit, zda jsou dodržovány předpisy upravující 

problematiku kvality, BOZP a OŽP. Zjištění musí být zaznamenána do zprávy o kontrole 

pracoviště. Pokud jsou zjištěny jakékoliv neshody v oblastech kvality, BOZP a OŽP, tak 

všechny relevantní informace musí být předány projektovému manažerovi, který zajistí co 

nejrychlejší vyřešení neshody. Pokud je vypracována zpráva o neshodě, musí být 

zaznamenána ve zprávě o kontrole pracoviště. Projektový manažer anebo stavbyvedoucí či 
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mistr zajistí realizaci nápravných opatření a po realizaci jsou opatření rovněž zaznamenána 

do zprávy o neshodě.  
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10 Posouzení stávajícího stavu bezpečnosti a návrhy na možná zlepšení 

Společnost provádějící výstavbu plynovod Gazela měla dobře propracovaný systém 

řízení kvality, BOZP a OŽP. Bezpečnost pracovníků na stavbě a respekt k ochraně 

životního prostředí bylo nejvyšší prioritou společnosti. V průběhu výstavby se dbalo na 

maximální zajištění bezpečnosti při všech vykonávaných pracích a usilovalo se o co 

největší omezení nepříznivých dopadů na životní prostředí. Základem řízení kvality, BOZP 

a OŽP na stavbě bylo dodržování těchto aspektů: 

 Dodržování zákonných požadavků a dalších předpisů týkající se kvality, BOZP a OŽP 

 Provádění analýzy rizik a kontrola dodržování bezpečnostních opatření 

 Pravidelné kontroly pracoviště z hlediska kvality, BOZP a OŽP a psaní zápisů o 

nedostatcích 

 Nepřetržité sledování a analyzování neshod a incidentů 

 Určení povinností a odpovědností na jednotlivých stupních řízení 

 Provádění pravidelných školení (úvodní, měsíční, po incidentu, speciální, atd.) 

  Provádění pravidelných porad zaměřených na kvalitu, BOZP a OŽP 

 Integrace bezpečné a kvalitní práce s minimálními dopady na životní prostředí 

Důležitou součástí řízení bezpečnosti na projektu Gazela bylo vytyčení společných 

cílů a úkolů v politice kvality, BOZP a OŽP a průběžné vyhodnocování této politiky. 

Kontrola dodržování vyjmenovaných cílů a úkolů se požadovala na všech stupních řízení. 

Za účelem prosazování deklarované politiky společnosti byly formulovány následující cíle 

a úkoly: 

 Rozvíjení a realizování činností zaměřené na prevenci nouzových situací a 

znečišťování životního prostředí 

 Dosahování nulových hodnot při hodnocení škod způsobených na majetku, zařízení 

a technice 
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 Zajištění předcházení pracovním úrazům a nemocí z povolání, které by vedly 

k pracovní neschopnosti 

 Dosahování vysokých standardů prováděných prací s ohledem na kvalitu, BOZP a 

OŽP 

 Uchovávání záznamu školení pracovníků i u subdodavatelských firem 

 Chránění pracovníků při jejich pracovních činnostech před riziky souvisejícími 

s jejich pracemi  

Společnost měla ve svých vnitřních předpisech zakomponované daleko přísnější 

požadavky na kvalitu, BOZP a OŽP, než česká legislativa ukládá. Proaktivním přístupem 

založeným na pravidelné kontrole pracoviště a revizí dokumentů docházelo k minimu 

neshod a incidentů. Vedoucí pracovníci byli vždy zodpovědní za svoje podřízené 

pracovníky, po kterých požadovali nejenom kvalitně provedenou práci, ale také bezpečně 

předvedenou práci s ohledem na svoje zdraví a zdraví svých kolegů. V případě nehod nebo 

nenadálých událostí byli vždy kontaktování vedoucí pracovníci, kteří danou situaci museli 

řešit, a vzniklá situace se musela dále hlásit zákazníkovi.  

Z hlediska kvality, BOZP a OŽP byl systém řízení prováděn na velmi vysoké úrovni a 

ve všech směrech byl dokonale propracovaný. Díky každodenním kontrolám pracoviště se 

povědomí pracovníků o vysokých standardech bezpečnosti vryly bezpochyby do paměti. 

Jako bezpečnostní technik jsem si vysoce cenil kulturu jednání jak českých 

spolupracovníků, tak zejména zahraničních pracovníků při řešení problematiky BOZP a 

OŽP. Na projektu Gazela pracovali lidé z celé Evropy a i přes určité jazykové bariéry byla 

na všech stranách patrná snaha o vzájemnou dohodu a spolupráci jak na stavbě, tak i mimo 

ni. Naprostou samozřejmostí pak na stavbě byla pomoc v nesnázích a těžkých situacích 

např. při poruše dopravního prostředku, zapadnutí v bahnitém terénu apod. Ve 

vzpomínkách zúčastněných pracovníků jistě zůstane působení na takovéto úspěšné akci, 

jako byla výstavba plynovodu Gazela, příkladem široké vzájemné spolupráce a vzorem pro 

další podobné projekty. 

Vzhledem k samotné společnosti jsem nenašel žádná slabá místa v řízení kvality, 

BOZP a OŽP, ale přišel jsem na pár nedostatků zakotvených v české legislativě. Na 
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projektu Gazela pracovalo několik zahraničních firem, které měly nemalé problémy 

s prokazováním odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., (o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států a o změně některých 

zákonů), pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení na území 

ČR, přestože tyto firmy vlastnily evropské certifikáty v oblasti plynárenství. Po 

zdlouhavých jednáních s Technickou inspekcí České republiky (TIČR) a následně 

s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) se podařilo získat výjimku pro výstavbu 

vyhrazeného plynového zařízení, na základě využití zákona č. 222/2009 Sb., o volném 

pohybu služeb. Obdobný problém společnost musela řešit při instalaci vyhrazeného 

elektrického zařízení přečerpávacích stanic a instalaci katodové ochrany. 

Problémy s uznáváním osvědčení a oprávnění pokračovaly dále u obsluhy zdvihacího 

zařízení a u obsluhy strojního zařízení. Zahraniční pracovníci, kteří měli několikaleté 

pracovní zkušenosti s obsluhou strojních nebo zdvihacích zařízení, najednou nebyli 

oprávnění vykonávat stejnou pracovní činnost na území ČR, protože měli pouze zahraniční 

certifikáty a ne české osvědčení, které by jim umožnilo pracovat na našem území. 

Určitě by bylo vhodné popřemýšlet o harmonizování české a evropské legislativy, 

týkající se uznávání odborné kvalifikace, která by pomohla řadě zahraničních firem 

pracující v ČR. Jeden z principů EU spočívá ve volném pohybu služeb tak, aby i 

zahraniční společnosti mohly zdravě konkurovat tuzemským firmám bez překážek, jako 

jsou technické normy a standardy. Na základě osobních zkušeností můžu potvrdit, že 

proškolení zahraničních pracovníků na české podmínky, nevedlo ke zvýšení bezpečnosti 

nebo k přeučení pracovních návyků pracovníků, ale pouze k vyšším výdajům společnosti 

za externí školitele a vystavení dalšího papíru pro případné kontroly. 
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Závěr 

Plynárenství je jednou z hlavních součástí české energetiky. Žádný jiný zdroj energie 

nenabízí takové možnosti a záruky jako právě zemní plyn. Nejen, že je z neobnovitelných 

zdrojů nejšetrnější k životnímu prostředí, ale v České republice jsou vytvořeny více než 

nadstandardní podmínky pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jeho dodávek. Důležitou 

roli přitom hraje diverzifikace přepravních cest, čímž tranzitní plynovod Gazela 

jednoznačně pomáhá. 

V diplomové práci jsem se zabýval posouzením zajištění bezpečnosti při výstavbě 

tranzitního plynovodu Gazela. Byly vyjmenovány a popsány nejdůležitější pracovní 

činnosti, které mají nemalý vliv na budoucí bezpečný provoz potrubí. Mezi tyto pracovní 

činnosti byly zařazeny svařování, izolování, pokládka potrubí, katodová ochrana a tlakové 

zkoušky. U jednotlivých pracovních činností jsem popsal technologický postup práce a 

k tomu jsem provedl analýzu rizik pomocí matice hodnocení rizik. Součástí analýzy rizik 

jsou vypracované bezpečnostní opatření, která minimalizují dopad jednotlivých rizik na 

požadovanou úroveň tak, aby pracovní činnosti mohly být bezpečně vykonávány.  

V systému řízení kvality, BOZP a OŽP byly popsány odpovědnosti řídících 

pracovníků, jako jsou projektový manažer, stavbyvedoucí, mistr, manažer kvality, BOZP a 

OŽP i bezpečnostní technik. Je důležité si uvědomit, že za bezpečnost na pracovišti podle 

Zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel a ne bezpečnostní technik, jak je mylně 

interpretováno. Zaměstnavatel ale může tuto povinnost dále delegovat a upravit ve 

smlouvě s vedoucími zaměstnanci, jako jsou projektoví manažeři nebo stavbyvedoucí. 

Díky jasnému definování povinností na všech stupních řízení dochází k efektivnějšímu 

řízení celého systému. Díky provádění pravidelných kontrol a porad kvality, BOZP a OŽP 

byl zajištěn rychlý tok informací a případné neshody byly vždy co v nejkratším čase 

odstraněny. Pracovníci byli v pravidelných školeních informování o nových zjištěních, 

které měli bezprostřední vliv na bezpečnost jejich práce.  

Řešení legislativních povinností na úseku kvality a bezpečnosti na staveništi je při 

výstavbě vyhrazeného technického zařízení zahraničními společnostmi a pracemi s tím 

spojenými velmi komplikované. Spousta odborníků z řad právníků a inspektorů mají často 
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rozdílné názory a ne vždy jsou schopni dojít ke společnému konsenzu. Podle mého názoru 

je zapotřebí, aby česká a evropská legislativa byla maximálně harmonizovaná v oblasti 

uznávání odborné kvalifikace a tím by také docházelo k naplnění myšlenky EU o volném 

pohybu služeb.  
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Příloha č. 1: Analýza rizik při svařování: 

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik s 

bezpečnostními 

opatřeními 

Rizika V S N N Odkaz na 

bezpečnostní 

opatření 

Výpary ze svařování       1,9 

Požár vyvolaný hořlavou povahou 

materiálu 
      2,9 

Sesuv zeminy       3,9 

Nebezpečný odpad z hadrů 

použitých pro čištění 
      4,9 

Ultrafialové záření       5,17 

Pohybující se kotouče       6,9,10 

Elektrické kabely       7,9 

Riziko zakopnutí       8,9 

Horký povrch       6,11 

Popáleniny pokožky       11,24 

Magnetické emise       9,11,12 

Pohyb trubek       9,10 

Zásah elektrickým proudem 

(indukční cívka) 
      9,10,13 

Ruční manipulace       9,24, 

Práce pod silovými vedeními a       9,10,14 
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sítěmi 

Vysoké napětí a proudy na 

indukčním generátoru 
      9,11,15 

Vysokofrekvenční popáleniny 

na indukčním generátoru 
      9,11,16 

Požár/výbuch       8,9,10,22,23 

Stlačený vzduch       9,10,11,18 

další osoby v pracovním 

prostoru 
      19,20 

Zpětný ráz nebo únik plynu       9,11,21 

 

Bezpečnostní opatření 

1. V otevřených prostorách nepředstavují výpary ze svařování významné nebezpečí, 

avšak v uzavřeném prostoru musí být nucené větrání nebo ventilátor. Pro všechny 

pracovníky, kteří je vyžadují, jsou k dispozici respirátory určené pro ochranu proti 

výparům. 

2. Nepoužívejte hořlavý materiál v blízkosti otevřeného ohně. Zákaz kouření při 

manipulaci s hořlavým materiálem. Zajistěte, aby byly k dispozici hasicí přístroje. 

3. Aby se zajistilo, že do výkopu nebudou padat žádné předměty, tak se vytěžená 

zemina musí ukládat v dostatečné vzdálenosti od výkopu a v prostoru musí být 

udržován dokonalý pořádek. Všechny výkopy, v nichž pracují osoby, musí být 

vyztuženy stojkami, bedněním nebo pilotami a musí být vybaveny minimálně 

dvěma žebříky, které musí sahat alespoň 1 metr ven z výkopu a musí být zajištěny. 

4. Všechny materiály znečištěné nebezpečnýma chemickýma látkami musí být 

uloženy zvlášť a musí s nimi být nakládáno jako s nebezpečným odpadem pro 

příslušnou likvidaci mimo staveniště. 

5. Všichni pracovníci účastnící se svařování musí používat vhodné OOPP (ochranné 

brýle, ochranný oděv) 

6. Ochranné rukavice. 

7. Informovanost pracovníků / všechny kabely musí být před použitím prohlédnuty – 

udržujte odstup od vody. 
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8. Informovanost pracovníků 

9. Pravidelné pracovní porady 

10. Pouze oprávnění pracovníci 

11. Zkušení pracovníci 

12. Značení. V prostoru nesmí být žádný uživatel kardiostimulátoru. 

13. Cívka musí být před otevřením vypnutá. 

14. Naváděč musí sledovat činnosti v blízkosti silových vedení a sítí. 

15. Před spuštěním generátoru proveďte všechna zapojení. 

16. Udržujte bezpečný odstup od zapojení, pokud je generátor zapnutý. 

17. Veškeré přenosné svařovací zařízení musí být kontrolováno, zda je 

v provozuschopném stavu a generátory musí být při svařování nebo používání 

přenosných nástrojů uzemněny pomocí zemnícího bodce. 

18. Dimenzované hadice, spojky a spony. Používání bezpečnostního vypínače 

19. Pracovníci musí zkontrolovat, zda je prostor vyklizen. 

20. Informování ostatních pracovníků a třetích stran 

21. Všechny tlakové láhve musí být udržovány ve svislé poloze a zajištěné – 

pravidelné kontroly, zda nedochází k úniku, nainstalovány tlumiče pro ochranu 

proti zpětnému rázu. Tlakové láhve musí být po použití uzavřeny. Ve výkopech 

nebo omezených prostorách zachovávejte mimořádnou opatrnost. 

22. Zákaz kouření / manipulace s otevřeným ohněm 

23. Udržujte odstupy od horkých povrchů. Používejte propanové hořáky a škrabky s 

dlouhými rameny. 

24. Pokud je to možné, používejte mechanické pomůcky. Jestliže žádné mechanické 

pomůcky nejsou k dispozici – vyhodnocení a zaznamenání rizik a nejbezpečnějšího 

způsobu zvedání – zajistěte si pomoc. Při zvedání a pokládání si pracovníci musí 

uvědomovat možnost zachycení končetin / prstů a podniknout nezbytná 

bezpečnostní opatření (udržujte ruce a prsty v dostatečném odstupu). 
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Příloha č. 2: analýza rizik izolování 

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik s 

bezpečnostními 

opatřeními 

Rizika V S N N Odkaz na 

bezpečnostní 

opatření 

Výpary z nátěrových hmot 

vyvolávající podráždění dýchacích 

cest 

      1,9 

Požár vyvolaný hořlavou povahou 

materiálu 
      2,9 

Únik chemických látek během 

přemisťování ze skladovacích 

zásobníků 

      3,9 

Nebezpečný odpad z hadrů 

použitých pro čištění atd. 
      4,9 

Jiskry, prach a emise prachu       1,5,9 

Pohybující se kotouče       6,9,10 

Elektrické kabely       7,9 

Riziko zakopnutí       8,9 

Horký povrch       6,11 

Popáleniny pokožky       11,24 

Magnetické emise       9,11,12 

Pohyb trubek       9,10 
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Zásah elektrickým proudem 

(indukční cívka) 
      9,10,13 

Místa přimáčknutí a zachycení 

(manipulace s cívkami) 
      6,9,10 

Práce pod silovými vedeními a 

sítěmi 
      9,10,14 

vysoké napětí a proudy na 

indukčním generátoru 
      9,11,15 

Vysokofrekvenční popáleniny na 

indukčním generátoru 
      9,11,16 

Kapacitance na indukčním 

generátoru 
      9,11,17 

Stlačený vzduch       9,10,11,18 

další osoby v pracovním 

prostoru 
      19,20 

Zpětný ráz nebo únik plynu       9,11,21 

Požár/výbuch       8,9,10,22,23 

Zranění při tryskání       9,10,18,19,25 

Ruční manipulace s cívkami       6,8,11 

      

 

Kontrolní opatření 

1. Používejte v dobře větraném prostoru a využívejte správné OOP. Pro práce za tepla 

a stříkání je vyžadována maska. 

2. Nepoužívejte hořlavý materiál v blízkosti otevřeného ohně. Zákaz kouření při 

manipulaci s hořlavým materiálem. Zajistěte, aby byly k dispozici hasicí přístroje. 

3. Přelévejte s opatrností, nikdy ne v blízkosti vodních toků. Zajistěte, aby k dispozici 

byly sady pro zachycování úniků. 
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4. Všechny materiály znečištěné xylenem musí být uloženy zvlášť a musí s nimi být 

nakládáno jako se zvláštním odpadem pro příslušnou likvidaci mimo staveniště. 

5. Musí se používat masky proti prachu a vhodná ochrana zraku  

6. Ochranné rukavice. 

7. Informovanost pracovníků / všechny kabely musí být před použitím prohlédnuty – 

udržujte odstup od vody. 

8. Informovanost pracovníků 

9. Pravidelné pracovní porady 

10. Pouze oprávnění pracovníci 

11. Zkušení pracovníci 

12. Značení. V prostoru nesmí být žádný uživatel kardiostimulátoru. 

13. Cívka musí být před otevřením vypnutá. 

14. Naváděč musí sledovat činnosti v blízkosti silových vedení a sítí. 

15. Před spuštěním generátoru proveďte všechna zapojení. 

16. Udržujte bezpečný odstup od zapojení, pokud je generátor zapnutý. 

17. Neustále udržujte bezpečný odstup od svorek kondenzátoru. 

18. Dimenzované hadice, spojky a spony. Používání bezpečnostního vypínače 

19. Pracovníci musí zkontrolovat, zda je prostor vyklizen. 

20. Informování ostatních pracovníků a třetích stran 

21. Všechny tlakové láhve musí být udržovány ve svislé poloze a zajištěné – 

pravidelné kontroly, zda nedochází k úniku, nainstalovány tlumiče pro ochranu 

proti zpětnému rázu. Tlakové láhve musí být po použití uzavřeny. Ve výkopech 

nebo omezených prostorách zachovávejte mimořádnou opatrnost. 



65 

 

22. Zákaz kouření / manipulace s otevřeným ohněm 

23. Udržujte odstupy od horkých povrchů. Používejte propanové hořáky a škrabky s 

dlouhými rameny. 

24. Otryskávací práce musí být prováděny v uzavřeném prostoru. 

25. Pokud je to možné, používejte mechanické pomůcky. Jestliže žádné mechanické 

pomůcky nejsou k dispozici – vyhodnocení rizik a nejbezpečnějšího způsobu 

zvedání – zajistěte si pomoc. Při zvedání a pokládání si pracovníci musí 

uvědomovat možnost zachycení končetin / prstů a podniknout nezbytná 

bezpečnostní opatření  
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Příloha č. 3: Analýza rizik výkopových prácích  

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik 

s bezpečnostními 

opatřeními 

Rizika V  S N N Odkaz na 

bezpečnostní 

opatření 

Zavalení pracovníků 

z nezajištěných stěn výkopů 

      
1,2,3,10 

Hluk způsobený kladivem       
5 

Zasažení pohybujícím se 

strojem a zařízením 

      
6 

Uklouznutí, zakopnutí a pády na 

nerovné zemi 

      
7 

Vjezd na veřejné cesty a dálnice       
8 

Znečištění způsobené netěsným 

zařízením / doplňováním paliva 

      
9 

pád osob, materiálu nebo 

stavebních strojů do výkopů 

      
4,10 

Poškození nadzemních nebo 

podzemních sítí 

      
12 

Poškození dalších veřejných sítí       
11,12 

Kontakt s nadzemními kabely       
11,12 

Rizika spojená se spalováním 

pohonných hmot 

      
13 

Bezpečnostní opatření 
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1 Nevstupovat do nezajištěných výkopů pokud nejsou jiným způsobem zajištěny 

proti sesunutí např. bedněním. Před vstupem do výkopu povinnost zkontrolovat 

stav a kvalitu stěn výkopů. 

2 Konstrukce pro zpevnění výkopů můžou být odstraněny až tehdy, když už nehrozí 

nebezpečí sesunutí výkopu. 

3 Podél výkopů musí být ponechán volný pás o šířce alespoň 0,5m ve kterém nebude 

ukládána zemina ani žádný jiný materiál. 

4 Pracovní jáma nebo výkop musí mít dostatečně volné vstupy a výstupy např. 

pomocí žebříků nebo vhodných madel. 

5 Všichni pracovníci pracující v blízkosti kladiva během jeho provozu musí používat 

chrániče sluchu. 

6 Pracovníci obsluhující zařízení musí být zaškoleni vhodným způsobem. Všichni 

pracovníci musí používat příslušné OOPP včetně reflexních vest. V případě 

potřeby jsou využíváni naváděči. 

7 Nerovná země musí být vyrovnána a veškerý stavební odpad posbírány a 

zlikvidovány na schválených skládkách. Také musí být dodržována pravidla 

zachovávání pořádku. 

8 Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vjíždění na všechny veřejné cesty a 

dálnice.  

9 Veškerá zařízení jsou pravidelně prohlížena a výsledky prohlídek jsou 

zaznamenávány do knihy kontrol. Všechny vady musí být ihned hlášeny 

nadřízenému pracovníkovi. Měsíční prohlídky zařízení musí provádět osoba 

jmenovaná společností. Doplňování paliva do všech zařízení se provádí v 

dostatečné vzdálenosti od vodních toků a musí být zavedena opatření pro kontrolu 

znečištění v případě úniku (to znamená, že v každém místě doplňování paliva jsou 

k dispozici rohože pro zachycování úniků, metly nebo granule). 

10 Stavební stroje musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od volných stěn výkopů 

nebo pracovní jámy, aby se vyloučilo riziko sesunutí. Stavební materiál musí být 



68 

 

skladován na místa tomu určené. 

11 V místech všech nadzemních vedení jsou postaveny ochranné sloupky, určující 

ochranné pásmo el. vedení. Hloubka podzemních sítí je stanovena zkušebními 

výkopy před prováděním hlavních prací a jejich poloha je vyznačena na zemi.  

12 Před zahájením prací musí být kontaktovány veškeré další příslušné statutární 

orgány. Poloha zařízení musí být vyznačena na zemi a také na výkresech. Všichni 

pracovníci podílející se na provádění úkolu musí být informováni o poloze sítí.  

13 Používat vhodné OOPP. Dbát na dostatečnou výměnu vzduchu v prostoru.  
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Příloha č. 4: Analýza rizik katodová ochrana: 

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik s 

bezpečnostními 

opatřeními 

Rizika V  S N N  Odkaz na 

bezpečnostní 

opatření 

Kolize s vozidlem, řízení       
1 - 2 

Padající materiály nebo zařízení       
3 

Pád do odkrytých stok / výkopů, 

řek atd. 

      
4 

Uklouznutí, zakopnutí a pády na 

nerovné zemi 

      
5 

Vjezd na veřejné cesty a dálnice       
6 

Neoprávněný vjezd na cestu       
7 

Ruční manipulace       
8 

Dráždivé / škodlivé látky       
9 

 

Bezpečnostní opatření 

1 Vytyčení polohy překážek a vedení, u nichž je pravděpodobné, že se na ně na 

staveništi narazí.  

2 Všichni pracovníci jsou zaškoleni podle požadavků společnosti. 

3 Práce ve výškách musí být omezeny na minimum. Pracovníci, podílející se na 
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činnostech práce ve výškách, musí být zaškoleni patřičným způsobem proškoleni.  

4 Práce na otevřených stokách a ve výkopech nebo v jejich blízkosti musí být 

omezeny na minimum.  

5 Nerovná země musí být vyrovnána a veškerý stavební odpad posbírán a zlikvidován 

na schválených skládkách. Také je nutné dodržovat pravidla zachovávání pořádku. 

6 Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vjíždění na všechny veřejné cesty a dálnice. 

7 Přístup na odjezdovou cestu je povolen pouze oprávněným a vhodně zaškoleným 

pracovníkům. Na každé křižovatce cest musí být nainstalováno dočasné oplocení. 

8 Kdykoliv je to možné, musí se používat mechanické techniky tahání. Neustále musí 

být používány vhodné rukavice. Buben s kabelem je udržován v takovém stavu, aby 

se zabránilo v zamotání. V případě vytahování nadměrné délky je zajištěna pomoc 

dalšího pracovníka. 

9 Musí se používat příslušné OOPP, aby se minimalizoval kontakt materiálu s 

pokožkou nebo očima. Vždy se musí dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené 

v návodu výrobce. 
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Příloha č. 5: Analýza rizik tlakové zkoušky a stress testy: 

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik 

s bezpečnostními 

opatřeními 

Rizika V S N N Odkaz na 

bezpečnostní 

opatření 

Kolize s vozidlem, řízení       
1 - 2 

Padající materiály nebo 

pohybující se zařízení 

      
3 

Uklouznutí, zakopnutí a 

pády na nerovné zemi 

      
5 

Plnění potrubí       
4-6 

Připojení potrubí pro 

provedení hydraulické zkoušky 

      
4-7 

Pracovníci kolem pracovního 

prostoru 

Vjezd na veřejné cesty a 

dálnice 

      
8 

9 

Neúmyslné otevření ventilu       
10 

Šlehající hadice, vibrující 

potrubí 

      
8,11 
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Bezpečnostní opatření 

1 Vytyčení polohy překážek a vedení, u nichž je pravděpodobné, že se na ně na staveništi 

narazí. Cesty přecházejte pouze tehdy, když je dostatečná viditelnost.  

2 Všichni pracovníci jsou zaškoleni podle požadavků společnosti. Práce ve výškách musí 

být omezeny na minimum.  

3 Pracovníci obsluhující zařízení jsou zaškoleni vhodným způsobem. Všichni pracovníci 

musí používat příslušné OOPP. 

4 Nerovná země musí být vyrovnána a veškerý stavební odpad posbírán a zlikvidován na 

schválených skládkách. Také je nutné dodržovat pravidla zachovávání pořádku. 

5 Přivázané hadice, certifikáty k zařízení. Školení a pracovní porady 

6 Používáte omezení spojek pro ochranu proti šlehání? Certifikáty pro hadice, zkušební 

hlavy, nainstalované tlakoměry. Pouze zkušení pracovníci. Nainstalujte výstražné 

značky, výstražnou pásku 

7 Všechny hadice musí být uloženy uspořádaným způsobem a zřetelně označeny v těch 

místech, v nichž hrozí nebezpečí zakopnutí. 

8 Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vjíždění na všechny veřejné cesty a dálnice.  

9 Na všechny zkušební konce a nechráněné potrubí nainstalujte tlakoměry. 

10 Používáte omezení spojek pro ochranu proti šlehání? Certifikáty pro hadice, zkušební 

hlavy, nainstalované tlakoměry. 

11 V případě potřeby nainstalujte stabilní spojovací potrubí s podpěrou. Pouze zkušení 

pracovníci. Nainstalujte výstražné značky s výstražnou páskou. 
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Příloha č. 6: Seznámení s riziky na pracovišti    

      

Projekt :   

Zákazník:   

Datum:   

Č.dokumentu:   

  

 

Předmět školení:  Seznámení s riziky na pracovišti 

  

 

Jméno  Národnost  Společnost  Podpis  
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Dnešního dne byli při nástupu na stavbu pracovníci upozorněni na zásady BOZP, PO a 

OŽP u prováděné stavby a stavebních prací. Současně byli seznámeni s riziky při 

provádění stavebních činností a jejich vzájemného působení, s technologickým postupem 

prováděných prací a zásadami bezpečnosti práce se zaměřením na:  

 hlavní vypínač el. proudu, lékárničky, první pomoci , telefonní spojení   

 prostředky kolektivního a osobního zajištění  

   práce ve výškách  

 práce na lešení  

 zajištění výkopů  

 ochranná pásma provozovatelů jednotlivých sítí (elektrika, plyn, ropovod, a další)  

 práce pod dohledem kamerového systému  

 pohyb na stavbě, komunikace, zákaz vstupu do nebezpečných míst a dopravní 

prostředky na stavbě  

 zákazu donášení a požívání alkoholu a jiným omamných látek, zákaz kouření  

 respektování zákazů, příkazů daných formou výstražných označení, zákazových, 

příkazových a informativních tabulek, nápisů nebo formou ústní  

 pracovních a technologických postupů pro výše uvedené činnosti (dle směrnice 

společnosti)  

 všeobecné požadavky v oblasti životního prostředí, dodržování technologické 

kázně při nakládání s látkami nebezpečnými pracovnímu a životnímu prostředí, 

zacházení se vzniklými odpady ve všech formách jejich výskytu), způsoby jejich 

likvidace při rozlití nebo rozsypání a po upotřebení, likvidace nádob a obalů od 

těchto látek  

 zhodnocení, posouzení rizik pro výše uvedené činnosti, přijetí opatření 

k odstranění nebo snížení rizik, jejich zdrojů, vzájemné působení rizik 

jednotlivých firem, osob. (dle směrnice společnosti)  

 a další – vypsat  
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Příloha č. 7: Návrh informačního letáku 

KONTAKTY NA ZÁCHRANNÉ 

SLUŽBY 

OBECNÁ 

 PRAVIDLA BEZPEČNOSTI: 

NOUZOVÁ LINKA   

112 KAŽDÝ NOVÝ ZAMĚSTNANEC MUSÍ 

PŘED 

  ZAHÁJENÍM PRÁCE NEJDŘÍVE 

NEMOCNICE: PROJÍT ÚVODNÍM ŠKOLENÍM 

Obecná linka 155   

  Ochranné pomůcky: Kolektivní bezpečnost 

má přednost před osobní bezpečností 

KADAŇ   

Adresa: Golovinova 1559, Kadaň OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 

•Telefon:    +420 474 944 111 Povinné 

  ■ Pracovní oděv 

.PLZEŇ ■ Bezpečnostní helma 

Adresa: alej Svobody 80, Plzeň ■ Bezpečnostní obuv 

•Telefon:    +420 377 103 111 ■ Reflexní oděv 

BOR Pro specifické úkony (svařování, řezání…) 

•Adresa: Primdská501,Bor Svářečský oděv 

•Telefon:    +420 374 704 111 Ochrana sluchu a zraku 

  Bezpečnostní rukavice 

POLICIE:   

Obecná linka 158 DOPRAVA 

Únešov  

•Adresa: Únešov 7, §     Záchranná vozidla mají absolutní přednost 

•Telefon: +420 373 315 224 §     Dodržujte pravidla dopravního provozu 

  §     Dodržujte značení podél trasy záboru. 

Bor  Používejte pouze cesty, které jsou k tomu 

určené 

•Adresa: Sadová613,Bor (na mapě vyznačeny oranžově) 

•Telefon: +420 974 337 720   

  DOPRAVA NA STAVENIŠTI 

Stříbro Pro všechna lehká vozidla: 

Adresa: Tr. 5. května 813, 349 01 Stříbro ■ Není dovoleno parkovat v blízkosti strojů 

•Telefon: +420 374 622 231              ■ Dejte strojům přednost 

HASIČI: ■ Je zakázáno používat k průjezdu pracovní 

Obecná linka 150 trasy soukromých vozidel 

Regionální odbor Žatec Pro všechny chodce: 

•Adresa: Chmelařské nám. 347/438 27 

Žatec 

■ Je zakázáno chodit v pracovním prostoru 

strojů 
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POSTUP VE   

VÝJIMEČNÝCH SITUACÍCH PRÁCE V BLÍZKOSTI 

  PLYNOVODŮ A VEDENÍ 

NAŠÍ PRIORITOU JE ZAJIŠTĚNÍ   

VAŠÍ BEZPEČNOSTI Práci nemůžete zahájit bez potřebného 

povolení!!! 

Chránit - varovat - pomáhat   

  ■ Práci nesmíte zahájit, aniž byste absolvovali 

úvodní školení kvality, BOZP, PO a ŽP. 

ZRANĚNÉ OSOBY ■ Je zakázáno kopat bez znalosti přesné polohy 

podzemních vedení a potrubí. 

Vždy si vše ověřte u stavbyvedoucího a osoby 

zodpovědné za inženýrské sítě. 

■ Každé zranění musí být ošetřeno ■ Každá činnost ve vzdálenosti do tří (3) metrů 

od potrubí musí být vykonávána pod dohledem 

■ Nahlaste zranění vedoucímu skupiny osoby zodpovědné za inženýrské sítě. Bez 

takového dohledu a povolení nesmíte práci zahájit. 

■ Uvědomte nejbližší středisko první 

pomoci 

Výkopy do jednoho (1) metrů od potrubí musejí 

být vykonávány ručně. 

■ Vyhledejte nejbližší lékárničku první 

pomoci 

  

    ve vozidle či ve staveništní buňce PRO PŘÍPAD ÚNIKU ČI POŠKOZENÍ 

■ Nahlaste zranění zdravotní záchranné 

službě, 
  

    je-li toho zapotřebí ■ Okamžitě bezpečným způsobem zastavte 

práce 

■ Vyšlete někoho na nejbližší kontaktní 

bod  

■ Nepanikařte a s chladnou hlavou zhodnoťte 

nastalou situaci 

kde daná osoba vyčká příjezdu záchranné 

služby 

■ Nechte pracovní jámu otevřenou a 

nezasypávejte ji 

  ■ Informujte hlavního stavbyvedoucího 

POŽÁR Informujte provozovatele potrubí (Zastavte 

veškeré práce v okolí (vyhněte se jakékoli možnosti 

vznícení) 

  ■ Všechny stroje a zařízení musejí být vypnuty 

Vyhledejte nejbližší hasicí přístroj v: ■ Opusťte pracoviště pěšky, po co 

nejbezpečnější trase 

Mobilní buňce Postupujte proti směru větru 

Bezpečnostní příslušenství každého stroje ■ Shromážděte se na nejbližším kontaktním 

místě 

Pokuste se vznikající požár uhasit   
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