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Anotace 

TEŠNAR, P.: Návrh bezpečných postupů ve stísněných prostorách na vybraných pracovištích. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2014. 

Klíčová slova: stísněný prostor, rizika, OOPP, bezpečné pracovní postupy 

V diplomové  práci se zabývám návrhem bezpečných postupů pro stísněné prostory 

na pracovišti společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. - provoz Válcovna za studena 

Ostrava-Vítkovice. 

Úvodem této práce se snaţím vyjasnit a přiblíţit pojem „stísněné prostory“ jak je 

nazývají podle svých vnitropodnikových předpisů – směrnic ve společnosti ArcelorMittal 

a.s. Ostrava. V další části mé práce jsem se snaţil vysvětlit, v čem je problematika 

uzavřených a tzv. stísněných prostorů nebezpečná a jaká rizika hrozí pro zaměstnance, 

kteří v těchto prostorách pracují. Vybral jsem si pracoviště ArceloruMittal Frýdek Místek 

a.s. válcovna za studena v Ostravě Vítkovicích. Zde jsem vyhledal stísněné prostory na 

daném pracovišti, definoval jsem rizika a navrhl bezpečné pracovní postupy pro tyto 

pracoviště. Tyto bezpečné pracovní postupy by měly být implementovány do současně 

platných vnitropodnikových předpisů AMO. 

Annotation 

TEŠNAR,P.: Proposal of safe procedure in the cramped space on the selected workplaces. 

Thesis. Ostrava: VŠB – TUO, 2014. 

Keywords: cramped space, risks, OOPP, safe operating procedure  

In my thesis I am concerned with proposal of safe operating procedure for cramped 

space in the ArcelorMittal Frýdek Místek a.s. company – operation of cold Ostrava – 

Vítkovice.  

Aim of my thesis is to identify cramped spaces according to statutory of 

ArcelorMittal company and with czech and foreign legislation.  Subsequently I am 

concerned with sketch problem of cramped spaces and familiar with the risks. In practical 

part I was concerned with search cramped spaces in the workplace, definition of the risks 

and suggest the safe operating procedure for these workplaces, which should be implement 

as a statutory.  
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1 Úvod 

V současné době je velmi důleţité se věnovat bezpečnosti práce, jejímţ důleţitým 

aspektem by měla být právě prevence. Proto je důleţité i ve firmách s dlouholetou tradicí 

neustále vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika, která se mohou vyskytnout ve výrobě i 

s ohledem na probíhající změny technologií, přizpůsobování výroby evropskému trhu, 

rekonstrukcím výrobních prostorů atd. Prioritou by ale pořád mělo zůstat jedno, a to je zdraví 

a prosperita pracovníků v době jejich aktivní účasti v pracovním procesu. V zájmu státu by mělo 

být vytváření neustále příznivějších podmínek, jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance a 

poskytnout oběma stranám takové podmínky, které by je motivovaly k lepším výsledkům. 

Zaměstnavatelé by měli dbát při plnění výrobních úkolů na bezpečnost při práci a zaměstnanci, 

pokud mají vytvořeny bezpečné pracovní podmínky, by měli tyto podmínky respektovat a 

dodrţovat. 

Pojmem „stísněné prostory“ se v současné době nezabývá ţádný obecně závazný právní 

předpis ani technická norma. Stísněný prostor je pojem, který má ArcelorMittal a.s. 

definovaný ve svých podnikových předpisech. 

Z názvu „stísněný prostor“ vyplývá, ţe se jedná o prostor, který je prostorově 

omezený, případně se jedná o prostor uzavřený. Jsou to prostory, kde z hlediska důvodů 

technologických, nelze dodrţet základní poţadavky předpisů, poţadovaných u provozních a 

výrobních budov, případně se jedná o velmi staré prostory, u kterých nelze tyto nově 

definované poţadavky v přepisech, zcela dodrţet. Ne vţdy představují tyto prostory pro 

osoby, které zde pracují nebezpečí. Je ale nanejvýš důleţité definovat pro tyto prostory takové 

poţadavky, případně postupy, aby byly bezpečné jak pro obsluhy, tak i pro další osoby, které 

do nich vstupují. 

Cílem mé diplomové práce je vypracovat návrh bezpečných postupů ve stísněných 

prostorách na vybraném pracovišti provoz Válcovna za studena (Ostrava – Vítkovice) pro a.s. 

ArcelorMittal Frýdek-Místek.  
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2 Rešerše: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Provozní norma AM 012 - Práce v místech s nebezpečím výskytu plynů 

Tato norma řeší práci s detektory plynů ve stísněných prostorách, kde hrozí nebezpečí 

výskytu těchto plynů. 

 

Podklady od ArcelorMittal - Frýdek Místek a.s., N – 0.121 

Tento dokument se zabývá definicí, identifikováním, označováním a uzamykáním 

stísněných prostorů. 
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3 Společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

Akciová společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek nacházející se ve Frýdku – Místku, 

Křiţíkova 1377, PSČ 738 01 je tradičním výrobcem elektrotechnické oceli. 

Historie společnosti: 

 1833 - Karlova Huť 

 1991 - Válcovny plechu a.s 

 1998 - Majoritním vlastníkem VP a.s. je Nová huť, a.s. 

 2005 - Majoritním vlastníkem VP a.s. je Mittal Steel Ostrava, a. s.  

 březen 2006 - 100% vlastníkem je Mittal Steel Ostrava, a.s.  

 2. duben 2008 - změna názvu společnosti na ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

Huť, nazvaná po svém zakladateli arcivévodovi Karlu Bedřichovi „Karlova huť“, byla 

zaloţena jiţ v roce 1833 v blízkosti obce Lískovec poblíţ Frýdku-Místku. 

Od svého zaloţení prošla společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. několika 

změnami a nakonec se zaměřila na produkci rozsáhlého sortimentu jakostí a rozměrů plechů a 

pásů válcovaných za tepla a za studena. V letech 1960-1969 došlo ve vývoji společnosti k 

význačné změně. Byla postavena studená válcovna (včetně moření, ţíhání a konečné úpravy) 

vyrábějící nejen neušlechtilé plechy, ale také plechy a pásy z nerezavějící a křemíkové oceli s 

OTN strukturou speciálně vyráběné pro elektrotechniku. Tradice výroby elektrotechnické 

oceli sahá aţ do období druhé světové války, kdy byla vyvíjena technologie a první svitky 

byly vyrobeny uţ v roce 1946. Kromě výroby dynamo oceli, která slouţí převáţně k výrobě 

elektromotorů, rotorů a statorů, je společnost pyšná na to, ţe patří mezi celosvětových třináct 

výrobců oceli transformátorové, z níţ jsou vyráběny transformátory. Výroba této oceli 

prochází technicky i časově náročným procesem, a proto se jen málo společnostem podařilo 

zvládnout technologii a získat potřebné know-how k úspěšné produkci. Státem vlastněný 

podnik Válcovny plechu byl v roce 1991 přetransformován na akciovou společnost. 

V současné době ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. realizují investici v řádu stovek 

miliónů korun, díky níţ dojde k navýšení výroby na konečných 60 000 tun transformátorvé a 

32 000 tun dynamové oceli ročně. 
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Hlavní produkty a výrobky: 

 Plechy, pásy a páska z oceli pro mírný aţ velmi hluboký tah 

 Plechy, pásy a páska z konstrukčních ocelí  

 Pásy a páska z anizotropních transformátorových ocelí 

 Deformačně zpevněná vázací páska 

 Ţárově pozinkovaná zemnící páska a drát 

Rozvoj společnosti je veden v oblastech: 

Modernizace: procesy modernizace jsou zaměřeny na obnovu technologických zařízení, pro 

výrobu elektroplechů tak, aby uţitnými vlastnostmi uspokojily poţadavky zákazníků a 

technologických norem. 

Jakost: zdokonalováním procesního modelu společnosti certifikovaného podle EN ISO 

9001:2000 je přispíváno k efektivnějšímu řízení společnosti. 

Ţivotní prostředí: řízením environmentálních aspektů, činnosti a pravidelnou komunikací s 

orgány státní správy jsou naplňovány poţadavky normy ISO EN 14001.  

Bezpečnost a výchova zaměstnanců: péči o odborný růst zaměstnanců a vytvářením 

příznivého pracovního prostředí je směřován k certifikovanému systému BOZ podle OHSAS 

18001 [1]. 
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4 Stísněný (uzavřený) prostor 

V USA a některých jiných zemích je přesně příslušnými předpisy určeno, jaké 

prostory lze uvaţovat za stísněné či uzavřené a jak v nich uplatnit pracovní postupy. V České 

republice se stísněnými prostory nezabývá ţádný obecně závazný právní předpis ani technická 

norma. 

V případě práce v uzavřených a stísněných prostorách je třeba vycházet z toho, ţe v 

nových objektech a zařízeních (s výjimkou zařízení speciálních jako jsou tlakové nádoby, 

kotle, nádrţe) by se takové prostory vyskytovat neměly. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v 

kterém se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, řeší rozměry pracovních prostorů pro 

práci a to světlou výšku, objemový prostor a podlahovou plochu na pracoviště, které jsou 

definovány: 

Světlá výška prostor určených pro práci 

 Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci musí být při ploše 

a) do 20 m
2
 nejméně 2,50 m 

b) do 50 m
2
 nejméně 2,60 m 

c) od 51 do 100 m
2
 nejméně 2,70 m 

d) od 101 do 2000 m
2
 nejméně 3,00 m 

e) více neţ 2000 m
2
 nejméně 3,25 m 

Objemový prostor 

 Objemový prostor určený pro práci musí být pro jednoho zaměstnance 12 m
3
, 15 m

3
 

nebo 18 m
3
 pro práci zařazené do tříd podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, 

tabulky č. 1. 

 Objemový prostor nesmí být zmenšen stabilním provozním zařízením. 

Rozměry podlahové plochy 

Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná 

podlahová plocha nejméně 2 m
2
, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné 

plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v ţádném místě zúţena pod 1 m. 
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Stísněné prostory mají menší rozměry neţ výše uvedené hodnoty. Proto zaměstnavatel 

by měl pro kaţdou vykonávanou práci vyhodnotit rizika práce a stanovit příslušná opatření. 

Prostorové podmínky práce mohou rizika práce významně ovlivnit. Jedná se o zvláštní a 

speciální práce (práce ve stísněných prostorech), pro které by měl být vypracován speciální 

pracovní postup, v případě opakovaných prací místní provozní předpis. Tato povinnost 

vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 102, odst. 3 a 4. 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět 

taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících 

faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být 

zařazeny do kategorie niţší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 

pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodrţovat metody a způsob 

zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

Není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 

zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 

opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 

Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik, 

vyplývajících z moţných zdrojů ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k 

vykonávané činnosti, zejména z posouzení moţností omezení úrovně rizikových faktorů 

pracovních podmínek, poţadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 

vyplývajících z provozování a pouţívání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

(upraveno podle [2][3][4][5]). 
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5 Definice stísněného prostoru 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, pojem stísněné prostory se neobjevuje v ţádném obecně 

závazném právním předpisu ani v technické normě, v ArcelorMittal a.s. byly vytvořeny tyto 

předpisy v rámci nadnárodní společnosti a přijaty i v AM Frýdek Místek a.s. Tyto podnikové 

standardy a směrnice, definují a popisují co je to stísněný prostor. 

Definice podle ArcelorMittal a.s.: 

Stísněný prostor je uzavřený nebo částečně uzavřený prostor, kde můţe dojít vlivem působení 

nebezpečných látek nebo podmínek v daném prostoru k váţnému poškození zdraví osob. 

Jedná se o tyto předvídatelná rizika: 

 poškození zdraví při práci, s moţným vznikem poţáru nebo výbuchu, týká se i 

chemických organických látek, 

 otravy plynem nebo škodlivými dýmy nebo výpary jiných chemických látek, 

 udušení vlivem nedostatku kyslíku, např. po inertizaci dusíkem apod. nebo moţným 

průnikem inertního média do odplyněného prostoru, 

 opaření při práci s moţným výskytem páry nebo horké vody, 

 ztráty vědomí při práci v horkém prostředí, 

 utopení v zatopeném prostředí nebo v důsledku moţného zvýšení hladiny vody nebo 

jiné kapaliny, 

 udušení v důsledku zasypání sypkým či kusovitým materiálem nebo neschopnost 

dosáhnout dýchatelného prostředí v důsledku zachycení tímto materiálem, 

 poškození zdraví při práci v prostředí s moţným výskytem kyselin nebo louhů, 

 poškození zdraví při práci v prostředí se zvýšeným výskytem prachu nebo výskytem 

jiných škodlivin jakéhokoliv skupenství. 
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Mezi stísněné prostory s výše uvedenými riziky mohou patřit také např.: 

 kotle, zásobníky, pecní komory, technologické nádrţe, tlakové nádoby apod., 

 místa s přístupem ze shora, jakými jsou sedimentační nádrţe, jámy nebo výkopy, 

jejichţ hloubka je min. 1,5 m, 

 potrubí (plynová, odtahy spalin, vodovody, kanalizace apod.), 

 energokanály, olejové sklepy, šachtice, tunely, suterény a obdobné místa s omezeným 

přístupem [6]. 

5.1 Jiné definice 

Podle Kanadského centra pro ochranu zdraví a bezpečnost (Canadian Centre for 

Occupational Health and Safety – CCOHS) se za stísněný prostor povaţuje prostor, který:  

 není primárně konstruován nebo určeny pro obývání lidmi, 

 má omezený vstup nebo výstup podle způsobu umístění, velikosti nebo prostředí, 

 můţe představovat riziko pro zdraví a bezpečnost kaţdého, kdo vstupuje, z důvodu 

jedné nebo z více následujících faktorů: 

 konstrukce, umístění, atmosféra nebo materiály a látky v něm. 

Stísněné prostory mohou být pod nebo nad zemí. Navzdory svému názvu, je není 

nutné brát za malé. Příklady uzavřených prostor zahrnují sila, nádrţe, uţitkové sklepy, 

kanalizace, potrubí, přístupové šachty, zásobníky, apod. [7].  

 

Ve Spojených státech je nutné povolení pro vstup do uzavřených prostorů, které musí 

být v souladu s předpisy vyhlášenými podle Bezpečnosti práce a administrace zdraví 

(OSHA). Tyto předpisy zahrnují vypracování písemného programu, vydávání vstupních 

povolení, přiřazení obsluhy, určení účastníků a zajištění prostředků na záchranu. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dconfined%2Bspaces%26biw%3D1429%26bih%3D749&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhi4aVUWdavhCYpgbCQDy3FEZGaAeg
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OSHA pouţívá termín "povolení - vyţaduje pro stísněný prostor". Popis stísněného 

prostoru, který má jednu nebo více z následujících charakteristik:  

 obsahuje nebo má potenciál, aby obsahoval nebezpečnou atmosféru,  

 obsahuje materiál, který má potenciál ohrozit účastníka,  

 má stěny, které se sbíhají směrem dovnitř nebo podlahy, které mají sklon dolů a zuţují 

se do menšího prostoru,  

 nebo obsahuje jiné uznané bezpečnostní nebo zdravotní rizika. 

Kromě nebezpečí, které představuje konstrukce prostoru, pracovní činnosti můţe také 

představovat váţné bezpečnostní riziko (teplo, hluk, výpary, apod.), které musí být vzaty v 

úvahu při určování bezpečnostních opatření, která je třeba přijmout [8]. 
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6 Popis stísněného prostoru 

Uzavřené prostory jsou specifickým problémem při zajišťování bezpečnosti osob při 

práci a pobytu v nich. Proto je důleţité je vyhledat, popsat a zajistit v nich bezpečnost. 

Uzavřené prostory lze identifikovat splněním následujících podmínek:  

 Je uzavřený prostor dost veliký na to, aby do něho mohl člověk vstoupit. 

 Jsou jen omezené moţnosti úniku a za běţného provozu je do nich vstup zakázán.  

 Nejsou navrţeny pro stálý pobyt osob.  

 Existuje prostředí s potenciálně škodlivými znečišťujícími látkami nebo nebezpečnou 

koncentrací kyslíku, ve kterém mohou být uloţeny látky způsobující udušení nebo ve 

kterém existuje riziko smrtelného nebo váţného úrazu způsobeného nebezpečnými 

látkami nebo nebezpečnými podmínkami a 

 ve kterém hrozí pracovníkům zvláštní nebezpečí zahrnující hromadění toxických nebo 

dusivých plynů, poţár, pád, zaplavení a zachycení, a který můţe být klasifikován jako 

omezený prostor vyţadující povolení k práci v závislosti na povaze a závaţnosti 

nebezpečí (upraveno podle [9][10]). 

 

Obrázek č. 1: Stísněné prostory [9] 

6.1 Rizika spojená s prací ve stísněných prostorech 

Hlavním problémem uzavřených prostorů jsou rizika, která se jinde nevyskytují, a 

umocnění některých rizik, se kterými se běţně setkáváme mimo uzavřené prostory. Základem 

je vědět, ţe pouhým pohledem vstupním otvorem do uzavřeného prostoru nemusí být zřejmé 

ţádné riziko. Nedostatek senzorického varování je jedním z hlavních problémů s uzavřenými 

prostory. Nevýhodou vstupujících osob je také minulá zkušenost se vstupy do uzavřených 

prostor, kdy se při malém nebo i ţádném zjištění nic nestalo. V tom se odráţí špatný úsudek, 

ţe k ničemu nedojde ani při příštích vstupech. 
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Minimálními poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení v závislosti na 

příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou neohroţování zaměstnance rizikovými 

faktory, například hlukem, vibracemi nebo teplotami, které vyvíjí zařízení. 

Elektrická zařízení  

Musí být ve všech svých částech konstruována, vyrobena, montována a provozována s 

přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém pouţívání zdrojem úrazu, 

poţáru nebo výbuchu. 

Přetíţení obsluhy 

Při předpokládaných podmínkách pouţívání musí být nepohodlí, únava a fyzická a 

psychická zátěţ obsluhy sníţena na co nejmenší míru, přičemţ se vezmou v úvahu tyto 

ergonomické zásady: 

 umoţnit přizpůsobení se tělesným rozměrům, síle a výdrţi obsluhy, 

 poskytnout dostatečný prostor pro pohyb všech částí těla obsluhy. 

Osvětlení 

Omezené osvětlení můţe působit problémy ve dvou oblastech. Za prvé, je obtíţné 

bezpečně pracovat, pokud pracovní skupina dobře nevidí. A za druhé, za špatných světelných 

podmínek se zvyšují obavy, strach a klaustrofobie. 

Teplotní extrémy 

Zvyšují únavu a sniţují koncentraci na dodrţování všech nutných bezpečnostních 

opatření. Stres se můţe jevit jako velký problém při práci v horkých prostředích. Třemi 

primárními typy příznaků, které se mohou u jednotlivce pracujícího v horkém prostředí 

vyvinout, jsou:  

 teplotní křeče,  

 vyčerpání z tepla, 

 a teplotní šok.  

Teplotní křeče a vyčerpání, i kdyţ nejsou příjemné, neohroţují přímo ţivot 

postiţeného. Teplotní šok však ano a můţe způsobit i smrt postiţeného.  
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Hmyz 

Můţe představovat různá nebezpečí od mírných aţ po závaţnější. Můţe být obtíţný a 

přitom ne nebezpečný, avšak mnoho druhů hmyzu můţe kousat nebo dávat ţihadla, a některé 

druhy mohou být jedovaté. Alergické reakce na jed hmyzu můţe být velmi rychlá a ţivot 

ohroţující. Zvýšená pozornost je třeba při výskytu hnízd nebo rojů apod. 

Vnitřní atmosféra 

Rizika, jejichţ podcenění vedou podle statistik nejčastěji k fatálním událostem, jsou 

rizika vyplývající ze stavu vnitřní atmosféry. Nejčastějšími jsou nedostatek nebo přebytek 

kyslíku, hořlavé, výbušné nebo toxické škodliviny původem z předchozího obsahu nebo jeho 

zbytků, případně škodliviny mající původ v činnosti, kterou pověření pracovníci provádějí 

uvnitř uzavřeného prostoru.  

Problémům s vnitřní atmosférou je nutné předcházet zejména technickými opatřeními 

před vstupem do uzavřeného prostoru s ohledem na předchozí obsah (vyčištění, propláchnutí, 

inertizace apod.), při práci uvnitř vhodně instalovaným větracím zařízením. Pokud tato 

technická opatření nejsou dostačující, případně jsou zjevně neekonomická, je nutné přistoupit 

k adekvátním osobním ochranným pracovním prostředkům. 

Součástí předcházení problémům s vnitřní atmosférou je efektivní monitoring stavu 

vnitřního ovzduší. Téměř ve všech případech lze doporučit monitoring koncentrace kyslíku, 

která by se měla pohybovat od 19.5 do 23.5 obj. %. Atmosféra s nedostatkem nebo přebytkem 

kyslíku je signálem k opuštění uzavřeného prostoru.  

Tam, kde nelze vyloučit riziko výskytu hořlavých plynů a par, je nutné monitorovat 

koncentraci těchto látek, a to v % DMV (dolní meze výbušnosti). Překročení koncentrace 

10% DMV by taktéţ mělo být signálem k evakuaci personálu z útrob uzavřeného prostoru. 

Výhodou je, ţe jedním přístrojem lze monitorovat různé druhy hořlavých plynů a par 

(podrobnosti udává vţdy výrobce). Nutné je však dávat pozor na konverzní faktory, je-li 

monitorován plyn jiný, neţ plyn pouţitý ke kalibraci přístroje. V úvahu je nutné vţdy brát 

také chybu měření.  
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Mnohem větší komplikace nastávají při měření koncentrací toxických škodlivin, které 

ani nemusí být hořlavé. K výběru správného typu senzoru pro monitorovací přístroj je nutné 

předem znát chemické škodliviny, které se mohou v uzavřeném prostoru vyskytnout. 

Nemalou roli hrají i moţné reakce senzorů určených k měření jedné látky na výskyt jiných 

látek. Bohuţel, existují i uzavřené prostory, kde nelze předem spolehlivě odhadnout, s jakými 

materiály se můţe vstupující personál setkat.  

Atmosférické problémy nejsou zdaleka jedinými riziky, se kterými se v uzavřených 

prostorách setkáváme. Svou roli mohou sehrát rizika vyplývající z obsahu uzavřeného 

prostoru, rizika elektrická, hydraulická či pneumatická, rizika spojená s vnitřním 

uspořádáním, vlastní činností v uzavřeném prostoru, tvarem a sklonem uzavřeného prostoru, 

biologická rizika, rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáţí většího 

rozsahu nebo demolic, vnější rizika a mnoho dalších.  

Personál 

Důleţitým momentem před zahájením vstupu a práce v uzavřených prostorách je 

výběr personálu. Kromě dalších specifických rolí jsou nejdůleţitější role vstupujících osob. 

Před kaţdým vstupem je nutné probrat s celou skupinou postup při vstupu, pobytu a výstupu, 

pouţití ochranných pomůcek a vybavení pro práci uvnitř, pouţití a vyzkoušení osvětlovacích, 

větracích, komunikačních a záchranných zařízení. V případě nouzové situace nesmí 

dozorující osoba vstoupit do uzavřeného prostoru za účelem záchrany osob uvnitř, pokud není 

jištěna zvenku další osobou. 

Vstupování do stísněných prostorů 

Dobrá příprava vede k eliminaci nebo alespoň redukci rizik spojených s uzavřenými 

prostory. Vţdy je dobré vést evidenci o uzavřených prostorách areálu, kde jsou uvedena 

nejzávaţnější rizika kaţdého z nich, nejčastější důvody vstupů, lokalizace uzavřených prostor, 

nejvhodnější místa vstupu, místa odpojení a zajištění atd. Součástí evidence uzavřených 

prostor je také určení, zda je do určitého uzavřeného prostoru moţné vstoupit pouze na 

písemné povolení, anebo zda je moţné do něho vstoupit i bez něho. Povolení, kromě jiných 

skutečností, musí obsahovat podmínky, za jakých je moţné do uzavřeného prostoru vstoupit a 

pracovat v něm. Nesplnění některé z těchto podmínek je opět signálem k evakuaci. 
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Nejideálnějším způsobem redukce rizik plynoucích z uzavřených prostor spočívá 

v zásadě ve dvou moţnostech. Buď změnit dispozice uzavřeného prostoru v rámci 

technických moţností tak, aby přestal být uzavřeným (např.: montáţ trvalého osvětlení, 

instalace větrání s předepsanou výměnou vzduchu za hodinu společně s osazením vhodného 

vstupního otvoru a pevného schodiště apod.). Tyto moţnosti však s ohledem na technologické 

a v ČR i finanční moţnosti nelze provést všude. Zbývá tedy další moţnost, a tou je omezení 

počtu nutných vstupů do těchto prostor, zkrácení doby pobytu osob uvnitř na nutné minimum, 

případně omezit počet osob uvnitř na nejniţší nutný počet (s tím souvisí i vhodná rotace 

pracovních čet). Tohoto cíle lze dosáhnout efektivním plánováním vstupů do uzavřených 

prostor, úkonů do jednoho termínu apod.  

Nouzový plán 

V neposlední řadě je nutné sestavit plán pro případ nouze a s tímto plánem detailně 

seznámit personál účastnící se práce v uzavřeném prostoru. Nouzový plán musí stanovit 

podmínky, za kterých je nutné vyhlásit stav nouze. Jako příklad častěji se vyskytujícího 

nouzového stavu můţe být třeba porucha na monitorovacím zařízení vnitřní atmosféry. Pokud 

jsou dodrţena všechna základní pravidla pro vstup do uzavřených prostor, postačí jako 

metoda reakce na nouzový stav prostý únik osob z uzavřeného prostoru. Dojde-li však 

k větším problémům, případně postiţením osob uvnitř, přicházejí na řadu další, sloţitější 

metody, jakou je vytaţení postiţených osob, případně záchranná akce. Záchrannou akci je 

nutné vţdy nechat na odbornících s příslušnými zkušenostmi a hlavně s adekvátním 

vybavením takovou akci provést. Téměř vţdy jde pouze o profesionální záchranné týmy, 

kterými jsou v ČR nejčastěji profesionální hasičské záchranné jednotky podniků nebo okresů.  

Prevencí osudných událostí by se měl především zabývat konstruktér při navrhování 

technických a technologických zařízení, které lze povaţovat za uzavřené prostory. Vše by 

mělo směřovat k eliminaci potřeby vstupu osob do jejich nitra. Ne vţdy to však je moţné, a 

proto je třeba, aby se s problematikou bezpečnosti práce v uzavřených prostorách seznámil 

blíţe kaţdý, kdo má takové prostory na starosti jak z provozního, tak i z bezpečnostního 

hlediska (upraveno podle [11][12][13][14][15]). 
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7 Bezpečné pracovní postupy při práci v uzavřených prostorách 

Před kaţdým vstupem do uzavřeného prostoru je nutné prostudovat související platné 

předpisy a při práci zajistit jejich důsledné dodrţování, případně si počínat s ohledem na 

dostupné moţnosti ještě lépe, neţ stojí v těchto předpisech [16]. 

Obecná kontrolní a preventivní opatření, která by se měla přijmout, aby se zabránilo 

zranění či úmrtí v důsledku nesprávného postupu při práci v uzavřených prostorách: 

 provádět hodnocení rizik a identifikovat všechna nebezpečí. Vyhodnocovat rizika a 

plánovat opatření k jejich zmírnění, 

 zavést systém pravidel vstupu do uzavřených prostor, 

 zajistit bezpečný vstup do a výstup z uzavřeného prostoru, 

 určit bezpečné postupy pro otevření vchodu / krytu uzavřeného prostoru, 

 před vstupem zaměstnance do prostoru vyloučit výskyt nebezpečných látek, zejména 

plynů, 

 zajistit dostatečné a vhodné osvětlení pro vstup na místo výkonu prací nebo do 

uzavřeného prostoru, 

 zajistit dostatečné větrání prostoru před vstupem pracovníků i při práci, 

 poskytnout vhodné osobní ochranné prostředky ke sníţení expozice rizikům, která 

nebylo moţné odstranit, 

 zajistit jasnou a srozumitelnou komunikaci mezi účastníky prací, obsluhou, případně 

záchranáři, 

 poskytnout přiměřené školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v uzavřených 

prostorech pro všechny zaměstnance, kteří se budou účastnit prací i obsluhu, 

 poskytnout odpovídající školení o způsobu provádění záchranných prací v uzavřených 

prostorách, 

 určit jmenovitě ty, kdo budou do uzavřených prostor vstupovat nebo v nich vykonávat 

práce,  

 vytvořit záchranný plán a zajistit potřebná záchranná zařízení pro uzavřené prostory 

[17]. 



 

16 

 

8 Personál pro činnost v uzavřeném prostoru  

Práce a pobyt v uzavřeném prostoru vyţaduje účast osob, které plní své svěřené 

specifické role na různých úrovních. Hierarchii odpovědnosti na jednotlivých úrovních lze 

definovat takto:  

 Hlavní koordinátor 

 Dohlíţející osoby 

 Dozorující osoby 

 Vstupující osoby 

 Nepovolané osoby 

8.1 Nepovolané osoby 

Nepovolané osoby, vstupující do uzavřených prostor, postačí informovat v rozsahu, 

který umoţňuje takové prostory rozpoznat, a který zakazuje vstupování do takového prostoru. 

Svou roli zde samozřejmě hrají technické prostředky k zamezení vstupu, bezpečnostní tabulky 

či jiná podobná varující zařízení.  

8.2 Vstupující osoby 

Vstupující osoby musí být seznámeny se všemi nebezpečími, se kterými se mohou 

během pobytu v uzavřeném prostoru setkat, a s bezpečným pouţitím veškerého vybavení 

(nástrojů, přístrojů, senzorů, větracích agregátů apod.), které s sebou do uzavřeného prostoru 

berou. Musí být za všech okolností schopny a mít moţnost komunikovat s dozorující osobou, 

která do uzavřeného prostoru sama nevstupuje bez zajištění další osobou, a s ostatními 

vstupujícími. Musí vţdy reagovat na pokyny dozorující osoby a sledovat podmínky uvnitř i 

vně uzavřeného prostoru a tento prostor v případě nutnosti opustit.  
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8.3 Dozorující osoby 

Dozorující osoby poskytují bezpečnostní dozor vně uzavřeného prostoru (zpravidla v 

blízkosti vstupu), kdykoliv je některý ze vstupujících uvnitř uzavřeného prostoru. Dozorující 

osoby musí sledovat podmínky uvnitř prostoru, které mohou mít vliv na změnu chování 

vstupujících, a v případě potřeby je neprodleně informovat o důleţitých skutečnostech nebo 

jejich změnách, stejně tak musí sledovat podmínky uvnitř prostoru i všechny vstupující osoby. 

Musí také udrţovat vţdy aktuální seznam osob nacházejících se uvnitř uzavřeného 

prostoru. Sledování činnosti uvnitř prostoru, stejně jako vně uzavřeného prostoru v jeho 

blízkém okolí, patří mezi důleţité části role dozorující osoby.  

Dozorující osoba musí zajistit, aby do uzavřeného prostoru nevstoupily nepovolané 

osoby.  

Dojde-li k nouzové situaci, vydává vstupujícím pokyn k úniku z uzavřeného prostoru, 

v případě potřeby přivolává další pomoc.  

Dozorující osoba sama nesmí do uzavřeného prostoru vstoupit, pokud sama není 

členem záchranného týmu, není-li dostatečně kvalifikovaná a není-li současně nahrazena 

jinou dozorující osobou. Role dozorující osoby je velmi důleţitá, a proto v čase pobytu osob v 

uzavřeném prostoru nesmí být zaměstnávána jinými úkoly nebo povinnostmi. Školení a 

nácvik zpravidla probíhá (nebo by alespoň probíhat měl) pro vstupující i pro dozorující osoby 

současně. Tudíţ si mohou v případě potřeby své role vyměnit. 

8.4 Dohlíţející osoby 

Finalizují povolení ke vstupu a činnosti, dvakrát kontrolují všechna bezpečnostní 

opatření a autorizují (povolují) vstup do uzavřeného prostoru.  

8.5 Hlavní koordinátor 

Pomáhá zajistit konzistentní bezpečné provádění činností v uzavřených prostorách, 

reviduje vydaná povolení ke vstupu a činnosti v uzavřených prostorách a vyhodnocuje 

celkový program činností v uzavřených prostorách za celý areál (upraveno podle [18]). 
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9 Vstupování do stísněného prostoru 

Za vstup do stísněného prostoru se povaţuje taková situace, kdy celé tělo, horní část 

těla nebo hlava osoby je ve stísněném prostoru. Za vstup do stísněného prostoru se 

nepovaţuje vsunutí ruky nebo celé paţe do prostoru za účelem drţení indikátoru škodliviny 

pokud se jedná o proces vyhodnocování oprávněnou osobou, za předpokladu, ţe je tento 

postup bezpečný, řádně schválený a zaměstnanec je prakticky zacvičený. 

Stísněné prostory musí být identifikovány a sepsány. U všech vstupů do stísněných 

prostor nebo v jejich blízkosti musí být vyvěšeny nápisy.  

9.1 Stísněné prostory - vyţadující povolení 

Jsou to takové stísněné prostory, kde se vyskytuje jedno nebo několik z dále uvedených 

nebezpečí: 

 Eventuální výskyt nebezpečné atmosféry. 

 Není zde bezpečná hladina kyslíku, tj. po propláchnutí dusíkem. 

 Nebezpečí zaplavení vstupující osoby. 

 Konfigurace, která můţe zapříčinit zachycení nebo zadušení vstupující osoby z 

důvodu vnitřních sbíhavých stěn nebo podlaze, která se svaţuje směrem dolů a nástrah 

v podobě menších příčných řezů. 

 Obsah jakéhokoliv rozpoznaného závaţného ohroţení zdraví nebo bezpečnosti, které 

nelze odstranit, a kdy nelze stísněné prostory uchovat bezpečné pro vstup do nich. 

V těchto případech musí být místa vstupu označena tak, ţe je z nich jasné, ţe před vstupem do 

těchto prostor je vyţadováno povolení. 

9.2 Stísněné prostory - nevyţadující povolení 

Jsou to takové stísněné prostory, které neobsahují atmosférická nebezpečí, nebo 

nemají potenciál nebezpečí, která by způsobila smrt nebo závaţné fyzické ublíţení na zdraví. 

Rozhodnutí o tom, do kterého typu bude prostor patřit, musí být provedeno na místě v daném 

prostoru, na základě posouzení rizik. 
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9.3 Povolovací systém (stísněný prostor vyţadující povolení) 

Vstup do stísněného prostoru lze povolit pouze tehdy, kdy byly v daném prostoru 

vyhodnoceny a posouzeny rizika, po náleţitém uplatnění kroků zajišťujících podmínky 

izolace a zmírnění nebezpečí, povolen vstup, vydaný kompetentní osobou, jeţ je oprávněná 

toto povolení vydat (tzn. osoba zodpovědná za koordinaci úkolů, které se mají provést ve 

stísněném prostoru, a která se zúčastnila posuzování rizik). 

Proces povolování musí zahrnovat následující prvky: 

Posouzení rizika, týkající se stavu:  

 hladiny kyslíku,  

 znečišťující látky,  

 extrémní teploty a koncentrace hořlavých látek, 

 postupy izolování znečišťujících látek a ostatních energetických zdrojů,  

 potřeby ventilace,  

 zapsání a odepsání všech osob vstupujících do stísněných prostor,  

 osvětlení a signalizace. 

Posouzení rizik můţe vyţadovat poţadavek, aby osoby pracující ve stísněných prostorách 

nosily bezpečnostní postroj a byly zajištěny při vstupu do prostoru lanem vně stísněného 

prostoru, aby byla umoţněna snadná evakuace, v případě nouzové situace/havárie [6][21]. 
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9.4 Označování a uzamykání stísněného prostoru 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichţ můţe dojít k poškození 

zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení, které poskytují 

informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi 

zaměstnance. Bezpečnostní značky a značení jsou obrazové. 

Řádná péče, pravidelné čištění a ostatní údrţba bezpečnostních značek přísluší 

zaměstnavateli podle zákona č. 309/2006 Sb. jako u jakéhokoliv jiného výrobního a 

pracovního prostředku a zařízení. Příslušnou péči zajišťuje na svůj účet tak, aby potřebné 

zařízení bylo k dispozici v nezávadném stavu. Údrţbu je třeba provádět způsobem 

doporučeným výrobcem příslušného zařízení, aby nedocházelo k předčasnému znehodnocení.  

Vstupy do stísněných prostorů nebo objektů, místností s technickým zařízením 

identifikovaným jako stísněný prostor, musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

osob. Vstupy musí být uzamykatelné nebo pro jejich zpřístupnění musí být pouţito 

speciálního nářadí. Uvedené způsoby znepřístupnění se netýkají stísněných prostorů, kdy 

vstup je zamezen konstrukčními prvky, kryty, poklopy apod. 

Vstupy do stísněných prostorů musí být označeny bezpečnostní značkou „Vstup 

zakázán“ s doplňujícím textem „Stísněný prostor vyţadující povolení vstupu“ nebo „Stísněný 

prostor“.  

Vstupy do stísněných prostor, kde se obvykle bezpečnostní značka nedává, jako jsou 

vstupy do kanalizace, potrubí apod. musí být za běţného provozování znepřístupněny. Před 

zahájením prací v těchto prostorech musí být stanoven bezpečný pracovní postup a určená 

dohlíţející osoba. (upraveno podle [6][19][20][21]). 

 

Obrázek č. 2: Bezpečnostní značka [22] 
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10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů je 

zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 

na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce. Důleţitá je 

povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k 

předcházení rizikům. Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichţ 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zaměstnanec je 

oprávněn odmítnout výkon práce, o níţ má důvodně za to, ţe bezprostředně a závaţným 

způsobem ohroţuje jeho ţivot nebo zdraví, popřípadě ţivot nebo zdraví jiných fyzických 

osob; takové odmítnutí není moţné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se 

rozumí:  

 omezování vzniku rizik,  

 odstraňování rizik u zdroje jejich původu,  

 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,  

 omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejniţší počet 

nutný pro zajištění provozu, 

 přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

 udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 



 

22 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a poţadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se 

k rizikům, s nimiţ můţe přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 

vykonávána, a soustavně vyţadovat a kontrolovat jejich dodrţování.  

Školení je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, při změně 

pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie. Z toho mu plyne povinnost 

určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o 

provedeném školení. 

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a 

dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. 

Není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky 

jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich 

zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat poţadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. 

Ochranné prostředky musí: 

 být po dobu pouţívání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich pouţívání nesmí 

představovat další riziko, 

 odpovídat podmínkám na pracovišti, 

 být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

 respektovat ergonomické poţadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

Při hodnocení rizik pro výběr a pouţití ochranných prostředků se postupuje zejména podle 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto 

nařízení. 
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Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kůţe a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími 

mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním 

předpisem, téţ ochranné nápoje. 

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a 

ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu 

zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním 

plněním (upraveno podle [4][23]). 
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11 Vytipování míst, určené jako prostory stísněné na provozu 

Válcovna za studena 

Situace objektu je znázorněna v Příloze č. 1.  

Jako pracoviště se stísněnými prostory byla určena: 

 Grünewaldova ţíhárna (Elektrická ţíhárna) 

 Poklopová ţíhárna 

 Kabelové kanály - Energokanál 

 Hydroglóbus (vodojem) 

Grünewaldova ţíhárna a Poklopové pece jsou zařízení, která jsou obsluhována seshora 

obsluhou, ale veškeré kontroly (tlaku N2H2, zemního plynu, teploty chlazení, …) se provádí 

pod úrovní pracovního prostoru haly. Nebezpečím pro vstupující obsluhu je výskyt 

dusíkovodíkové směsi, která se pouţívá jako ochranná atmosféra při ţíhání.  

Poklopové pece jsou vytápěny zemním plynem. Plyn není jedovatý. Je 

charakteristického zápachu, který je způsoben obsahem doprovodných sloţek. Při 

nedokonalém spalování (malý přebytek vzduchu) mohou spaliny obsahovat oxid uhelnatý.  

11.1 Grünewaldova ţíhárna 

Ţíhací pece (GŢ) – jsou v podstatě válcové jámy, vytápěné elektrickými spirálami, 

umístěnými po obvodě jámy. Vlastní ţíhání probíhá v ţíhacích pecích (nabalený materiál je 

uzavřen v hrnci) vytápěných elektrickým proudem. Na GŢ je regulace ţíhací teploty 

automatická, technologický proces ţíhání je řízen počítačem. Materiál v hrnci je pod 

ochranou neutrální atmosféry, coţ je dusíkovodíková směs. 

 

Obrázek č. 3: Pohled na Grünewaldovu ţíhárnu 
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11.1.1 Popis prostoru 

Do podúrovňového prostoru Grünewaldovy ţíhárny, jsou dva vstupy. Kaţdý z jedné 

strany ţíhárny. Oba dva vstupy jsou opatřeny závorou proti vstupu nepovolaných osob.  

U vstupu jsou zákazové a výstraţné značky. Obsluha ţíhárny zde chodí minimálně 1 x 

denně po schodech dolů regulovat hlavní ventil rozvodu N2H2 pro chladící pole a pece GŢ. 

Před vstupem i během pobytu v prostoru pod ţíhárnou musí mít obsluha neustále u sebe 

detektor na škodliviny, kvůli  moţnému výskytu dusíkovodíkové atmosféry. 

Vţdy 1 x ročně se provede na celém rozvodu směsi N2H2 kontrola těsnosti. Provádí se 

pomocí pěnotvorného roztoku, při provozním tlaku v sítí na všech rozebíratelných spojích. O 

provedené kontrole je nutno provést zápis do provozního deníku. Kontrolu těsnosti provádí 

provozní technik plynových zařízení,  1x za 3 roky se kontrola provádí ve spolupráci 

s revizním technikem plynových zařízení. 

Uvádění a odstavování z provozu se provádí běţným způsobem, tzn. otevřením nebo 

uzavřením příslušné armatury popřípadě otevřením nebo uzavřením hlavního uzávěru plynu. 

Obsluha ţíhárny je trvalá, za obsluhu se povaţuje přední ţíhač a předák zušlechťovny. 

 

Obrázek č. 4: Vstup do Grünewaldovy ţíhárny 
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Obrázek č. 5: Prostor pod ţíhárnou a hlavní ventil 

11.1.2 Bezpečný pracovní postup  

Účelem je stanovit opatření pro prevenci rizik bezpečnostní pokyny a zásady pro 

vstupování a práci v uzavřeném prostoru, kde lze předpokládat výskyt chemických nebo 

mechanických vlivů a stanovit povinnosti jednotlivých zaměstnanců. Tento postup platí pro 

všechny zaměstnance, jakoţ i externí firmy. 

Všeobecné bezpečnostní zásady: 

Způsobilost zaměstnanců 

Práce v uzavřeném prostoru smějí vykonávat pouze zaměstnanci starší 18 - ti let, 

tělesně a duševně způsobilí pro tyto práce. Při jejich výběru musí být respektován jejich 

zdravotní stav s ohledem na případné zákazy prací nebo zdravotní omezení uvedená v 

posudku lékaře závodní preventivní péče. Toto ustanovení platí i pro externí firmy, jejichţ 

zaměstnanci budou vstupovat do uzavřeného prostoru.  
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Povinnosti vedoucích zaměstnanců 

Vedoucí zaměstnanci jsou zodpovědní za bezpečnost osob, které vstupují do 

uzavřeného prostoru z hlediska jejich seznámení s bezpečnými pracovními postupy, za 

stanovení bezpečného pracovního postupu v případě havárie či nehody, řádnou zdravotní 

způsobilost zaměstnanců, za vybavení zaměstnanců potřebnými OOPP a pomůckami, 

potřebnými ke zjišťování výskytu nebezpečných látek. 

Seznámení zaměstnanců s bezpečnostními opatřeními a pracovním postupem  

Zaměstnanci, kteří budou vstupovat do uzavřených prostorů, musí být před vstupem 

seznámeni s moţným ohroţením a bezpečnostními opatřeními, která je budou před nimi 

chránit (OOPP apod.) a příslušným pracovním postupem pro zadanou činnost. Dokladem o 

provedeném seznámení jsou podpisy zaměstnanců při pravidelném školení. 

Poskytnutí první pomoci 

Poskytování první pomoci je moţné ukončit pouze v případě vyčerpání záchranců, 

obnovení normálního dýchání postiţeného nebo po předání postiţeného kvalifikovaným 

záchranářům. Lékárnička je uloţena v kanceláři předáků zušlechťovny. Na poskytování první 

pomoci musí být zaměstnanci pravidelně školeni. 

Je zakázáno: 

 Obsluhovat zařízení, s jejichţ obsluhou nebyli zaměstnanci řádně seznámeni a 

proškoleni a obsluhovat zařízení, jehoţ obsluhou nebyli pověřeni. Obsluhovat 

a konat jakékoliv práce na elektrickém zařízení a v jejich blízkosti, pokud k 

tomu nejsou určeni a nemají potřebnou kvalifikaci.  

 Vstupovat do prostorů s vyznačeným zákazem vstupu, pokud to nesouvisí s 

výkonem jeho profese nebo procházet místy označenými zákazem vstupu. 

 Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty či značky. 
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Poţární ochrana 

Kaţdý zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nezadal příčinu ke vzniku poţáru. 

Kaţdý, kdo zpozoruje poţár je okamţitě povinen uhasit poţár dostupnými hasebními 

prostředky nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, (pokud není ohroţena jeho 

bezpečnost). Ohlásit poţár (nebo zabezpečit jeho ohlášení) na HZS Moravskoslezského kraje 

(telefonní číslo 150 př. na evropské číslo tísňového volání 112) a okamţitě o vzniku poţáru 

informovat nadřízeného pracovníka. 

Zaměstnanec potvrzuje svým podpisem, ţe v rámci vstupního školení byl seznámen s 

funkcí a způsobem pouţití ručních hasicích přístrojů umístěných na pracovišti, poţárními 

poplachovými směrnicemi, poţárním řádem a evakuačním plánem pro daný objekt. Přehodit 

za popis zařízení a za to závady a rizika 

Pracovní postup: 

 Všem zaměstnancům je zakázáno bez ohlášení vstupovat do uzavřeného prostoru a 

provádět v něm jakékoliv práce.  

 Před vstupem do stísněného prostoru se zaměstnanec musí nahlásit u svého vedoucího 

oddělení nebo jím pověřeného zástupce (zpravidla mistr), externí zaměstnanec musí 

vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím vzor víz příloha č. 4. 

 Při práci je potřebné mít OOPP, které jsou určeny k ochraně před riziky na pracovišti. 

Pracovník v uzavřeném prostoru je povinen pouţívat: ochranný oděv, pracovní obuv, 

pracovní rukavice, pracovní přilbu. 

 Před kaţdým vstupem neţ osoba vstoupí do prostoru je nutno udělat analýzu ovzduší 

kvůli hromadění nebezpečných koncentrací vznikajících při pracovních procesech.  

 Zaměstnanci vstupující do tohoto prostoru označeného bezpečnostní tabulkou „Zákaz 

vstupu bez dýchacího přístroje a detektoru plynu! Prostor s nebezpečím výskytu 

plynu!“ a bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu bez detektoru plynu! Prostor 

s nebezpečím výskytu plynu!“, musí být vybaveni osobními detektory daného plynu. 

Postup pro správné pouţití detektoru plynu víz Příloha č. 2. 

 Při vstupu/odchodu do a z prostoru je nutno zajistit vstup tak, aby se zamezilo vstupu 

ostatním zaměstnancům. 
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 Během práce je nutno si počínat bezpečně, udrţovat pořádek a čistotu na pracovišti a 

volné cesty k východům. A to tak, aby si další pracovník nezpůsobil poranění o 

nedbale odloţené nářadí.  

 Při chůzi po schodech se drţet zábradlí.  

 Regulaci hlavního ventilu rozvodu N2H2 provádět jen po dobu nezbytně nutnou.  

 Pokud během práce dojde ve stísněném prostoru k varovné signalizaci alarmu na 

osobním plynovém detektoru je nutno okamţitě přerušit práci a neprodleně opustit 

prostor. 

 Konzultovat výskyt nejasnosti a mimořádných problémů na pracovišti s vedoucím. 

 V případě havárie nebo úniku vlivem netěsností ve stísněném prostoru je nutno zastavit 

přívod dusikovodíkové směsi N2H2. Ten je veden mezi halou mořírny a regulační 

stanicí, kde je umístěn hlavní uzávěr. 

 Všichni nově začínající pracovníci by měli být seznámeni se záchrannými postupy před 

tím, neţ začnou v uzavřených prostorách pracovat, a potom opakovaně kaţdých 12 

měsíců. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni nejen se záchrannými  postupy, ale i 

s místem a pouţitím záchranných prostředků a příslušenství. 

 V případě nutné potřeby evakuace postiţených osob, nebo neodkladné práce ve 

stísněném prostoru při výskytu nebezpečné atmosféry pouţít dýchací přístroje. Ty jsou 

umístěny v místnosti vedle velínu ţíhárny.  

 Zajistit proškolení pro pouţití dýchacích přístrojů (v AM od firmy Dräger). 

 V případě záchrany postiţeného z prostoru, vţdy provádět záchranu min. ve dvou. 

 Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a 

závady na pracovišti, které ohroţují nebo by bezprostředně a závaţným způsobem 

mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci. Zejména hrozící vznik 

nebezpečí mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo 

poruchy technických zařízení. 

 Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě 

úraz jiné fyzické osoby, jehoţ byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho 

příčin. 
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Nelze-li rizika spojená se vstupem osob a pracemi v uzavřeném prostoru odstranit 

opatřeními uvedenými v tomto postupu, stanoví uţivatel uzavřeného prostoru, ve spolupráci s 

bezpečnostním technikem, technologem, eventuálně jinými přizvanými odborníky, další 

alternativní bezpečný postup a opatření k eliminaci rizik. 

Kontrolou dodrţování tohoto pracovního postupu jsou pověřeni vedoucí zaměstnanci 

společnosti a bezpečnostní technici oddělení Bezpečnost práce (upraveno podle 

[6][3][4][13][23][24][25]). 

11.1.3 Rizika a jejich opatření 

Při práci na pracovištích je nutno dodrţovat poţadavky právních a ostatních předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Níţe jsou uvedená rizika, která byla zpozorována během prohlídky prostoru a vyskytují se 

nebo mohou se vyskytovat na pracovištích, a k těmto rizikům jsou vypsány opatření. 

Tabulka č. 1: Rizika a opatření pro Grünewaldovu ţíhárnu 

Riziko R Opatření 

Alkohol / jiné 

návykové látky 
9 Namátkové dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. 

Zúţené prostory - 

úder, náraz 
8 

Při pohybu je nutno pouţívat OOPP, mimo jiné průmyslovou 

bezpečnostní přilbu.  

Neukládat nepotřebné věcí v těchto prostorách. 

Udušení 

nedostatkem 

kyslíku / otrava 

plyny 

8 

Před vstupem pracovníka do prostoru ověřit nezávadnost ovzduší. 

Je třeba zohlednit dobu měření pomoci detektoru – nevstupovat 

hned po zapnutí detektoru. 

Nepřipustit, aby pracovníci vstoupili do prostoru, pokud jsou 

překročeny nebezpečné koncentrační limity v ovzduší nebo je zde 

nedostatek kyslíku. 

Pokud při práci ve stísněném prostoru pomocí detektoru dojde ke 

zvýšenému mnoţství škodlivin CO a následné zvukové signalizaci 

(nedostatku kyslíku pod 19,5% nebo nad 23,5%), nutno provést 

okamţitou evakuaci. 

Výbuch, poţár 8 Zákaz kouření v ţíhárně. 

Sníţená viditelnost 5 

Zajištění adekvátní viditelnosti pro bezpečné provádění 

pracovních činností.  

Vybavení osoby vstupující do uzavřeného prostoru záloţním 

zdrojem světla (zpravidla bateriovou svítilnou) – Před vstupem 

zkontrolovat její funkčnost. 
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Úraz elektrickým 

proudem. 
5 

V případě odhalení nedostatků na el. instalacích a el. zařízeních, 

tyto ihned oznámit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci. 

Prohlubně, 

nerovnosti 
4 

Některé přístupové prostory - podlahy nemusí být v řádném 

technickém stavu, proto je nutná zvýšená opatrnost, při pohybu v 

těchto prostorách.  

Zakopnutí / 

uklouznutí 
4 

Při pohybu po pracovišti je nutno dbát zvýšené opatrnosti a 

pouţívat vhodnou pracovní, bezpečnostní obuv. 

Při chůzi po schodech dolů do prostoru pod ţíhárnou je třeba se 

drţet zábradlí, aby nedošlo k nekontrolovatelnému pádu. 

Poškozené OOPP 4 

Pouţívat vhodné OOPP (zejména pracovní obuv, ochranný oděv, 

ochrannou průmyslovou přilbu). 

V případě nadměrného poškození OOPP, je nutno tyto prostředky 

nahradit za nové. 

R = míra rizika (1 = zanedbatelné riziko; 10 = extrémní riziko – nutno zastavit práce do přijetí opatření) 

11.1.4 Zjištěné závady a doporučení k odstranění 

Při prohlídce tohoto prostoru byly zjištěny tyto závady: 

 Poškozená betonová podlaha, hrozí zakopnutí nebo zvrtnutí kotníku. 

 Oba dva vstupy nejsou označeny bezpečnostní značkou, která informuje, ţe se 

jedná o stísněný prostor. 

 Vstupní závory do tohoto prostoru nebyly zajištěny uzamčením proti vstupu 

nepovolaným osobám 

Návrhy na opatření: 

 Poškozenou podlahu, kde hrozí zakopnutí nebo zvrtnutí nohy opravit. 

 Vybavit vstupy bezpečnostní značkou, která informuje, ţe se jedná o 

stísněný prostor. 

 Zajistit vstupy uzamykatelnými brankami. 
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11.2 Poklopová ţíhárna 

Poklopové pece slouţí k ţíhání pásové oceli. Topným plynem je zde zemní plyn. Pec 

se skládá z: ochranného krytu a válcové nádoby přenosné poklopové pece, která zamezuje 

okysličení povrchu ţíhaného materiálu. 

Vlastní ţíhání probíhá v přenosných ţíhacích pecích (ustavených na ţíhací základnu 

s nabaleným materiálem přikrytým ochranným krytem), vytápěných zemním plynem, který je 

do pece přiváděn osmi tangenciálně rozloţenými hořáky ve dvou řadách po obvodě pece. 

Materiál v ochranném krytu je pod ochranou neutrální atmosféry, coţ je 

dusíkovodíková směs. 

 

Obrázek č. 6: Pohled na poklopové pece 

11.2.1 Popis prostoru 

Prostor pod poklopovými pecemi se také nachází pod úrovní podlahy, je zde pouze 

jeden vstup. Vstup shora je opatřen neuzamykatelnou závorou proti vstupu nepovolaným 

osobám, která zabraňuje vstupu do prostoru pod ţíhárnu. Po schodišti dolů, je ještě jedna 

uzamykatelná branka. Klíče od ní jsou ve velínu ţíhárny. U vstupu jsou zákazové a výstraţné 

značky. Ţíhací reţim je automaticky regulován řídicím systémem. Obsluha ţíhárny zde chodí 

minimálně 2x denně, kvůli vizuální kontrole jednotlivých hodnot na zařízeních. 

 



 

33 

 

Během ţíhání kontroluje přední ţíhač cirkulaci ochranné atmosféry sledováním chodu 

ventilátoru, čerpadla na spaliny (přístup je omezen potrubím, z jedné strany je průchozí výška 

120 cm a z druhé strany je 170 cm) a průběh náběhu teplot. Zvýšenou pozornost věnuje 

teplotám v době, kdy je dosaţeno předepsaných hodnot. Dále kontroluje průtok chladící vody. 

Před vstupem i během pobytu v prostoru pod ţíhárnou musí mít neustále u sebe 

detektor kvůli moţnému výskytu dusíkovodíkové atmosféry a zemního plynu. 

Vţdy 1 x ročně se provede na celém rozvodu směsi N2H2 a zemního plynu kontrola 

těsnosti. Provádí se pomocí pěnotvorného roztoku, při provozním tlaku v sítí na všech 

rozebíratelných spojích. O provedené kontrole se provede zápis do provozního deníku. 

Provádí provozní technik plynových zařízení, respektive 1x za 3 roky ve spolupráci 

s revizním technikem. 

Uvádění a odstavování z provozu se provádí běţným způsobem, tzn. otevřením nebo 

uzavřením příslušné armatury popřípadě otevřením nebo uzavřením hlavního uzávěru plynu. 

Obsluha ţíhárny je trvalá, za obsluhu se povaţuje přední ţíhač a předák zušlechťovny. 

 

Obrázek č. 7: Branka zamezující vstup 
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Obrázek č. 8: Prostor pod ţíhárnou a čerpadlo na spaliny 

11.2.2 Bezpečný pracovní postup 

Účelem je stanovit opatření pro prevenci rizik bezpečnostní pokyny a zásady pro 

vstupování a práci v uzavřeném prostoru, kde lze předpokládat výskyt chemických nebo 

mechanických vlivů a stanovit povinnosti jednotlivých zaměstnanců. Tento postup platí pro 

všechny zaměstnance, jakoţ i externí firmy. 

Všeobecné bezpečnostní zásady: 

Způsobilost zaměstnanců 

Práce v uzavřeném prostoru smějí vykonat pouze zaměstnanci starší 18 - ti let, tělesně 

a duševně způsobilí pro tyto práce. Při jejich výběru musí být respektován jejich zdravotní 

stav s ohledem na případné zákazy prací nebo zdravotní omezení uvedená v posudku lékaře 

závodní preventivní péče. Toto ustanovení platí i pro externí firmy, jejichţ zaměstnanci budou 

vstupovat do uzavřeného prostoru.  

Povinnosti vedoucích zaměstnanců  

Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za bezpečnou přípravu vstupujících osob do 

uzavřeného prostoru, řádnou zdravotní způsobilost těchto zaměstnanců, stanovení bezpečných 

podmínek při opravách, včetně potřebného vybavení OOPP, jakoţ i za technický stav k práci 

pouţívaného nářadí a pracovních pomůcek. 
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Seznámení zaměstnanců s bezpečnostními opatřeními a pracovním postupem  

Zaměstnanci, kteří budou vstupovat do uzavřených prostorů, musí být před vstupem 

seznámeni s moţným ohroţením a bezpečnostními opatřeními, která je budou před nimi 

chránit (OOPP apod.) a příslušným pracovním postupem pro zadanou činnost. Dokladem o 

provedeném seznámení jsou podpisy zaměstnanců při pravidelném školení. 

Poskytnutí první pomoci 

Poskytování první pomoci je moţné ukončit pouze v případě vyčerpání zachránců, 

obnovení normálního dýchání postiţeného nebo po předání postiţeného kvalifikovaným 

záchranářům. Lékárnička je uloţena v kanceláři předáků zušlechťovny. Na poskytování první 

pomoci musí být zaměstnanci pravidelně školeni. 

Je zakázáno: 

 Obsluhovat zařízení, s jejichţ obsluhou nebyli zaměstnanci řádně seznámeni a 

proškoleni a obsluhovat zařízení, jehoţ obsluhou nebyli pověřeni. Obsluhovat a konat 

jakékoliv práce na elektrickém zařízení a v jejich blízkosti, pokud k tomu nejsou 

určeni a nemají potřebnou kvalifikaci.  

 Vstupovat do prostorů s vyznačeným zákazem vstupu, pokud to nesouvisí s výkonem 

jeho profese nebo procházet místy označenými zákazem vstupu. 

 Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty či značky. 

Poţární ochrana 

Kaţdý zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nezadal příčinu ke vzniku poţáru. 

Kaţdý, kdo zpozoruje poţár je okamţitě povinen uhasit poţár dostupnými hasebními 

prostředky nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, (pokud není ohroţena jeho 

bezpečnost). Ohlásit poţár (nebo zabezpečit jeho ohlášení) na HZS Moravskoslezského kraje 

(telefonní číslo 150 př. na evropské číslo tísňového volání 112) a okamţitě o vzniku poţáru 

informovat nadřízeného pracovníka. 

Zaměstnanec potvrzuje svým podpisem, ţe v rámci vstupního školení byl seznámen 

s funkcí a způsobem pouţití ručních hasicích přístrojů umístěných na pracovišti, poţárními 

poplachovými směrnicemi, poţárním řádem a evakuačním plánem pro daný objekt. 
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Pracovní postup: 

 Všem zaměstnancům je zakázáno bez ohlášení, vstupovat do uzavřeného prostoru a 

provádět v něm jakékoliv práce.  

 Před vstupem do stísněného prostoru se zaměstnanec musí nahlásit u svého vedoucího 

oddělení nebo jím pověřeného zástupce (zpravidla mistr), externí zaměstnanec musí 

vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím vzor víz příloha č. 4. 

 Klíč od tohoto prostoru je ve velínu ţíhárny, po skončení prací je nutno za sebou 

zamknout a klíč vrátit do velínu ţíhárny, vedoucímu zaměstnanci, popřípadě jeho 

zástupci. 

 Při vstupu a výstupu uzavřít za sebou závoru tak, aby se zamezilo vstupu ostatním 

zaměstnancům.  

 Při práci je potřebné mít OOPP, které jsou určeny k ochraně před riziky na pracovišti. 

Pracovník v uzavřeném prostoru je povinen pouţívat: ochranný oděv, pracovní obuv 

s protiskluzovou podráţkou, pracovní rukavice, pracovní přilbu. 

 Před kaţdým vstupem neţ osoba vstoupí do prostoru je nutno udělat analýzu ovzduší 

detektorem plynu, kvůli hromadění nebezpečných koncentrací, vznikajících při 

pracovních procesech (CO a zemní plyn).  

 Zaměstnanci vstupující do tohoto prostoru označeného bezpečnostní tabulkou „Zákaz 

vstupu bez dýchacího přístroje a detektoru plynu! Prostor s nebezpečím výskytu 

plynu!“ a bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu bez detektoru plynu! Prostor 

s nebezpečím výskytu plynu!“, musí být vybaveni osobními detektory daného plynu. 

Postup pro správné pouţití detektoru plynu víz Příloha č. 2. 

 Během práce je nutno si počínat bezpečně, udrţovat pořádek a čistotu na pracovišti a 

volné cesty k východům. A to tak, aby si další pracovník nezpůsobil poranění o 

nedbale odloţené nářadí.  

 Při chůzi po schodech se drţet zábradlí.  

 Po skončení pracovního úkonu nutno opustit stísněný prostor. 

 Kontrolovat: čerpadlo na spaliny, zda je jeho funkčnost v pořádku, teplotu na pecích a 

správnou hladinu chladicí kapaliny. V případě špatné těsnosti na chladícím potrubí je 

nutno tuto i jiné zjištěné skutečnosti nahlásit svému nadřízenému. 
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 Konzultovat výskyt nejasností a mimořádných problémů na pracovišti s vedoucím. 

 Pokud během práce dojde ve stísněném prostoru k varovné signalizaci alarmu na 

osobním plynovém detektoru je nutno okamţitě přerušit práci a neprodleně opustit 

prostor. 

 V případě havárie nebo úniku vlivem netěsností ve stísněném prostoru je nutno zastavit 

přívod dusikovodíkové směsi N2H2. Ten je veden mezi halou mořírny a regulační 

stanicí, kde je umístěn hlavní uzávěr. 

 V případě nutné potřeby evakuace postiţených osob, nebo neodkladné práce ve 

stísněném prostoru při výskytu nebezpečné atmosféry pouţít dýchací přístroje. Ty jsou 

umístěny v místnosti vedle velínu ţíhárny.  

 Zajistit proškolení pro pouţití dýchacích přístrojů (v AM od firmy Dräger). 

 Všichni nově začínající pracovníci by měli být seznámeni se záchrannými postupy před 

tím, neţ začnou v uzavřených prostorách pracovat, a potom opakovaně kaţdých 12 

měsíců. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni nejen se záchrannými  postupy, ale i 

s místem a pouţitím záchranných prostředků a příslušenství. 

 V případě záchrany postiţeného z prostoru, vţdy provádět záchranu min. ve dvou. 

 Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a 

závady na pracovišti, které ohroţují nebo by bezprostředně a závaţným způsobem 

mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik 

mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy 

technických zařízení. 

 Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě 

úraz jiné fyzické osoby, jehoţ byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho 

příčin. 

Nelze-li rizika spojená se vstupem osob a pracemi v uzavřeném prostoru odstranit 

opatřeními uvedenými v tomto postupu, stanoví uţivatel uzavřeného prostoru, ve spolupráci s 

bezpečnostním technikem, technologem, eventuálně jinými přizvanými odborníky, další 

alternativní bezpečný postup a opatření k eliminaci rizik. 
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Kontrolou dodrţování tohoto pracovního postupu jsou pověřeni vedoucí zaměstnanci 

společnosti a bezpečnostní technici oddělení Bezpečnost práce (upraveno podle 

[3][4][6][13][23][24][25]).  

 

 

11.2.3 Rizika a jejich opatření 

Při práci na pracovištích je nutno dodrţovat poţadavky právních a ostatních předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Níţe jsou uvedená rizika, která byla zpozorována během prohlídky prostoru a vyskytují se 

nebo mohou se vyskytovat na pracovištích, a k těmto rizikům jsou vypsány opatření. 

Tabulka č. 2: Rizika a opatření pro poklopové pece 

Riziko R Opatření 

Únik zemního 

plynu 
10 

Při zjištění úniku zemního plynu pomocí detektoru - zastavit 

veškeré práce provést evakuaci a okamţitě provést odvětrávání 

pracovního prostoru. Následně přivolat plynaře aby našli 

netěsnost a odstranili závadu. 

Alkohol / jiné 

návykové látky 
9 Namátkové dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. 

Zúţené prostory - 

úder, náraz 
8 

Při pohybu je nutno pouţívat OOPP, mimo jiné průmyslovou 

bezpečnostní přilbu. 

Udušení 

nedostatkem 

kyslíku / otrava 

plyny 

8 

Před vstupem pracovníka do prostoru ověřit nezávadnost ovzduší. 

Je třeba zohlednit dobu měření pomoci detektoru – nevstupovat 

hned po zapnutí detektoru. 

Nepřipustit, aby pracovníci vstoupili do prostoru, pokud jsou 

překročeny nebezpečné koncentrační limity v ovzduší nebo je zde 

nedostatek kyslíku. 

Pokud při práci ve stísněném prostoru pomocí detektoru dojde ke 

zvýšenému mnoţství škodlivin CO nebo zemního plynu a 

následné zvukové signalizaci (nedostatku kyslíku pod 19,5% nebo 

nad 23,5%), nutno provést okamţitou evakuaci. 

Kontrola zemního 

plynu 
8 

Je třeba neustále kontrolovat moţný únik plynu a to v opakujících 

se intervalech maximálně co 72 hodin.  

Měření provádí plynaři ze společnosti ČEZ Energetické sluţby, 

s.r.o. 

Výbuch, poţár 8 Zákaz kouření v ţíhárně. 
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Sníţená viditelnost 5 

Zajištění adekvátní viditelnosti pro bezpečné provádění 

pracovních činností. 

Vybavení osoby vstupující do uzavřeného prostoru záloţním 

zdrojem světla (zpravidla bateriovou svítilnou) – Před vstupem 

zkontrolovat její funkčnost. 

Úraz elektrickým 

proudem. 
5 

V případě odhalení nedostatků na el. instalacích a el. zařízeních, 

tyto ihned oznámit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci. 

Prohlubně, 

nerovnosti 
4 

Některé přístupové prostory - podlahy nemusí být v řádném 

technickém stavu, proto je nutná zvýšená opatrnost, při pohybu v 

těchto prostorách. 

Poškozené OOPP 4 

Pouţívat vhodné OOPP (zejména pracovní obuv, ochranný oděv, 

rukavice, ochrannou průmyslovou přilbu). 

V případě nadměrného poškození OOPP, je nutno tyto prostředky 

nahradit za nové. 

Zakopnutí / 

uklouznutí 
4 

Při pohybu po pracovišti je nutno dbát zvýšené opatrnosti a 

pouţívat vhodnou pracovní nebo lépe bezpečnostní obuv. 

Při chůzi po schodech dolů do prostoru pod ţíhárnou je třeba se 

drţet zábradlí, aby nedošlo k nekontrolovatelnému pádu. 

Horké povrchy 3 

Pohybovat se obezřetně, s rozmyslem se dotýkat dílů, částí a 

ploch, pouţívat ochranné rukavice. – Je zde nebezpečí sálavého 

tepla. 

R = míra rizika (1 = zanedbatelné riziko; 10 = extrémní riziko – nutno zastavit práce do přijetí opatření) 

11.2.4 Zjištěné závady a doporučení k odstranění 

Při prohlídce tohoto prostoru byly zjištěny tyto závady: 

 Z chladícího vodního potrubí, které chladí ţíhací pece, kape na zem přes těsnící 

krouţky voda, čímţ vzniká nebezpečí uklouznutí osob na mokré podlaze. 

 Vstup není označen bezpečnostní značkou, která informuje, ţe se jedná o 

stísněný prostor. 

Návrhy na opatření: 

 Navrhuji opravovat těsnění častěji a pouţívat obuv s protiskluzovou 

podráţkou. 

 Vybavit vstup bezpečnostní značkou, která informuje, ţe se jedná o 

stísněný prostor. 
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11.3 Kabelové kanály 

Nacházejí se 2 metry pod úrovní podlahy objektu Válcovny za studena a slouţí 

k rozvodům elektrické energie k jednotlivým výrobním zařízením. Objekt má nepravidelný 

půdorys o největší velikosti 167 x 119 m. Kabelové kanály nejsou ve všech případech 

spolehlivě poţárně odděleny od 1. NP, v některých případech je krytí provedeno pouze 

plechem, bez poţární odolnosti. Prostředí v těchto prostorách je bráno jako prostředí vlhké. 

Tyto průchozí kanály jsou z betonové konstrukce s vlastním osvětlením. Po obou stranách 

kanálu jsou umístěny regály kovové konstrukce, ve kterých jsou uloţeny vlastní kabely. 

11.3.1 Popis prostoru 

Hlavní vchod se nachází v první válcovací hale v rohu haly. Dveře mají zvenčí místo 

kliky kouli a jsou otevíratelné pouze univerzálním klíčem, který mají elektrikáři na údrţbě. Za 

dveřmi je schodiště, po kterém se dostaneme do velkého kabelového prostoru, odkud vychází 

hlavní kabelový kanál. V místě odbočení jsou vţdy dveře, na kterých je protipoţární nástřik. 

Nejdelší kabelový kanál má délku cca 400 m a má 4 nouzové výstupy, které lze otevřít jen 

z kanálu, uvolněním páky která zabraňuje otevření poklopu z haly, aby nedošlo 

k neoprávněnému vstupu. Únikový východ je v hale ohrazen mobilním zábradlím, tak aby 

nedošlo k zabránění při úniku. Podrobné schéma kabelového kanálu viz Příloha č. 3. 

Obsluha zde chodí max. 1x za 2 týdny a to v případě chybné signalizace poruchy čidla 

EPS, anebo vizuální kontroly čerpadel (nacházejí se zde dvě čerpadla), která odčerpávají 

spodní vodu z kanálu. Jedná se o kalová čerpadla s plovákovým spínačem, který ovládá chod 

čerpadla v závislosti na hladině čerpané vody. Nehrozí zde vznik nebezpečné atmosféry, proto 

není nutné mít sebou detektor škodlivin. 

Průchozí výška chodeb je v některých případech sníţena na 160 cm a v případě 

odboček k nouzovým východům aţ na 110 cm. V nejdelším kabelovém kanálu v jednom 

místě vedou kabely i skrz průchod chodby a průchozí výška je zde 120 cm. 

Kabelové kanály jsou střeţeny EPS, ústředna a panel jsou v trafostanici a na velínu 

v případě vzniku poţáru ověří, zda jde o poţár a ověří přesně místa a sekci vzniku poţáru. 

Všem zaměstnancům je v případě signalizace poţáru nebo poţáru zakázán vstup do 

kabelových kanálů. 
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Typy pouţitých kabelů v kabelových kanálech: 

 kabely nízkého napětí 230 V, 400 V, 500 V 

 kabely vysokého napětí 6 000 V 

 

Obrázek č. 9: Vstup a nouzový východ z kabelového kanálu 

 

Obrázek č. 10: Hlavní kabelový kanál a regály z kovové konstrukce s uloţenými kabely 



 

42 

 

11.3.2 Bezpečný pracovní postup 

Účelem je stanovit opatření pro prevenci rizik bezpečnostní pokyny a zásady pro 

vstupování a práci v uzavřeném prostoru, kde lze předpokládat výskyt chemických nebo 

mechanických vlivů a stanovit povinnosti jednotlivých zaměstnanců. Tento postup platí pro 

všechny zaměstnance, jakoţ i externí firmy. 

Všeobecné bezpečnostní zásady: 

Způsobilost zaměstnanců 

Práce v uzavřeném prostoru smějí vykonat pouze zaměstnanci starší 18 - ti let, tělesně 

a duševně způsobilí pro tyto práce. Při jejich výběru musí být respektován jejich zdravotní 

stav s ohledem na případné zákazy prací nebo zdravotní omezení uvedená v posudku lékaře 

závodní preventivní péče. Toto ustanovení platí i pro externí firmy, jejichţ zaměstnanci budou 

vstupovat do uzavřeného prostoru.  

Povinnosti vedoucích zaměstnanců  

Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za bezpečnou přípravu osob, vstupující do 

uzavřeného prostoru, řádnou zdravotní způsobilost zaměstnanců, stanovení bezpečných 

podmínek opravy včetně OOPP, jakoţ i technický stav k práci pouţívaného nářadí a 

pracovních pomůcek. 

Seznámení zaměstnanců s bezpečnostními opatřeními a pracovním postupem  

Zaměstnanci, kteří budou vstupovat do uzavřených prostorů, musí být před vstupem 

seznámeni s moţným ohroţením a bezpečnostními opatřeními, která je budou před nimi 

chránit (OOPP apod.) a příslušným pracovním postupem pro zadanou činnost. Dokladem o 

provedeném seznámení jsou podpisy zaměstnanců při pravidelném školení. 

Poskytnutí první pomoci 

Poskytování první pomoci je moţné ukončit pouze v případě vyčerpání zachránců, 

obnovení normálního dýchání postiţeného nebo po předání postiţeného kvalifikovaným 

záchranářům. Lékárnička je uloţena v kanceláři předáků zušlechťovny. Na poskytování první 

pomoci musí být zaměstnanci pravidelně školeni. 
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Je zakázáno: 

 Obsluhovat zařízení, s jejichţ obsluhou nebyli zaměstnanci řádně seznámeni a 

proškoleni a obsluhovat zařízení, jehoţ obsluhou nebyli pověřeni. Obsluhovat a konat 

jakékoliv práce na elektrickém zařízení a v jejich blízkosti, pokud k tomu nejsou 

určeni a nemají potřebnou kvalifikaci.  

 Vstupovat do prostorů s vyznačeným zákazem vstupu, pokud to nesouvisí s výkonem 

jeho profese nebo procházet místy označenými zákazem vstupu. 

 Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty či značky. 

Poţární ochrana 

Kaţdý zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nezadal příčinu ke vzniku poţáru. 

Kaţdý, kdo zpozoruje poţár je okamţitě povinen uhasit poţár dostupnými hasebními 

prostředky nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, (pokud není ohroţena jeho 

bezpečnost). Ohlásit poţár (nebo zabezpečit jeho ohlášení) na HZS Moravskoslezského kraje 

(telefonní číslo 150 př. na evropské číslo tísňového volání 112) a okamţitě o vzniku poţáru 

informovat nadřízeného pracovníka. 

Zaměstnanec potvrzuje svým podpisem, ţe v rámci vstupního školení byl seznámen 

s funkcí a způsobem pouţití ručních hasicích přístrojů umístěných na pracovišti, poţárními 

poplachovými směrnicemi, poţárním řádem a evakuačním plánem pro daný objekt. 

Pracovní postup: 

 Všem zaměstnancům je zakázáno bez ohlášení vstupovat do uzavřeného prostoru a 

provádět v něm jakékoliv práce. 

 Před vstupem do stísněného prostoru se zaměstnanec musí nahlásit u svého vedoucího 

oddělení nebo jím pověřeného zástupce (zpravidla mistr), externí zaměstnanec musí 

vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím vzor víz příloha č. 4. 

 Nelze vstupovat a pracovat v kabelovém kanálu osamoceně, ale minimálně ve 2 členné 

pracovní skupině, z nichţ jeden je vedoucí skupiny, kterého určí jejich nadřízeny. 

 Klíč od tohoto prostoru je na údrţbě elektrikářů, po skončení prací je nutno za sebou 

zamknout a klíč vrátit na údrţbu vedoucímu zaměstnanci, popřípadě jeho zástupci. 

 Při vstupu do prostoru je nutno za sebou zavřít hlavní dveře (místo kliky je na dveřích 

instalována koule) aby se zamezilo vstupu ostatním zaměstnancům.  
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 Při práci je potřebné mít OOPP, které jsou určeny k ochraně před riziky na pracovišti. 

Pracovník v uzavřeném prostoru je povinen pouţívat: ochranný oděv, pracovní obuv, 

pracovní rukavice, pracovní přilbu. 

 Přenosná svítidla - k osvětlení uzavřených prostor je povoleno pouţívat pouze 

bezpečnostní elektrická svítidla s ochranným košem z nejiskřivého materiálu s napětím 

24 V, popř. ruční baterky z nejiskřivého materiálu. Přenosnou svítilnu je pracovník 

povinen mít u sebe jelikoţ se během pobytu v prostoru dostane do míst, kam 

nedosahuje umělé osvětlení. 

 Během práce je nutno si počínat bezpečně, udrţovat pořádek a čistotu na pracovišti a 

volné cesty k východům a nouzovým východům. A to tak, aby si další pracovník 

nezpůsobil poranění o nedbale odloţené nářadí.  

 Při chůzi po schodech se drţet zábradlí.  

 Vizuální kontrolu toho prostoru provádět jen po dobu nezbytně nutnou.  

 Nenechat dveře s poţárním nástřikem v otevřené poloze. 

 V případě výskytu oleje či emulzí v kanálu je třeba tyto vyskytující se látky odstranit 

pomocí pilin nebo Vapexem. A tento materiál odvézt na příslušné sběrné místo. 

 Je třeba kontrolovat správný chod čerpadel, zda není nějak poškozeno a zda je funkční 

plovákový spínač, aby nedošlo k zaplavení prostoru spodní vodou. 

 V případě hlášení poţáru pomocí EPS je přísný zákaz vstupu do kabelového kanálu. 

 Konzultovat výskyt nejasnosti a mimořádných problémů na pracovišti s vedoucím. 

 Všichni nově začínající pracovníci by měli být seznámeni se záchrannými postupy před 

tím, neţ začnou v uzavřených prostorách pracovat, a potom opakovaně kaţdých 12 

měsíců. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni nejen se záchrannými  postupy, ale i 

s místem a pouţitím záchranných prostředků a příslušenství. 

 V případě záchrany postiţeného z prostoru, vţdy provádět záchranu min. ve dvou. 

 Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a 

závady na pracovišti, které ohroţují nebo by bezprostředně a závaţným způsobem 

mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik 

mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy 

technických zařízení. 
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 Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě 

úraz jiné fyzické osoby, jehoţ byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho 

příčin. 

Nelze-li rizika spojená se vstupem osob a pracemi v uzavřeném prostoru odstranit 

opatřeními uvedenými v tomto postupu, stanoví uţivatel uzavřeného prostoru, ve spolupráci s 

bezpečnostním technikem, technologem, eventuálně jinými přizvanými odborníky, další 

alternativní bezpečný postup a opatření k eliminaci rizik. 

Kontrolou dodrţování tohoto pracovního postupu jsou pověřeni vedoucí zaměstnanci 

společnosti a bezpečnostní technici oddělení Bezpečnost práce (upraveno podle 

[3][4][6][13][23][25]). 

11.3.3 Rizika a jejich opatření 

Při práci na pracovištích je nutno dodrţovat poţadavky právních a ostatních předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Níţe jsou uvedená rizika, která byla zpozorována během prohlídky prostoru a vyskytují se 

nebo mohou se vyskytovat na pracovištích, a k těmto rizikům jsou vypsány opatření. 

Tabulka č. 3: Rizika a opatření pro kabelový kanál 

Riziko R Opatření 

Alkohol / jiné 

návykové látky 
9 Namátkové dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. 

Zúţené prostory - 

úder, náraz 
8 

Při pohybu v kabelovém kanále, je nutno pouţívat OOPP, mimo 

jiné průmyslovou bezpečnostní přilbu. 

Výbuch, poţár 8 Zákaz kouření v kabelových kanálech. 

Kapaliny a směsi / 

biologické činitele 
5 

V kabelových kanálech se můţou vyskytovat oleje a chladící 

emulze. Proti jejich působení je potřeba se chránit vhodnými 

OOPP (pracovní oděv, obuv, rukavice). 

V kabelových kanálech můţe být zvýšený výskyt biologických 

činitelů. V případě poranění, i drobných škrábnutí a oděrků, je 

nutná neprodlená desinfekce a ošetření. Moţným zraněním je 

nutno předcházet, pouţitím vhodných OOPP. 

Po práci dodrţovat zásady správné hygieny, v kabelových 

kanálech nejíst, nepít, nekouřit. 
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Poškozené OOPP 5 

V kabelovém kanále pouţívat vhodné OOPP (zejména pracovní 

obuv, ochranný oděv, pracovní rukavice, ochrannou průmyslovou 

přilbu). 

V případě nadměrného poškození OOPP, je nutno tyto prostředky 

nahradit za nové. 

Sníţená viditelnost 5 

Zajištění adekvátní viditelnosti pro bezpečné provádění 

pracovních činností, včetně chůze / plazení. 

Vybavení osoby vstupující do uzavřeného prostoru záloţním 

zdrojem světla (zpravidla bateriovou svítilnou) – Před vstupem 

zkontrolovat její funkčnost. 

Úraz elektrickým 

proudem. 
5 

V případě odhalení nedostatků na el. instalacích a el. zařízeních, 

tyto ihned oznámit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci. 

Neobsluhovat elektrická zařízení a neprovádět práce na 

elektrických zařízeních bez patřičné kvalifikace, zdravotní 

způsobilosti a povolení. 

El. vodiče vést tak, aby nemohly být poškozeny. 

Prohlubně, 

nerovnosti, kluzké 

povrchy. 

4 

Některé přístupové prostory - podlahy nemusí být v řádném 

technickém stavu, proto je nutná zvýšená opatrnost, při pohybu v 

těchto prostorách. 

Zakopnutí / 

uklouznutí 
4 

Při pohybu po pracovišti je nutno dbát zvýšené opatrnosti a 

pouţívat vhodnou pracovní nebo lépe bezpečnostní obuv. 

V případě zjištění nerovnosti, mastnoty, vlhkosti nebo jiné závady 

na podlaze, tuto neprodleně odstranit nebo oznámit odpovědnému 

vedoucímu zaměstnanci. 

Únik nouzovým 

východem 
3 

Za ţádných okolností nezastavovat ţádnými předměty únikové 

poklopy z kabelových kanálů. 

R = míra rizika (1 = zanedbatelné riziko; 10 = extrémní riziko – nutno zastavit práce do přijetí opatření) 
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11.3.4 Zjištěné závady a doporučení k odstranění 

Při prohlídce tohoto prostoru byly zjištěny tyto závady: 

 Vstup není označen bezpečnostní značkou, která informuje, ţe se jedná o 

stísněný prostor. 

 Přes některé otvory ve stropě stékal olej a emulze do kabelového kanálu. 

 V prostoru mezi rozvodnou a nejdelším kabelovým kanálem jsou poškozené 

schody – hrozí nebezpečí úrazu. 

 Na některých sníţených místech stropu, sloupech a kabelových regálech, pod 

kterými je průchod chybí barevné značení nebezpečných částí pomocí ţluté 

barvy s černými pruhy pod úhlem 45°. 

 Chybějící fotoluminiscenčí bezpečnostní značení (evakuační značení, 

podlahové pásy) v případě mimořádné události pro případ úniku. 

 Nedostatečná komunikace v případě nebezpečí při mimořádné události mezi 

pracovníky uvnitř kabelových kanálů a jejich vedoucím mimo tento prostor. 

Návrhy na opatření: 

 Vybavit vstup bezpečnostní značkou, která informuje, ţe se jedná o 

stísněný prostor. 

 Je třeba znovu utěsnit otvory ve stropě z důvodu stékání oleje a emulzí do 

kabelového kanálu, kde se hromadí a představují riziko uklouznutí. 

 Opravit poničené schody v přístupových prostorách. 

 Vybavit prostory fotoluminiscenčním bezpečnostním značením a tím 

umoţnit osobám lepší orientaci po přístupových cestách. 

 Vybavit pracovníky pagery, pro rychlé informování v případě nebezpečí. 
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Obrázek č. 11: Stékaní oleje do kanálu 

 

Obrázek č. 12: Poškozené schody a chybějící značení sníţeného stropu 
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11.4 Hydroglóbus (vodojem) 

Je součástí úpravny vody, která je umístěná v suterénu sociální budovy Válcovny za 

studena. Hydroglóbus slouţí jako zásobník o objemu 60 m
3 

uţitkové vody pro výměníkové 

stanice a jednotlivé sociální budovy v objektu Válcovny za studena. Současně slouţí jako 

zdroj pro poţární hydranty, umístěné v tomto objektu a pro Vítkovice Údrţba a.s. mechanické 

dílny. Do vodojemu vede potrubí, které slouţí jako přívodní i jako odvodní. Ve spodní části 

vodojemu jsou umístěny výpustný a poţární hydrantový ventil. 

V hydroglóbu jsou umístěny tlakové snímače výšky hladiny vody a vodní potrubí 

určené pro čištění. Nejméně 1 x ročně je třeba vodojem vyprázdnit, vyčistit, vypláchnout a 

případně vydesinfikovat.  

V případě nutných oprav uvnitř vodojemu (nátěry, opravy) je nutno provést odstavení 

vodojemu uzavřením ventilu na přívodním potrubí v patě uvnitř vodojemu. 

11.4.1 Popis prostoru 

Vstup do hydroglóbu je zajištěn visacím zámkem, klíče od něj jsou ve velínu ţíhárny. 

Vstup do hydroglóbu je oválného tvaru o rozměrech 120 x 50 cm. Veškeré práce 

v hydroglóbu provádí externí firma. Výstup na horní ochoz lze provést pouze zevnitř pomocí 

ţebříku, který je opatřen ochranným košem. Výstup lze provést pouze se zachycovacím 

postrojem, kterým vystupuje osoba nahoru pomocí konstrukčního jištění. V případě 

signalizace čidla poruchy nebo havárie jsou, ale vyškoleni někteří zaměstnanci (elektrikáři), 

kteří mají osvědčení o práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Výstup na ochoz hydroglóbu 

a jeho prohlídka v horní části hydroglóbu mi nebyla umoţněna. Jednalo by se o výstup ve 

výšce větší neţ 20 m, pro který nemám vhodnou kvalifikaci. 
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Obrázek č. 13: Pohled na hydroglóbus zvenku a zevnitř 

 

Obrázek č. 14: Přívodní ventil a vstup do hydroglóbu 
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11.4.2 Bezpečný pracovní postup 

Účelem je stanovit opatření pro prevenci rizik bezpečnostní pokyny a zásady pro 

vstupování a práci v uzavřeném prostoru, kde lze předpokládat výskyt chemických nebo 

mechanických vlivů a stanovit povinnosti jednotlivých zaměstnanců. Tento postup platí pro 

všechny zaměstnance, jakoţ i externí firmy. 

Všeobecné bezpečnostní zásady: 

Způsobilost zaměstnanců 

Práce v uzavřeném prostoru smějí vykonat pouze zaměstnanci starší 18 - ti let, tělesně 

a duševně způsobilí pro tyto práce. Při jejich výběru musí být respektován jejich zdravotní 

stav s ohledem na případné zákazy prací nebo zdravotní omezení uvedená v posudku lékaře 

závodní preventivní péče. Toto ustanovení platí i pro externí firmy, jejichţ zaměstnanci budou 

vstupovat do uzavřeného prostoru. Vyţaduje se speciální školení, týkající se práce ve 

výškách. 

Povinnosti vedoucích zaměstnanců  

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni, v rámci své odpovědnosti zodpovídat za 

bezpečnou přípravu uzavřeného prostoru ke vstupu osob, řádnou zdravotní způsobilost 

zaměstnanců, stanovení bezpečných podmínek opravy včetně OOPP, jakoţ i technický stav k 

práci pouţitého nářadí a pracovních pomůcek. 

Seznámení zaměstnanců s bezpečnostními opatřeními a pracovním postupem  

Zaměstnanci, kteří budou vstupovat do uzavřených prostorů, musí být před vstupem 

seznámeni s moţným ohroţením a bezpečnostními opatřeními, která je budou před nimi 

chránit (OOPP apod.) a příslušným pracovním postupem pro zadanou činnost. Dokladem o 

provedeném seznámení jsou podpisy zaměstnanců při pravidelném školení. 

Poskytnutí první pomoci 

Poskytování první pomoci je moţné ukončit pouze v případě vyčerpání zachránců, 

obnovení normálního dýchání postiţeného nebo po předání postiţeného kvalifikovaným 

záchranářům. Lékárnička je uloţena v kanceláři předáků zušlechťovny. Na poskytování první 

pomoci musí být zaměstnanci pravidelně školeni. 
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Je zakázáno: 

 Obsluhovat zařízení, s jejichţ obsluhou nebyli zaměstnanci řádně seznámeni a 

proškoleni a obsluhovat zařízení, jehoţ obsluhou nebyli pověřeni. Obsluhovat a konat 

jakékoliv práce na elektrickém zařízení a v jejich blízkosti, pokud k tomu nejsou 

určeni a nemají potřebnou kvalifikaci.  

 Vstupovat do prostorů s vyznačeným zákazem vstupu, pokud to nesouvisí s výkonem 

jeho profese nebo procházet místy označenými zákazem vstupu. 

 Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty či značky. 

 Pouţívat poškozené prostředky osobního zajištění. 

 Pouţívat prostředky osobního zajištění v rozporu s návodem k pouţití, s prošlou 

ţivotností, nebo pokud nebyly zkontrolovány dodavatelem resp. výrobcem ve 12 

měsíční lhůtě. 

 Pracovat ve výškách nebo vstupovat na ţebřík bez pouţití přilby s podbradním 

páskem. 

Pracovní postup: 

 Všichni zaměstnanci pracující ve výškách a nad volnou hloubkou, musí mít platné 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

včetně pouţívání prostředků osobního zajištění a být seznámeni s návody k pouţívání 

prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách. 

 Všem zaměstnancům je zakázáno bez ohlášení vstupovat do uzavřeného prostoru a 

provádět v něm jakékoliv práce.  

 Před vstupem do stísněného prostoru se zaměstnanec musí nahlásit u svého vedoucího 

oddělení nebo jím pověřeného zástupce (zpravidla mistr), externí zaměstnanec musí 

vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím vzor víz příloha č. 4. 

 Klíč od tohoto prostoru je ve velínu ţíhárny, po skončení prací je nutno za sebou 

zamknout a klíč vrátit do velínu ţíhárny vedoucímu zaměstnanci, popřípadě jeho 

zástupci. 

 Nelze pracovat ve výškách osamoceně, ale minimálně ve 2 členné pracovní skupině, 

z nichţ jeden je vedoucí skupiny, jehoţ určuje nadřízený pracovník. 
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 Práce a pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu, propadnutí 

nebo sesutí je zakázána. Zaměstnanec musí být zajištěn v kaţdém okamţiku pohybu 

nebo výkonu práce. 

 Při práci je potřebné mít OOPP, které jsou určeny k ochraně před riziky na pracovišti. 

Pracovník je povinen pouţívat: ochranný oděv s reflexními pruhy (nebo reflexní vestu), 

pracovní obuv, pracovní rukavice, ochrannou přilbu s podbradním páskem, prostředky 

osobního zajištění, např. zachycovací postroje s dvouramenným tlumičem pádu, 

úchytná lana, karabiny. 

 Zaměstnanci se musí před kaţdým pouţitím prostředků osobního zajištění proti pádu 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 Před zahájením práce ve výšce je nutné se vizuálně přesvědčit o nezávadnosti stavu 

konstrukce k zajištění proti pádu a práce zahájit aţ po odstranění závad. 

 Během pouţívání postroje ve výškách musí být všechny spony zapnuty. 

 Při výstupu, sestupu a práci na ţebříku musí být pracovník vţdy otočen obličejem k 

ţebříku a musí mít moţnost se ho v případě potřeby přidrţovat oběma rukama. 

 Při výstupu nebo sestupu se zaměstnanec zajišťuje pomocí konstrukčního jištění dvěma 

karabinami, tak aby vţdy jedna byla zapnutá o příčku ţebříku nad hlavou lezce ve 

směru výstupu. 

 Po ţebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více neţ jedna 

osoba. 

 Nářadí a pracovní pomůcky musí být přemisťovány, odkládány tak, aby během ani po 

ukončení práce nedošlo k jejich pádu, sklouznutí nebo shození.  

 Pro přenos a uloţení nářadí, pracovních pomůcek a drobného materiálu musí být 

pouţita vhodná výstroj, např. brašna. 

 Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 

musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 

pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 

 Během práce je nutno si počínat bezpečně, udrţovat pořádek a čistotu na pracovišti. A 

to tak, aby si další pracovník nezpůsobil poranění o nedbale odloţené nářadí, a aby 

neohrozil pádem nářadí pracovníka pracujícího pod ním.  
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 Konzultovat výskyt nejasnosti a mimořádných problémů na pracovišti s vedoucím. 

 Všichni nově začínající pracovníci by měli být seznámeni se záchrannými postupy před 

tím, neţ začnou v uzavřených prostorách pracovat, a potom opakovaně kaţdých 12 

měsíců. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni nejen se záchrannými  postupy, ale i 

s místem a pouţitím záchranných prostředků a příslušenství. 

 Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a 

závady na pracovišti, které ohroţují nebo by bezprostředně a závaţným způsobem 

mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik 

mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy 

technických zařízení. 

 Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě 

úraz jiné fyzické osoby, jehoţ byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho 

příčin. 

Nelze-li rizika spojená se vstupem osob a pracemi v uzavřeném prostoru odstranit 

opatřeními uvedenými v tomto postupu, stanoví uţivatel uzavřeného prostoru, ve spolupráci s 

bezpečnostním technikem, technologem, eventuálně jinými přizvanými odborníky, další 

alternativní bezpečný postup a opatření k eliminaci rizik. 

Kontrolou dodrţování tohoto pracovního postupu jsou pověřeni vedoucí zaměstnanci 

společnosti a bezpečnostní technici oddělení Bezpečnost práce (upraveno podle 

[3][4][6][13][23][25][26]). 

11.4.3 Rizika a jejich opatření 

Při práci na pracovištích je nutno dodrţovat poţadavky právních a ostatních předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Níţe jsou uvedená rizika, která byla zpozorována během prohlídky prostoru a vyskytují se 

nebo mohou se vyskytovat na pracovištích, a k těmto rizikům jsou vypsány opatření. 
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Tabulka č. 4: Rizika a opatření pro hydroglóbus 

Riziko R Opatření 

Alkohol / jiné 

návykové látky 
9 Namátkové dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. 

Zúţené prostory - 

úder, náraz 
8 

Při pohybu je nutno pouţívat OOPP, mimo jiné ochranou přilbu se 

zapnutým  podbradním páskem. 

Poţár 8 Zákaz kouření v hydroglóbu. 

Poškozené OOPP 7 

Pouţívat vhodné OOPP (zejména pracovní obuv, ochranný oděv, 

rukavice, ochrannou přilbu s podbradním páskem). 

V případě nadměrného poškození OOPP, je nutno tyto prostředky 

nahradit za nové. 

Zachycovací postroj je nutno podrobit revizi v intervalu 1 x ročně. 

Pád osoby a nářadí 

z výšky, do 

hloubky 

7 

Dodrţovat poţadavky NV. č. 362/2005 Sb. 

Správně pouţívat prostředky osobního zajištění. 

Pro výstup a sestup po ţebříku, pouţívat vhodnou pracovní / 

bezpečnostní obuv. 

Při pohybu na ţebříku dodrţovat ustanovení zejména bodu III., 

přílohy k NV. č. 362/2005 Sb. Zajistit nářadí proti pádu do 

hloubky. 

Sníţená viditelnost 5 

Zajištění adekvátní viditelnosti pro bezpečné provádění 

pracovních činností. 

Vybavení osoby vstupující do uzavřeného prostoru záloţním 

zdrojem světla (zpravidla bateriovou svítilnou). 

Úraz elektrickým 

proudem. 
5 

V případě odhalení nedostatků na el. instalacích a el. zařízeních, 

tyto ihned oznámit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci. 

Zakopnutí / 

uklouznutí 
4 

Při vstupu přes otvor do hydroglóbu je nutno si počínat opatrně, 

aby nedošlo k úrazu. 

Při chůzi a práci na ochozu je třeba být zajištěný, aby nedošlo 

k nekontrolovatelnému pádu. 

Hmyz - alergická 

reakce 
3 

Nebezpečí alergické reakce na jed hmyzu, můţe být velmi rychlá 

a ţivot ohroţující. Zvýšená pozornost je třeba věnovat při výskytu 

hnízd nebo rojů apod. 

Alergik musí být vybaven léky. Po včelím bodnutí je nutné, aby 

zahájil první pomoc tak, aby se zabránilo rozvoji anafylaktického 

šoku. 

R = míra rizika (1 = zanedbatelné riziko; 10 = extrémní riziko – nutno zastavit práce do přijetí opatření) 
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11.4.4 Zjištěné závady a doporučení k odstranění 

Při prohlídce tohoto prostoru byly zjištěny tyto závady: 

 Vstup není označen bezpečnostní značkou, která informuje, ţe se jedná o 

stísněný prostor. 

Návrhy na opatření: 

 Vybavit vstup bezpečnostní značkou, která informuje, ţe se jedná o 

stísněný prostor. 

 Zajistit vstupy uzamykatelnými brankami. 

 Poučit pracovníky o zajištění pádu materiálu a ohroţení osob, které 

pracují pod stanovištěm vykonávané práce ve výškách 

11.5 Shrnutí 

Pro vybrané stísněné prostory byly vypracovány bezpečné pracovní postupy, které 

mají jak kmenové zaměstnance, tak i externí pracovníky informovat o vyskytujících se 

stísněných prostorách na provoze Válcovny za studena. Kaţdé pracoviště je popsáno, jakým 

způsobem funguje a jaké práce se zde provádějí, jsou zde uvedeny pracovní postupy, 

s kterými by měl být seznámen kaţdý zaměstnanec, který bude na některém z těchto 

pracovišť provádět pracovní činnost, dále související rizika a zjištěné závady a opatření. 

Kmenoví zaměstnanci musí pravidelně podstupovat jednotlivá školení na činnosti, které 

souvisí s jejich výkonem práce na daných pracovištích, v daných intervalech a jsou uvedeny 

v pracovním postupu, pro externí pracovníky mimo jiné zde platí ještě povinnost vyplnit 

formulář nazvaný „Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím“.  

Po seznámení se s tímto dokumentem je potřeba provést „Záznam o seznámení se 

s tímto dokumentem“ (kde je nutno uvést Datum - Jméno a Příjmení - Podpis). 

Níţe je vytvořená přehledná tabulka pro lepší a rychlejší přehled o jednotlivých 

pracovištích na provoze Válcovny za studena, která by měla být pro přehlednost doplněna o 

jmenovitý seznam osob, které v těchto prostorách mohou pracovat. 
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Tabulka č. 5: Informativní tabulka o vyskytujících se stísněných prostorách 

Stísněný prostor Popis prostoru 
Vykonávaná 

práce 
Rizika Ohroţení 

Frekvence 

vstupu 

Specifické 

pokyny 
Vstupy 

OOPP + 

příslušenství 

Ochrana před 

vstupem  

Klíče od 

prostoru 

Grünewaldova 

ţíhárna 

Jedná se o 

prostor pod GŢ 

Regulace N2H2 

pomocí ventilu 

Výskyt 

dusíkovodíkové 

atmosféry 

Udušení 

nedostatkem 

kyslíku / otrava 

plyny 

min. 1x denně 

Před vstupem 

ověřit 

nezávadnost 

ovzduší 

2 vstupy 

Ochranná 

přilba, oděv a 

obuv, detektor 

na škodliviny 

Závora Nejsou 

Poklopová 

ţíhárna 

Jedná se o 

prostor pod PŢ 

Kontrola teploty 

ventilátoru pecí, 

čerpadla na 

spaliny, teploty 

na pecích a 

správné hladiny 

chladicí kapaliny. 

Výskyt 

dusíkovodíkové 

atmosféry a 

zemního plynu 

Udušení 

nedostatkem 

kyslíku / otrava 

plyny 

min. 2x denně 

Před vstupem 

ověřit 

nezávadnost 

ovzduší 

1 vstup 

Ochranná 

přilba, oděv a 

obuv, pracovní 

rukavice, 

detektor na 

škodliviny 

Závora + branka 

na klíč 

Ve velínu 

ţíhárny 

Kabelový kanál 

Jde o prostory 

pod objektem 

válcovny 

Kontrola 

ponorných 

čerpadel a 

výskytu oleje a 

emulzí 

Spodní voda, 

olej a emulze 

Zaplavení, 

uklouznutí 

max. 1x za 2 

týdny 

Kontrolovat 

správný chod 

čerpadel, 

vstupovat ve 

dvou 

2 vstupy + 

11 

nouzových 

výstupů 

Ochranná 

přilba, oděv a 

obuv, přenosná 

svítilna 

Hlavní dveře 

opatřené kouli, 

poklopy lze 

otevřít jen 

z kabelového 

kanálu 

Na údrţbě 

elektrikářů 

Hydroglób 

Prostor uvnitř a 

na ochozu 

hydrogóbu 

Čištění, 

vypláchnutí a 

dezinfekce 

rezervoáru vody 

Pád z výšky 

Při špatném 

pracovním 

postupu pád 

osoby nebo 

nářadí z výšky 

min. 1x ročně Práce ve dvou 1 vstup 

Ochranný 

oděv, obuv, 

přilba 

s podbradním 

páskem 

zachycovací 

postroj, 

reflexní vesta 

Visací zámek 
Ve velínu 

ţíhárny 
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12 Závěr 

Diplomová práce je zpracována ve smyslu ochrany osob, které provádějí práci ve 

stísněných prostorách na provozu Válcovny za studena Ostrava-Vítkovice. Cílem této práce 

bylo vypracovat návrhy bezpečných pracovních postupů ve stísněných prostorách na 

vybraných pracovištích.  

V teoretické části této práce jsou zahrnuty definice stísněného prostoru ať uţ podle 

předpisů ArcelorMittal Ostrava a.s. nebo podle zahraniční legislativy. Dále je uveden obecně 

popis těchto prostorů a jejich rizik, které se v nich mohou vyskytovat. Následují pracovní 

postupy a poţadavky na osoby, které plní své specifické pracovní role na různých úrovních. 

V závěru je také uvedeno, jakým způsobem jsou povolovány vstupy do těchto prostorů. 

V praktické části byly popsány pracoviště se stísněnými prostory, jak fungují, jaké 

práce se zde provádějí a za jakých podmínek se můţe do těchto prostorů vstupovat. Na 

základě těchto zjištění byly pro kaţdé pracoviště vypracovány pracovní postupy a 

vyhodnocena rizika, pro která byla navrţena opatření. Tyto pokyny platí, jak pro kmenové tak 

i pro externí zaměstnance 

Tato práce bude slouţit a.s. ArcelorMittal, jejíţ jednotlivé kapitoly budou zapracovány 

do jednoho podnikového dokumentu (předpisu) řešící BOZP pro stísněné prostory provozu 

Válcovny za studena. Doposud takový konkrétní dokument, který by se zabýval tímto 

problémem, na uvedeném pracovišti chyběl. Pro jednodušší a rychlejší přehled o těchto 

pracovištích, byla vypracována zjednodušená informativní tabulka o stísněných prostorách. 

Ta by měla být vyvěšena u kaţdého vstupu do stísněného prostoru a v případě havárie nebo 

mimořádné události poskytnuta zasahujícím jednotkám. 

Diplomová práce byla sepsána pro firmu ArcelorMittal Frýdek Místek a.s., která toto 

téma práce sama navrhla. Vypracované pracovní postupy a přehledná informativní tabulka o 

těchto prostorách naleznou zcela určitě vyuţití v tomto provozu, z důvodu absence podobně 

zpracovaných materiálů.  
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Seznam zkratek 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EPS  Elektronická poţární signalizace 

GŢ  Grünewaldova ţíhárna 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

PŢ  Poklopová ţíhárna 
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