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Přílohy 

Příloha č. 1- Situace objektu 

 
Obrázek č. 1. : Situace objektu 

 

Umístění stísněných prostorů: 

1. Grünewaldova žíhárna 

2. Poklopová žíhárna 

3. Vstup do kabelového kanálu 

4. Hydrogób 
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Příloha č. 2 – Práce v místech s nebezpečím výskytu plynů 

(Podle - Provozní normy AM 012) 

Při stanovení podmínek vstupu do těchto prostor je nutné mít na zřeteli, kromě jiného, 

následující specifické skutečnosti: 

 Atmosféru, která obsahuje potenciální škodlivé hladiny znečišťujících látek (prach, 

dým, mlhu, výpary, plyn nebo jiné látky v tekutém nebo pevném stavu), jejichž 

přítomnost může být škodlivá pro zdraví a bezpečnost. 

 Není k dispozici bezpečná hladina kyslíku, a to zejména kvůli přítomnosti CO. Před 

vstupem se musí atmosféra zkontrolovat. Na základě této kontroly provedené před 

vstupem může být nutné použít dýchací přístroje. 

Detektory 

 Obecně používejte detektory určené pro více plynů. 

 Výjimky: u zvýrazněných situačních plánů oblastí s nebezpečím výskytu plynu 

založených na analýze rizik jsou povoleny upravené specifikované detektory. 

 Při hodnocení rizik v prostorách s nebezpečím výskytu plynů, musí být vyžadováno, 

aby při vstupu do tohoto prostoru byl každý zaměstnanec (vlastní lidé, stejně jako 

dodavatelé) individuálně vybaven odpovídajícím osobním detektorem. Každý uživatel 

detektoru musí být vyškolen k jeho řádnému užívání a předpokládá se jeho 

odpovědnost za udržování detektoru v dobrém stavu pro jeho užívání. Přestože pracují 

společně, nedoporučuje se použití jediného přenosného detektoru pro několik 

pracovníků, protože v závislosti na hustotě plynu, se může jeho koncentrace 

v atmosféře měnit s ohledem na umístění detektoru i jen o pouhý jeden metr. 

 Musí být zaveden systém kontroly veškerého zařízení, zkoušení a kalibrace všech 

zařízení určených k monitorování plynu. 

Nezapomeňte: náběhový čas detektoru NENÍ okamžitý. Nastavení správného měření trvá 10 

až 20 sekund. 

Pro vyjasnění: používané detektory musí být schopné stanovit obě hranice/limity, jelikož jak 

nižší, tak vyšší hodnoty mohou zapříčinit smrtelné úrazy. 

 



 

4 

 

Kalibrace 

 Musí být zaveden systém pro kontrolu veškerého zařízení a pro zkoušení a kalibrování 

všech zařízení monitorujících plyn. 

 Kalibrace se musí striktně provádět v souladu s předpisem dodavatele (četnost a 

metoda). 

 Kalibrace musí být pro jednotlivé detektory zdokumentována. Proto musí být všechny 

detektory očíslovány. 

 Kalibraci musí provádět osoby s osvědčením (dodavatele nebo řádně proškolení 

vlastní zaměstnanci). 

Postup měření atmosféry ve stísněném prostoru 

 Osobní detektory plynů se používají výlučně pro monitorování ovzduší a ne pro 

měření koncentrací v okolní atmosféře nebo vyhledávání netěsností. 

 Za správnou funkčnost osobního detektoru plynu je zodpovědný jeho uživatel. 

 Osobní detektor plynu musí být umístěn v tzv. dýchací zóně, která se nachází přibližně 

v okruhu 30cm od úst. 

 Umístěním osobního detektoru plynu v uvedené dýchací zóně, bude zajištěna jeho 

správná funkčnost a tím i odpovídající ochrana zdraví zaměstnance na pracovištích 

s nebezpečím výskytu plynů. 

 Senzor osobního detektoru plynu musí mít volný přístup k okolnímu ovzduší (nesmí 

být během provozu např. v kapse, přikryt textilií apod.). 

 Před každým použitím osobního detektoru plynu se musí prověřit za pomocí ověřovací 

stanice provozuschopnost jeho funkcí a alarmů. 

 Úspěšně provedená zkouška provozuschopnosti osobního detektoru plynu je na jeho 

displeji znázorněna grafickou značkou (např. „ “ apod.). Tato značka po 24hodinách 

od provedení zkoušky z displeje osobního detektoru plynu zmizí. 

Osobní detektor plynu je připraven k použití jestliže: 

 nebliká indikátor stavu vybití baterie, 

 vlastní zkouška provozuschopnosti osobního detektoru plynu byla úspěšná. 
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Příloha č. 3- Plán hloubkových kabelových kanálů 
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Příloha č. 4: Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím 

Příkaz „S“ je pro stísněné prostory. 
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