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1 Úvod 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být pro zaměstnavatele prioritním 

úkolem a měl by ji prosazovat v podniku tak, aby zajistil bezpečnost svých zaměstnanců. 

Tuto povinnost předepisuje nejeden právní předpis v České republice, ať je to Zákoník 

práce, či jiné právní a technické předpisy, ale také normy, podnikové předpisy a směrnice. 

Všechny tyto předpisy představují pro zaměstnance a jejich zaměstnavatele povinnosti, 

které musí být z obou stran splněny.  

 Stísněné a uzavřené prostory z hlediska BOZP nejsou v české legislativě řešeny 

samostatným právním předpisem, na rozdíl od jiných států, které tuto problematiku ve 

svých právních předpisech již řeší a je jí tak věnována zvýšená pozornost. Větší 

nadnárodní společnosti, konkrétně ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., řešící tuto 

problematiku s pomocí legislativy i v jiných zemích, se snaží prosazovat alespoň pomocí 

bezpečnostních pokynů, vztahujících se na činnost zaměstnanců v uzavřených a stísněných 

prostorách do svých interních přepisů i ve společnostech, které se nacházejí na území 

České republiky. 

 Tyto prostory mohou pro zaměstnance a společnost znamenat určité nebezpečí. Vše 

se samozřejmě odvíjí od závažnosti možného výskytu rizika v těchto prostorách. Přestože 

neexistuje pro tuto problematiku právní opora, jako je např. metodický postup ve 

zjišťování nebezpečí, je nutno tyto prostory pojmout podobně jako rizika na pracovištích 

dle zák. č. 262/2006 Sb. a zák. č. 309/2006 Sb. Proto je nutné v podnikových předpisech 

stanovit technologicky bezpečné pracovní postupy, které by nebyly v rozporu se všeobecně 

platnými bezpečnostními požadavky a postupy a nebyl tak ohrožen život a zdraví 

pracovníků, kteří do těchto prostor vstupují.  

 V neprospěch vstupujících osob také působí ta skutečnost, že ne všichni mohou tuto 

práci vykonávat s ohledem na zdravotní stav, případně fobie, na které pracovník trpí, či 

jeho momentální zdravotní indispozice. 

 Proto je cílem mojí diplomové práce vyhledat a popsat nebezpečné stísněné a 

uzavřené pracovní prostory v a.s. Turbular Products Ostrava, ve kterých se musí vykonávat 

různá pracovní činnost a stanovit bezpečné pracovní postupy a požadavky na těchto 

pracovištích.  
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2 Výklad některých pojmů a zkratek 

  

 AM – ArcelorMittal 

 AMTPO – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 CCOHS – Canadian Centre for Occupational Health and Safety  

 Nístěj – spodní část hutní pece 

 OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

 PE – polyethylen  

ppm – (jednotka) zkratka pro parts per million, tedy 1 ppm = 0,0001% a naopak 

1% = 10 000 ppm 

 ŘB – Ředitel pro bezpečnost a zdraví 

 SP – stísněný prostor  
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3 O a.s. AMTPO 

 Obchodní název společnosti je ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., sídlo 

společnosti se nachází v Moravskoslezském kraji, v jihovýchodní části města Ostrava, na 

adrese Vratimovská 689/117, PSČ 70702.  

 Tato akciová společnost se zabývá výrobou trubek a v tomto odvětví je největším 

výrobcem v České republice. Stěžejní produkty výroby jsou bezešvé trubky válcované na 

dvou tratích stiefel v provedení trubek hladkých, závitových, přírubových a olejářských. 

Trubky na tratích St 4-10" a St 140 jsou vyráběny z plynule odlévaných předlitků neboli 

sochorů. Dalším výrobkem jsou svařované trubky se šroubovicovým svárem vyrobené z 

ocelového pásu válcovaného za tepla v provoze „svařovna trub“. Jsou vyráběny především 

pro potřeby plynárenství v provedení s třívrstvou izolací PE. 

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. v roce 1992 certifikovala systém 

jakosti podle normy ISO 9001, v roce 1999 systém řízení ekologie podle normy ISO 14001 

a v roce 2008 získala osvědčení Bezpečný podnik, které potvrzuje shodu s předpisy     

ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:1999. 

 Historie společnosti se začala datovat od poloviny 30. let 20. století, kdy 

Vítkovické železárny začaly uvažovat o rozšíření firmy a výstavbě Nové huti v Kunčicích. 

Haly rourovny byly postaveny už v roce 1947, ale zkušební provoz byl započat až 21. 

listopadu 1949, kdy z výroby vyjela první roura. Pravidelná výroba se započala v dubnu 

1950. Po privatizaci a vstupu vlastníka ze zahraničí se Nová hut´ v roce 2003 stala součástí 

skupiny ArcelorMittal. V roce 2007 se závod rourovny z huti osamostatnil a stal se 

dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava.[1]  
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4 Uzavřený a stísněný prostor 

 V USA, v Kanadě a některých jiných zemích je přesně příslušnými předpisy 

určeno, jaké prostory lze považovat za stísněné či uzavřené a jsou v nich definovány i 

pracovní postupy. V České republice se uzavřeným a stísněným prostorem jako takovým 

nezabývá komplexně žádný obecně závazný právní předpis ani technická norma. Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (§ 46–48), 

určuje pouze rozměrové prostory pro práci jako světlou výšku, objemový prostor a 

podlahovou plochu na pracoviště, což nelze přímo srovnávat s pojmy stísněný a uzavřený 

prostor, protože toto nařízení vlády pojednává o prostorových rozměrech pro zaměstnance, 

který na pracovišti vykonává trvalou práci.[2] 

 Některé normy nastiňují problematiku uzavřených a těsných pracovišť, jako 

např. ČSN 05 0601 pro svařování, kde je práce v takových prostorech definována jako 

„práce se zvýšeným nebezpečím“ a musí proto být přijata zvláštní opatření (určená 

písemným příkazem k práci – čl. 3.6.2) zvláště k odvětrání pracoviště, kde vzniká 

nebezpečí otravy nebo zadušení (čl. 3.6.3). 

 Zaměstnavatel má povinnost pro každou vykonávanou práci vyhodnotit rizika práce 

a stanovit příslušná opatření. Prostorové podmínky při práci přinášejí určitá rizika. Jedná se 

o zvláštní a speciální práce, pro které by měl zaměstnavatel vypracovat speciální pracovní 

postup, v případě opakovaných prací místní provozní předpis. Tuto povinnost mu určuje 

zákon č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, § 102, odst. 3 a 4.[3] 

 Jak jsem již zmínil na začátku, česká legislativa nezná pojem uzavřený ani stísněný 

prostor, a jelikož je tato práce zpracovávána z podnětu firmy AMTPO a pro její potřeby, 

budou používány pojmy „stísněný prostor aj.“ tak, jak jsou stanoveny v jejích podnikových 

standardech.[4] 

Stísněný prostor lze identifikovat splněním následujících podmínek:  

 Dost veliký na to, aby do něj mohl člověk vstoupit. 

 Disponuje omezenými možnostmi úniku. 

 Za běžného provozu je do něj vstup zakázán, pokud místní provozní předpis 

neuděluje výjimku. 

 Není navržen pro stálý pobyt osob.[5] 
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4.1 Definice z britské normy 

 Tato definice je vyňata z britské normy Statutory instruments 1997 No. 1713. 

The Confined Space Regulations 1997 

 Stísněný prostor je jakékoliv místo, zahrnující např. komory, nádrže, kádě, sila, 

šachtice, výkop, potrubí, kanalizační stoky, odtah spalin, nebo jiných podobných prostor, 

ve kterých na základě uzavřené povahy vzniká rozumně předvídatelné specifické riziko. 

Specifickým rizikem se rozumí: 

 Vážné poškození zdraví jakékoliv osoby při práci ve stísněném prostoru v důsledku 

požáru nebo výbuchu. 

 Ztráta vědomí jakékoliv osoby v důsledku zvýšení tělesné teploty při práci 

ve stísněném prostoru. 

 Ztráta vědomí nebo udušení jakékoliv osoby při práci ve stísněném prostoru 

v důsledku zamoření plynem, dýmu, páře nebo při nedostatku kyslíku. 

 Tonutí jakékoliv osoby ve stísněném prostoru v důsledku zvýšení hladiny tekutiny 

 Udušení jakékoliv osoby ve stísněném prostoru v důsledku zasypání sypkým či 

kusovým materiálem nebo neschopnost dosáhnout dýchatelného prostředí 

v důsledku zachycení tímto materiálem.[6] 

4.2 Definice podle CCOHS 

 Kanadské centrum pro ochranu zdraví a bezpečnost (Canadian Centre for 

Occupational Health and Safety – CCOHS) definuje stísněný prostor takto: 

 Je to uzavřený nebo částečně uzavřený prostor. 

 Není primárně stanoven k lidskému pobytu. 

 Má omezený vstup nebo výstup kvůli způsobu umístění, velikosti nebo prostředí. 

 Může představovat riziko pro zdraví a bezpečnost každé vstupující osoby, z důvodu 

jednoho nebo více se vyskytujících faktorů:  

o tvar, konstrukce, umístění prostoru 

o atmosféra, materiál nebo látky v prostoru umístěném. 

 Stísněné prostory se mohou vyskytovat pod zemí i nad zemí. Stísněný prostor, 

navzdory svému názvu, není nutně malý. 
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 Příklady stísněných prostor jsou sila, kádě, násypky, nádrže, kanalizace, potrubí, 

přístupové šachty, automobilová nebo železniční cisterna, křídla letadel, kotle, šachty, 

zásobníky apod.[7] 

 

Obrázek 1- stísněné prostory[8] 

4.3 Definice podle ArcelorMittal Bergara 

 Definice stísněného prostoru, jak si převzal a upřesnil závod ArcelorMittal Bergara 

v severním Španělsku. 

Stísněný prostor je prostor uzavřený částečně nebo úplně. 

 Byl zjištěn určením rizika a procesem regulace. 

 Nebyl určen jako pracoviště. 

 Má omezený přístup. 

 Má atmosféru obsahující škodlivé látky (benzínové, olejové výpary, oleje, těkavé 

látky, atd.). 

 Neobsahuje dostatečné množství kyslíku. 

 Vyznačuje se nebezpečím uvíznutí nebo zasažení plamenem. 
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Mezi stísněné prostory se řadí: 

 Nádrže, kontejnery, kotle, tlakové nádoby. 

 Prostor s přístupem ze shora, jámy, příkopy, záchytné nádrže, výkopy s hloubkou 

větší než 1,5m. 

 Potrubí, drenážní systémy a kanály, septiky, průduchy, odvodňovací stoky, tunely, 

sklepy, atd.[9] 

4.4  Definice stísněného prostoru podle AM Ostrava a.s. 

 Stísněný prostor je uzavřený nebo částečně uzavřený prostor, kde může dojít 

vlivem působení nebezpečných látek nebo podmínek v daném prostoru k vážnému 

poškození zdraví osob.  

Jedná se o předvídatelná rizika:  

 poškození zdraví při práci, s možným vznikem požáru nebo výbuchu, včetně 

chemických organických látek (např. tuk/olej + O2) 

 intoxikace plynem, škodlivými dýmy nebo výpary jiných chemických látek  

 udušení vlivem nedostatku kyslíku, např. po inertizaci dusíkem nebo jiným 

inertním plynem apod.  

 opaření při práci s možným výskytem horké vody nebo páry  

 ztráty vědomí při práci v horkém prostředí  

 utopení v zatopeném prostředí nebo v důsledku možného 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 možným 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:  
 

 kotle, zásobníky, pecní komory, technologické nádrže, bojlery, tlakové nádoby 

apod.  

 místa s přístupem ze shora, jako jsou sedimentační nádrže, jámy, jímky nebo 

výkopy, jejichž minimální hloubka je 1,5 m 

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

 zařízení pro skladování sypkých materiálů a ostatní zařízení, kde ke vstupu slouží 

pouze průlez nebo jiné otvory v konstrukci 

 energo kanály, olejové sklepy, šachtice, tunely, suterény a obdobná místa s 

omezeným přístupem [10] 

 

Tato definice vznikla studováním zahraničních materiálů, skloubením těchto materiálů 

a přizpůsobením přesně na provozy AM Ostrava a.s. 
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5 Rizika související s prací ve stísněném prostoru 

 Práce ve stísněných prostorách je nebezpečnější než v místnostech, protože výstup 

ze stísněného prostoru neumožňuje dostatečně rychlou evakuaci osob, pokud by došlo 

například k zatopení nebo sesutí sypkého materiálu. Zvládání mimořádných událostí ve 

stísněných prostorách je mnohem komplikovanější, záchrana obětí je mnohem obtížnější, 

vnitřní uspořádání stísněného prostoru většinou dovoluje jen omezený pohyb osob nebo 

zařízení. 

 Přirozené větrání samo o sobě často nestačí k udržení dýchatelnosti vzduchu, 

protože tento prostor neumožňuje dostatečnou cirkulaci. Navíc je známo, že podmínky 

ve stísněném prostoru se mohou velmi rychle měnit a podmínky vně mohou ovlivnit 

prostředí uvnitř prostoru a obráceně. Pracovní činnost uvnitř stísněného prostoru může 

iniciovat vznik rizika, které před jejím zahájením nebylo přítomné, a nepočítalo se s 

ním.[11] 

 Některá nebezpečí lze identifikovat poměrně snadno, některá zase velmi těžce. 

Důležité je zvážit i ta nebezpečí, která se mohou běžně objevit i na ostatních pracovištích 

mimo stísněné prostory. Většina nebezpečí, které představují hrozbu pro vstupující osoby, 

mají původ přímo uvnitř stísněného prostoru. Existují však druhy vnějšího nebezpečí, 

jejichž podcenění může mít fatální důsledky pro osoby uvnitř těchto prostorů.[12] 

5.1 Jednotlivá nebezpečí ohrožující pracovníky 

 Dále popisovaná nebezpečí jsou rozdělena do několika následujících skupin a 

podskupin. 

5.1.1 Atmosférická nebezpečí 

 Atmosférická nebezpečí lze rozdělit do tří hlavních kategorií: 

 Nedostatek nebo přebytek kyslíku. 

 Hořlavé plyny nebo páry. 

 Toxické materiály. 
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 Nebezpečí související s vnitřní atmosférou je posuzováno jako nejzávažnější. 

Dochází zde nejčastěji k příčinám úmrtí nebo trvalého poškození zdraví při práci oproti 

následujícím popsaným nebezpečím. 

 Atmosférické nebezpečí musí být analyzováno a vyhodnoceno před vstupem do 

stísněného prostoru a po dobu pobytu osob v něm musí být neustále monitorováno. 

Nedostatek nebo přebytek kyslíku 

 Koncentrace kyslíku ve vnitřní atmosféře stísněného prostoru by se měla pohybovat 

mezi 19,5 až 23,5 obj. %, aby se dal vnitřní prostor z tohoto hlediska považovat za 

bezpečný. Spadne-li koncentrace pod 19,5 obj. %, je poté tento prostor považován za 

prostor s nedostatkem kyslíku. 

 Prostředí s nedostatkem kyslíku představuje přímou hrozbu nejen pro osoby uvnitř 

stísněného prostoru, ale i pro osoby, které se zdržují v těsné blízkosti vstupního otvoru. 

 Nedostatek kyslíku je nejčastější příčinou nehod ve stísněných prostorách. 

Tabulka 1- vliv nedostatku kyslíku na zdraví[12]  

Vliv na zdraví v atmosféře s nedostatkem kyslíku 

obj. % kyslíku Důsledky 

20,9 Normální stav 

19,5 Bezpečnostní limit 

17 První známky hypoxie (nedostatku kyslíku), zvýšení objemu dýchaného 

vzduchu, zrychlený tep 

16 Nepravidelné dýchání, ovlivnění správnosti úsudku 

14 Zvýšený dýchaný objem a zrychlený tep, ztráta pozornosti, správného úsudku 

a koordinace 

12,5 Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdraví 

10 Velmi špatný úsudek a svalová koordinace, přerušované dýchání 

6 Spazmatické dýchání, křečové pohyby, smrt během několika minut 
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 Nedostatek kyslíku ve vnitřní atmosféře může být způsoben několika příčinami. 

Spotřebováním kyslíku při chemických reakcích (např. rezivění je oxidačním procesem), 

dále také může být kyslík spotřebován rozkladem biologického materiálu některými 

bakteriemi. Malé nebo žádné proudění vzduchu uvnitř stísněného prostoru může tyto 

procesy urychlovat a vytvoří se pak nebezpečná život ohrožující atmosféra. 

 Častěji však dochází ke snižování obsahu kyslíku ve vnitřní atmosféře vlastní 

činností. Atmosféru s nedostatkem kyslíku je možné například vytvořit používáním 

propan-butanového hořáku, kdy plamen spotřebovává kyslík nebo při použití dusíku a 

jiného netečného plynu za účelem inertizace prostoru. Také použití spalovacího motoru 

uvnitř stísněného prostoru může mimo vývinu různých škodlivin vést k rychlé spotřebě 

kyslíku. 

 Naopak, pokud hladina kyslíku překročí 23,5 obj. %, jedná se o prostor s kyslíkem 

přesycenou atmosférou. Toto přispívá značně ke zvýšení požárů nebo výbuchů. Z hlediska 

chemického je hoření oxidační proces, materiály v prostředí s větším množstvím kyslíku 

snadněji, rychleji a s větší intenzitou hoří, tedy rychlost šíření požáru je mnohem vyšší než 

za normálních podmínek. K takovému problému může například dojít v případě netěsnosti 

nebo porušení kyslíkového vedení řezacího hořáku a k jiným podobným technologickým 

zařízením. 

Hořlavé plyny a výpary 

 Požáry a výbuchy jsou dalšími častými nebezpečnými událostmi, ke kterým při 

práci ve stísněném prostoru může dojít. 

 Hořlavé plyny a výpary představují primárně dvojí nebezpečí.  

Předně nebezpečí možnosti požáru nebo výbuchu uvnitř nebo i vně, v blízkosti stísněného 

prostoru.  

Zadruhé je to nadýchání škodlivých složek těchto materiálů. Například výpary 

rozpouštědel nebo ředidel přítomné v dostatečně vysokých koncentracích mohou mít 

narkotický efekt, který může vést k závratím, snížení pozornosti a úsudku a dalším 

problémům. 
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 Důsledky expozice lidského organismu těmto látkám se mohou projevit již při 

koncentracích podstatně nižších, než jsou koncentrace nebezpečné z hlediska požáru a 

výbuchu. 

 Většina hořlavých plynů a par má stanovenou dolní a horní mez výbušnosti, jejímž 

rozsahem se určuje, v jakém intervalu koncentrací jsou látky schopny výbuchu nebo 

požáru. Za bezpečnou koncentraci hořlavých plynů a par ve vnitřní atmosféře se považuje 

10% dolní meze výbušnosti a nižší. Cílem je tedy udržet vnitřní atmosféru s výskytem 

potenciálně hořlavých plynů a par pod touto hranicí. 

Toxické materiály 

 Toxické plyny nebo páry se mohou ve stísněných prostorách objevit třemi způsoby: 

 z obsahu nebo zbytků obsahu stísněného prostoru 

 činnostmi nebo materiálem přineseným dovnitř osobami 

provádějícími určenou činnost 

 přirozeným rozkladem materiálů uvnitř stísněného prostoru 

 Udržování bezpečné atmosféry uvnitř stísněného prostoru u toxických materiálů 

patří k obtížnějším úkolům. Aby bylo možné správně sledovat hladiny toxických plynů a 

par, musí být látky předem jednoznačně určeny. Tato identifikace je celkem snadná, jedná-

li se o toxické materiály mající svůj původ v předchozím obsahu stísněného prostoru nebo 

jsou tvořeny činností pracovníků, kteří v tomto prostoru plní svůj úkol. Toxické materiály 

vytvářené rozkladem materiálů uvnitř stísněného prostoru mohou být identifikovány 

mnohem obtížněji. Neexistuje obecně přijatelná, jednoduchá a bezpečná hodnota úrovně 

toxických plynů a par. Přijatelná úroveň škodlivin ve vnitřní atmosféře musí být stanovena 

na základě znalostí o konkrétní látce. 

 Toxické materiály nemusí představovat jen inhalační nebezpečí. U některých 

nebezpečných látek hrozí i kontakt s pokožkou. Nebezpečí kontaktu musí být eliminováno 

vhodnými OOPP, tedy oděvem vhodným z hlediska jeho odolnosti proti pronikání dané 

nebezpečné látky.[12] 
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5.1.2 Nebezpečí představovaná obsahem stísněného prostoru 

Některá nebezpečí uvnitř stísněného prostoru mohou být představována jeho obsahem 

nebo zbytky jeho předchozího obsahu. Hlavními typy nebezpečí souvisejících s obsahem 

jsou: 

 Plnění, vyprazdňování obsahu. 

 Hladiny kapalin. 

 Nebezpečné materiály. 

 Prach. 

Plnění nebo vyprazdňování obsahu 

 Neplánované nebo nechtěné vpuštění materiálů do stísněných prostorů v okamžiku, 

když se nějaké osoby nacházejí v tomto prostoru, může mít za následek ohrožení zdraví a 

životů těchto osob. Toto ohrožení hrozí i v případě, že materiál není sám o sobě 

nebezpečný, je to převážně fyzikálně-bezpečnostní nebezpečí. Například zaplněním 

prostoru vodou hrozí nebezpečí utopení nebo přívod netoxického sypkého materiálu, to 

může být zase zdrojem rizika udušení. 

Hladina kapalin 

 Hladina kapalin uvnitř nebezpečného prostoru představuje nebezpečí v podobě 

samotné kapaliny definované jako nebezpečná látka nebo z hlediska, byť relativně 

bezpečné kapaliny, zde může hrozit riziko prudké změny výšky hladiny kapaliny. 

Například vstup do kanalizace, která slouží pro odvod dešťové vody, může s sebou nést 

nebezpečí bleskového zatopení při přívalových deštích a podobně. 

Nebezpečné materiály 

 Nebezpečný obsah a jeho zbytky mohou představovat značná nebezpečí 

pro vstupující osoby. Každá nebezpečná látka, která se může v stísněném prostoru 

vyskytovat, by měla být předem identifikována a vyhodnocena s ohledem na nebezpečí, 

které může představovat. Některé z nejčastějších kategorií nebezpečných látek mohou být 

asfyxanty, tedy látky vytěsňující kyslík, které se používají k inertizaci, dále to mohou být 

látky žíravé, toxické, dráždivé, oxidující a další. 
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Prach 

S prachem souvisí dvě primární nebezpečí: 

 Může představovat inhalační nebezpečí od jemně rušících až po závažné. 

 Hořlavost a výbušnost. 

 Pokud je plánovaná činnost ve stísněném prostoru, která může mít za následek 

hoření nebo výbuch prachu, je nutné tento prach kompletně odstranit nebo provést jiná 

bezpečnostní opatření jako skrápění, inertizaci a podobně. 

 Další nebezpečí, které představuje prach, je snížená viditelnost v případě zvíření a 

kluznost způsobená usazeným prachem na vnitřních površích.[12] 

5.1.3 Nebezpečí z potenciální energie 

Nebezpečí této kategorie jsou vytvářena vybavením nebo zařízením uvnitř stísněného 

prostoru, které může pracovat nebo uvolňovat energii a vyústit tak ve zranění pracujících 

osob.  

Nejčastějšími zdroji těchto nebezpečí jsou: 

 Elektrická zařízení a obvody. 

 Hydraulická zařízení nebo systémy. 

 Pneumatická zařízení nebo systémy. 

 Mechanická zařízení nebo systémy. 

Elektrická nebezpečí 

 Elektrické systémy obecně nemají tendenci po odpojení z elektrického obvodu 

uchovávat energii, nicméně systémy s kondenzátorem musí být izolovány mezi prostorem 

práce a kondenzátorem. Kondenzátor může energii uchovávat po dlouhou dobu a jakékoliv 

krátké spojení tohoto kondenzátoru může způsobit jeho vybití, tedy může způsobit zranění 

či smrt pracujících osob. 

 Systémy obsahující baterie, bateriové záložní zdroje nebo nouzové generátory musí 

být taktéž odpojeny či izolovány, aby se předešlo zranění elektrickým proudem. 



 

15 

 

Hydraulická a pneumatická nebezpečí 

 Hydraulické a pneumatické systémy představují nebezpečí neočekávaného spuštění 

nebo zbytkového tlaku v systému. Zajištění těchto typů systému bývá značně složitější, 

protože není snadné určit příslušné blokovací zařízení nebo místo. 

 Mnoho těchto systémů využívá tok provozních médií směrem k zařízení z alespoň 

dvou směrů. To vyžaduje, aby byl systém odpojen hned na několika místech. Tato zařízení 

mohou být také vybavena vnitřními záložními systémy, senzory poklesu tlaku, 

automatickými spouštěcími systémy apod., které musí být předem určeny a zajištěny. 

 Pouhé zajištění ventilů, čerpadel a kompresorů nemusí být postačující. Tyto 

systémy mohou udržovat po dlouhou dobu tlak, a tak musí být, před vstupem osoby plnící 

pracovní činnost, zbaveny nebezpečného tlaku.  

Mechanická nebezpečí 

 Mechanická zařízení a systémy jsou hrozbou fyzického zranění. Příčina může být 

spuštění těchto zařízení, posun nebo jakákoliv manipulace s tímto zařízením uvnitř 

stísněného prostoru. Potencionální mechanickou energii představují roztažené či stlačené 

pružiny nebo předměty zadržované ve výšce. 

 V mnoha případech je mechanická potenciální energie nejobtížněji 

identifikovatelná. K zjištění odstranění tohoto nebezpečí je nutné podrobné vyhodnocení 

místních podmínek ve stísněném prostoru.[12] 

5.1.4 Prostředí ve stísněném prostoru 

 Některá nebezpečí, která se v běžném pracovním procesu nijak nebezpečná nezdají, 

mohou ve stísněném prostoru znamenat významné riziko. 

 Kluzké povrchy. 

 Omezené osvětlení. 

 Extrémní teploty ve stísněném prostoru. 

 Extrémní teploty některých povrchů nacházejících se ve stísněném prostoru. 
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 Omezené osvětlení působí problémy ve dvou oblastech. Za prvé, je obtížné při 

snížené viditelnosti bezpečně pracovat. A zadruhé, za špatných světelných podmínek se 

zvyšují obavy, strach a klaustrofobie. 

 Teplotní extrémy zvyšují únavu a snižují koncentraci na vnímání a dodržování 

bezpečnostních opatření. Stres se může jevit jako závažný problém při práci v horkých 

prostředích. 

 Vyskytují se příznaky, které se mohou vyvinout u jednotlivce, který pracuje 

v horkém prostředí. Jsou to teplotní křeče a vyčerpání z tepla, tyto příznaky přímo 

neohrožují život zasažené osoby, ovšem teplotní mrtvice může způsobit i smrt postiženého. 

 Nízké teploty zase mohou vyvolat ztrátu citlivosti posledních článků prstů, což 

může významně snížit provedení manuálních úkonů náročných na přesnost. 

 Extrémní teploty povrchů vytvářejí nebezpečí kontaktu, je důležité brát ohled i na 

parní nebo kryogenní vedení. Ohniště a pece jsou dobrými příklady stísněných prostorů, 

kde jsou vysoké teploty povrchů, tudíž je nutné před vstupem do takovýchto prostor počkat 

dostatečnou dobu do jejich zchladnutí. 

 Chladícím a mrazícím jednotkám musí být ponechán dostatek času na vyrovnání 

teplot s okolím, aby bylo minimalizováno riziko poranění při kontaktu s hluboce 

zchlazenými povrchy. 

 Pokud není dostatek času na změnu teploty, je nutné vstupující osoby vybavit 

osobními ochrannými prostředky odolávajícím extrémnímu teplu nebo chladu.[12] 

5.1.5 Vnitřní uspořádání stísněného prostoru 

 Mnoho skutečností souvisejících s vnitřním uspořádáním stísněného prostoru může 

způsobovat zvýšené nebezpečí pro osoby vstupující do těchto prostor. Mezi nejběžnější 

patří: 

 Vnitřní tvar a sklon. 

 Vnitřní prvky. 

 Snížená průchodná výška. 

 Vpustě rozdílných úrovní nebo jiné otvory. 

 Vnitřní složitost. 
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 Vnitřní tvar a sklon může být velmi odlišný. Nízká průchodná výška může osoby 

nutit pracovat v nepřirozené poloze. Práce v nepřirozené poloze, jako ve dřepu, kleku nebo 

v předklonu, vede k rychlejší únavě a k vyvolání stresu, to vše má negativní vliv na 

bezpečnost. 

 Vpustě, rozdílné úrovně podlah nebo jiné otvory představují hrozbu pádu uvnitř 

stísněného prostoru. Vstupy do stísněných prostorů otvory shora může mít za následek pád 

osoby do vnitřního prostoru. Nebezpečí hrozí i od pádu nářadí, materiálu nebo i jiných 

předmětů, které svým uvolněním a pádem mohou zranit pracující osoby uvnitř stísněného 

prostoru. 

 Vnitřní složitost zvyšuje obtížnost přístupu, komunikaci mezi pracovníky a může 

komplikovat evakuaci osob ze stísněného prostoru.[12] 

5.1.6 Vlastní pracovní činnost 

 Vlastní pracovní činnost prováděná ve stísněném prostoru může představovat 

nebezpečí způsobená vlastní prováděnou činností, anebo vybavením potřebným k dané 

činnosti. 

 Významné riziko s sebou nesou prostředky pro svařování a řezání, především 

tlakové láhve, elektromagnetické nářadí a vybavení, dále rozpouštědla, epoxidy, barvy a 

jiné materiály, které mají v případě nevhodného zacházení nebezpečný charakter. 

5.1.7 Externí nebezpečí 

 Před vstupem do stísněného prostoru by se měly prověřit i okolní prostory a 

vyloučit potencionální nebezpečí v okolí, které může mít vliv na pracující osoby 

ve stísněném prostoru. Nelze ani opomenout nebezpečí vyplývající z provozu strojů a 

zařízení v těsné blízkosti stísněného prostoru. 

 Při požáru nebo výbuchu bývá často zdroj iniciace umístěn mimo stísněný prostor. 

Dále okolní stroje a zařízení mohou produkovat škodliviny, které se mohou dostat do 

stísněného prostoru, ve kterém se vyskytují pracující osoby.[12] 



 

18 

 

5.1.8 Ostatní nebezpečí 

Ostatní nebezpečí může znamenat mnoho skutečností, které nebyly zařazeny ve výše 

uvedených kapitolách. Seznam nebezpečí může být extrémně obsáhlý, ale je důležité se 

ještě zmínit o nebezpečí: 

 Hluk. 

 Zvířata. 

 Hmyz. 

 Nakažlivé organismy. 

 Radioaktivita. 

 Extrémně hlučné podmínky s sebou nesou i riziko vibrací. Zvířata jako hlodavci, 

holubi atd. mohou představovat nebezpečí pokousání, poškrábání. Trus nebo mrtvá zvířata 

mohou působit negativně na vnitřní atmosféru ve stísněném prostoru. Hmyz může 

představovat různě závažná nebezpečí od mírných až značné ohrožení. Alergická reakce na 

jed hmyzu může být velmi prudká a život ohrožující. Je třeba dbát zvýšené pozornosti při 

výskytu hnízd nebo rojů. 

 Nakažlivé organismy se mohou vyskytovat ve výkalech, odpadech a jiných 

biologických materiálech. 

 Radioaktivní materiály musí být vyhodnoceny už při identifikaci stísněného 

prostoru, pokud je podezření na to, že materiál by mohl být z tohoto hlediska nebezpečný a 

měl by být prověřen specializovanou firmou, která provede měření.[12] 
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6 Kategorizace stísněných prostorů 

 V AMTPO se stísněné prostory identifikují podle následujícího diagramu, který 

určuje i povinnost požadovat pro vstup povolení. 

 

Obrázek 2- identifikace stísněných prostorů 

 Identifikaci stísněných prostorů provádí vedoucí zaměstnanci jednotlivých středisek 

zodpovědní za provozování technických zařízení a objektů ve spolupráci 

s bezpečnostními techniky. 

 Vytvoří se seznam stísněných prostorů, za zpracování a aktualizaci seznamu 

odpovídají vedoucí zaměstnanci příslušných pracovišť, kde se dané stísněné 

prostory nachází a to vše v součinnosti s bezpečnostními techniky. 



 

20 

 

 Prověřování platnosti seznamu provádějí tito vedoucí zaměstnanci minimálně 

jednou ročně. 

 Kompletní seznam všech stísněných prostorů nacházejících se v AMTPO 

zpracovává a aktualizuje útvar Bezpečnosti a zdraví ve spolupráci se zástupci 

provozu. Seznam je umístěn na Intranetu (domovská stránka ŘB – Ředitel pro 

bezpečnost a zdraví) a je dostupný všem uživatelům počítačové sítě.[13] 

6.1 Seznam stísněných prostorů - údaje 

Seznam stísněných prostorů obsahuje následující údaje: 

a) čísla závodů a středisek, kde se stísněný prostor vyskytuje; 

b) identifikaci – název stísněného prostoru, identifikační číslo prostoru, typ 

stísněného prostoru; 

c) způsob zabezpečení vstupu do stísněného prostoru; 

d) požadavek na zajištění vstupu do stísněného prostoru druhou osobou; 

e) media, která se mohou ve stísněném prostoru vyskytnout; 

f) počet vstupů do stísněného prostoru; 

g) provozní bezpečnostní předpis, který řeší zajištění práce ve stísněném 

prostoru, zejména pro čištění, čištění parou, abrazivní tryskání apod[13]. 
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7 Bezpečnostní požadavky na stísněné prostory 

7.1 Systém povolování vstupu 

 Za vstup do stísněného prostoru je považována taková situace, kdy celé tělo, horní 

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

nepovažuje situace, kdy je do stísněného prostoru vsunuta ruka nebo celé paže za účelem 

držení indikátoru škodlivin pokud se jedná o proces vyhodnocování oprávněnou osobou, za 

předpokladu toho, že je tento postup bezpečný, řádně schválený a zaměstnanec je prakticky 

proškolený.[10] 

 Vstup do stísněného prostoru lze povolit pouze po posouzení rizik, splněním 

bezpečnostních opatření stanovených k minimalizaci rizik a na základě písemného 

souhlasu osoby zodpovědné za koordinaci úkolů, které se mají provést ve stísněném 

prostoru, a která se zúčastnila posuzování rizik.  

Povinnosti osob podílejících se na pracích ve stísněných prostorách 

 Osoby, které budou vstupovat nebo provádět dohled u stísněného prostoru musí být 

seznámené prokazatelně s riziky, opatřeními k jejich minimalizaci a způsobem evakuace 

z tohoto prostoru. Osoba, která bude provádět dohled u stísněného prostoru, může být 

pověřena pouze tímto úkolem a po celou dobu pokud budou osoby uvnitř stísněného 

prostoru, musí stát vně místa vstupu do stísněného prostoru.  

 Před pracemi ve stísněném prostoru s rizikem vzniku požáru nebo výbuchu, 

udušení vlivem nedostatku kyslíku, otravy plynem nebo škodlivými dýmy nebo výpary 

jiných chemických látek musí být provedeno a vyhodnoceno kontrolní měření k určení 

jejich přítomnosti a koncentrace. Osoby provádějící kontrolní měření musí být 

prokazatelně seznámeny s návodem na používání přístroje.  

 Pro vstup do stísněného prostoru musí být vystaven Příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím s označením „Příkaz S“ (viz. Příloha 1.). Příkaz vystavuje zplnomocněný 

zaměstnanec proškolený dle osnovy školení požární ochrany BP 0200, pověřený pro tuto 

činnost ředitelem závodu. 
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 V případě vystavení Příkazu pro práce se zvýšeným nebezpečím s označením 

Příkaz „V“ – příkaz pro práce s nebezpečím výbuchu nebo „P“ – příkaz pro práce 

s nebezpečím požáru a týkajícího se vstupu do stísněného prostoru je nutné označit i 

Příkaz „S“.  

 Vystavený Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím s označením Příkaz „S“ musí 

obsahovat:  

a) předvídatelná rizika specifikováním druhu zvýšeného nebezpečí; 

b) u opakovaných prací uvedení provozního bezpečnostního předpisu; 

c) údaje o množství kyslíku, koncentraci plynů a jiných nebezpečných 

chemických látek, mezích výbušnosti a extrémních teplotách;  

d) bezpečnostní opatření k minimalizaci rizika, např. izolace nebezpečných látek 

a ostatních zdrojů energie, odvětrávání a osvětlení prostoru, požadavky na 

dýchací přístroje, indikátory škodlivin a komunikační prostředky, specifikace 

pracovních prostředků a přístrojů (pracoviště s nebezpečím výbuchu) a 

prostředků potřebných pro osobní zajištění (např. bezpečnostní postroj 

připojený lanem vně stísněného prostoru) a k úniku z ohroženého prostoru; 

e) stanovení dohledu u stísněného prostoru konkrétní osobou s příslušnou 

kvalifikací.   

 Vedoucí zaměstnanci / vedoucí prací musí zaznamenávat v Příkazech pro práce se 

zvýšeným nebezpečím s označením Příkaz „S“ údaje o časech příchodu a odchodu všech 

osob vstupujících do stísněného prostoru, stvrzené podpisem těchto osob.  

 Seznam zplnomocněných zaměstnanců musí být veden v aktuálním stavu u všech 

mistrů a vedoucích provozů zodpovědných za provoz a údržbu technických zařízení a 

objektů se stísněnými prostory. Prověřování platnosti seznamu provádějí vedoucí provozů 

minimálně jednou ročně.[13]  
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7.2 Značení a uzamykání stísněných prostor 

 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 použito 

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

vstup je zamezen konstrukčními prvky, jako jsou kryty, poklopy, mříže a tyto prvky jsou 

umístěné v podlaze.  

 Vstupy do stísněných prostorů musí být označeny bezpečnostní značkou „Vstup 

zakázán“ s doplňujícím textem „Stísněný prostor vyžadující povolení vstupu" nebo 

„Stísněný prostor“. Vstupy do stísněných prostor, kde není účelné označení bezpečnostní 

značkou, jako jsou vstupy do kanalizace, potrubí apod. musí být za běžného provozování 

nepřístupné (zabezpečené proti vstupu).[13] 

Obrázek 3- bezpečnostní značení stísněných prostorů[13] 



 

24 

 

7.3 Bezpečné pracovní postupy při práci ve stísněných prostorách 

 Následující opatření by se měla přijmout, aby se zabránilo zranění či úmrtí v 

důsledku nesprávného postupu při práci ve stísněných prostorách. 

 provádět hodnocení rizik a identifikovat všechna nebezpečí 

 naplánovat opatření k jejich zmírnění 

 zavést systém pravidel vstupu do stísněných prostorů 

 zajistit bezpečný vstup a výstup ze stísněného prostoru 

 určit bezpečné postupy pro otevření vchodu nebo krytu stísněného prostoru 

 určit jmenovitě osoby, které budou do stísněných prostor vstupovat nebo v nich 

vykonávat práce 

 před vstupem zaměstnance do prostoru vyloučit výskyt nebezpečných látek, 

především plynů 

 zajistit dostačující a vhodné osvětlení pro vstup na místo výkonu práce nebo do 

stísněného prostoru 

 dbát na dostatečnou ventilaci prostoru před vstupem pracovníků i během prací 

 zajistit patřičné osobní ochranné prostředky ke snížení expozice rizik, která nebylo 

možné odstranit 

 zajistit jasnou a srozumitelnou komunikaci mezi účastníky prací, obsluhou, 

případně záchranáři 

 poskytnout přiměřené školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

ve stísněných prostorech pro všechny zaměstnance, kteří se budou účastnit prací a 

proškolit i obsluhu zařízení, které je spjato se stísněným prostorem 

 zaměstnanci, kteří se budou účastnit prací, musí být seznámeni se zásadami 

poskytování první pomoci při nadýchání CO
2
 a otravě CO 

 zásady první pomoci při otravě CO musí být trvale vyvěšeny na dobře viditelném 

místě, trvale přístupném všem zaměstnancům na pracovišti 

 zajistit odpovídající školení o způsobu provádění záchranných prací ve stísněných 

prostorách[14] 
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8 Zakázané manipulace 

Je zakázáno: 

 Vstupovat do stísněných prostor pod vlivem drog, alkoholu a léčiv zpomalujících 

reakce osob. 

 Vstupovat bez povolenky do prostorů, které vyžadují povolení ke vstupu do 

stísněného prostoru. 

 Vstupovat do stísněných prostorů, které to vyžadují, bez dozorující osoby, případně 

stanovit další bezpečnostní opatření pro vstup osamocené osoby. 

 Vstupovat do stísněných prostorů bez osobních ochranných prostředků, jsou-li 

nezbytné pro vstup do těchto prostorů. 

 Vstupovat do stísněných prostorů bez patřičného školení a seznámení s riziky, která 

se mohou vyskytovat v tomto prostoru, nebo která mohou hrozit z charakteru práce 

prováděné v něm. 

 Používat nářadí a nástroje určené k řezání a broušení, které mohou způsobit jiskření 

nebo otevřený oheň v prostorách s nebezpečím výskytu hořlavých par a plynů, 

pokud tomu tak nestanoví zvláštní předpis, který před započetím práce určuje 

povinnost zbavení prostoru výbušné nebo hořlavé koncentrace. 
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9 Vytipování míst splňujících kritéria stísněného prostoru 

 Ve firmě AMTPO se představa o vypracování předpisu zaměřující se přímo na 

stísněné prostory začala uplatňovat už v roce 2006. Nebyl však vytvořen žádný seznam a 

tyto prostory nebyli přesně identifikovány. V roce 2010 se provedla identifikace stísněných 

prostorů a vyhodnocení rizik, to mělo za následek vznik seznamu stísněných prostorů, 

který obsahoval v té době 14 stísněných prostorů ve všech třech výrobních halách, 

svařovna trub jeden stísněný prostor, „velký” stiefel 5 stísněných prostorů a „malý“ stiefel 

8 stísněných prostorů. Tento seznam se v původní podobě nesl až do současné doby. 

 V roce 2015 se provedla nově kvalifikace a nová aktualizace seznamu, které jsem 

se zúčastnil a podílel se na zpracování a aktualizaci dokumentů týkajících se stísněných 

prostorů. 

 Nově bylo zjištěno, že ve skutečnosti se v objektech AMTPO nachází celkově 

43 stísněných prostorů dle aktuálních AM standardů. Na „velkém” stiefelu bylo z počtu 5 

stísněných prostorů nově identifikováno 15, na „malém” stiefelu z 8 zvýšen počet na 22 a 

na svařovně trub z jednoho stísněného prostoru identifikováno 6 stísněných prostorů.  

Tento stav (43) do dnešní doby není konečný, neustále se vyhledávají a nacházejí další 

prostory, které splňují podmínku stísněného prostoru, jak bylo definováno v předchozích 

odstavcích.  

9.1 Seznam stísněných prostorů v AMTPO 

 Seznam jsem aktualizoval podle vzhledu původního seznamu, doplnil jsem nově 

identifikované stísněné prostory a prověřil skutečnost starších údajů. Bohužel jsem se ke 

všem stísněným prostorům osobně nedostal, z důvodu vytíženosti výrobní trati a důvodu, 

že spousta stísněných prostorů se nachází pod výrobním zařízením a byla by nutná 

odstávka zařízení, tudíž pozastavení celé výroby. 

 O zařazení stísněných prostorů do seznamu bylo komunikováno s vedoucími 

zaměstnanci středisek, v nichž se prostor nachází. 
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Tabulka 2- seznam stísněných prostorů v AMTPO 

Z Stř. 
Číslo 

SP  
Stísněný prostor Typ 

Způsob 

nebo místo 

uzamykání 

Typ povolenky 

Zajištění 

druhou 

osobou 

Média 

                  

A
M

T
P

P
O

 

151 

15-1- 1/2 Prostor pod Karuselovou A - Zásobníky Mříž Zápis v knize obsluhy pece Ano 

Voda 

Plyn 

Olej 

15-2- 1/1 
Vstup do hlavního kanálu u 

pece 
A - Zásobníky Poklop Zápis v knize obsluhy pece Ano Voda 

15-3- 1/1 
Olejový sklep HS a 

automatiku 
A - Zásobníky Dveře Bez povolení Ne 

Olej 

Tuk 

15-4- 1/1 
Centrální kanál u koleje 90 a 

91 u střediska lisovna 
C- Potrubí Poklop Povolení pro práci "s" Ano 

Olej 

Tuk 

15-5- 1/2 2 jímky propojené kanálem A - Zásobníky Poklop Zápis v knize obsluhy pece Ano Voda 

15-6- 1/1 
Sklep s čerpadly pod 

krokovou pecí 
A - Zásobníky Dveře Zápis v knize obsluhy pece Ano Voda 

15-7- 1/1 
Sklep krokové pece 

zušlechťovny 
A - Zásobníky Mříž Zápis v knize obsluhy pece Ano Plyn 

15-8- 1/2 Sklep kalibrovacího stroje A - Zásobníky Kladka Zápis v knize obsluhy pece Ano Olej 

15-9- 1/1 
Kanál na čištění uvnitř 

sklepa kalibrovacího stroje 
C- Potrubí Poklop Zápis v knize obsluhy pece Ano Voda 
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15-10- 1/1 
Kanál spojený se sklepem 

kalibrovacího stroje 
A - Zásobníky Poklop Zápis v knize obsluhy pece Ano  ----------- 

15-11- 1/1 
Vodní jímka kalibrovacího 

stroje 
A - Zásobníky Poklop Zápis v knize obsluhy pece Ano Voda 

15-12- 1/1 
Vodní kanál před 

kalibrovacím strojem 
A - Zásobníky Poklop Zápis v knize obsluhy pece Ano Voda 

15-13- 1/3 Ventilátory článkové pece A - Zásobníky Poklop Zápis v knize obsluhy pece Ano 
Elektrický 

proud 

15-14- 1/1 
Prostor pod zařízením 

Schloeman 
A - Zásobníky Mříž Zápis v knize na kabině Schloman Ne Olej 

15-15- 1/1 
Prostor na příčné hale před 

pecí 
A - Zásobníky Kladka Zápis v knize obsluhy pece Ano  ----------- 

152 

15-16-1/1 
Kanál okujové jímky 

válcovací tratě 
C- Potrubí Mříž Bez povolení Ne Voda 

15-17-1/2 
Prostor pod karuselovou 

pecí 
A - Zásobníky Řetízek Zápis v knize obsluhy pece Ano 

Plyn 

Teplota 

15-18-1/1 Kanál karuselové pece A - Zásobníky Poklop Zápis v knize obsluhy pece Ano  ----------- 

15-19-1/1 
Mazací sklep pod 

karuselovou pecí 
A - Zásobníky Kladka Zápis v knize obsluhy pece Ne Olej 

15-20-1/2 
Olejový kanál pod 

děrovacím zař. 
C- Potrubí  Poklop Povolení pro práci "s" Ano Olej 

15-21-1/1 
Vzduchový kanál pro 

údržbu HS2 motoru 
A - Zásobníky Poklop Povolení pro práci "s" Ano Olej 

15-22-1/1 
Prostory vodního 

hospodářství pro redukovnu 
A - Zásobníky Řetízek Zápis v knize na kabině redukovny Ano Voda 
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15-23-1/1 

Manipulační prostor pro 

údržbu HS1, HS2, automatic 

a děrovací zař. 

A - Zásobníky Poklop Povolení pro práci "s" Ano  ----------- 

15-24-1/1 
Spojovací kanál pro 

redukovnu 
C- Potrubí Poklop Zápis v knize na kabině redukovny Ano  ----------- 

15-25-1/1 Energo kanál C- Potrubí Poklop Bez povolení Ano 
Elektrický 

proud 

15-26-1/1 Vodní kanál, jižní chodník C- Potrubí Poklop Povolení pro práci "s" Ano Voda 

15-27-1/1 
Kanál u víčkovací/balící 

linky PRESTAR 
A - Zásobníky Poklop Povolení pro práci "s" Ano Voda 

15-28-1/1 Kanál u lisu M´MEER C- Potrubí Poklop Povolení pro práci "s" Ano  ----------- 

15-29-1/1 Olejový sklep lisu M´MEER A - Zásobníky Mříž Bez povolení Ne Olej 

15-30-1/2 Přepadová studna M´MEER A - Zásobníky Poklop Povolení pro práci "s" Ano Voda 

15-31-1/1 Sklep pro elektro rozvody A - Zásobníky Dveře Bez povolení Ano 
Elektrický 

proud 

15-32-1/1 Hlavní kanál válcovací tratě C- Potrubí Mříž Povolení pro práci "s" Ne Voda 

15-33-1/1 
Olejový sklep pod 

Automatikem 
C- Potrubí Mříž Zápis v knize obsluhy pece Ne 

Voda 

Olej 

15-34- 1/1 Olejová nádrž KS A - Zásobníky Poklop Bez povolení Ne 
Tuk 

Olej 

15-35-1/1 
Hlavní olejová nádrž 

Redukovny 
A - Zásobníky Poklop Zápis v knize na kabině redukovny Ano 

Tuk 

Olej 

15-36-1/1 
Kanál pod rovnačkou 

MEER 
C- Potrubí Poklop Povolení pro práci "s" Ano 

Tuk 

Voda 
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15-37-1/1 
Olejový sklep lisu Demag-

Meer - 1525 
C- Potrubí Mříž Bez povolení Ne 

Olej 

Voda 

153 

15-38-1/1 Násypka u skladu svitků A - Zásobníky Poklop Povolení pro práci "s" Ano Prach 

15-39-1/2 
Prostor pod svařovacím 

agregátem 
B- Otevřené jámy Kladka Zápis o opravě, wcm Ano Prach 

15-40-1/3 CE linka C- Potrubí Poklop Zápis o čerpání Ano Teplota 

15-41-1/1 Energo kanál C- Potrubí Poklop Povolení pro práci "s" Ano 
Elektrický 

proud 

15-42-1/2 
Sklepní prostor pod 

střediskem jeřábové dráhy 
A - Zásobníky Dveře Povolení pro práci "s" Ano  ----------- 

15-43-1/1 
Prostor pod tryskacím 

strojem 
B- Otevřené jámy Dveře Klíč u předáka Ne Prach 
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9.2 Mapa s interaktivním značením stísněných prostor 

 Seznam stísněných prostorů nám udává určité informace o těchto prostorech, jako 

název stísněného prostoru, který je známý pro zaměstnance a vedení firmy, číslo 

stísněného prostoru, středisko, ve kterém se nachází, způsob uzamčení, důležitost povolení 

pro vstup, povinnost zajištění druhou osobou, nacházející se média uvnitř stísněného 

prostoru, ale může být doplněn o spoustu dalších informací. Je to ovšem dokument, který 

nám neudává přesné umístění daného prostoru ve firmě.  

 Na základě podkladů, které jsem obdržel od bezpečnostního technika firmy, jsem 

navrhnul a vytvořil k seznamu stísněných prostorů interaktivní mapu, která by sloužila, 

k lepší orientaci a přehlednosti, kde se daný stísněný prostor nachází. Tím se usnadní a 

vytvoří přehled o těchto nebezpečných místech nejen pro vedoucí pracovníky, ale 

především také pro nové zaměstnance, pro zasahující záchranné jednotky a další osoby, 

které se ještě  neorientují na jednotlivých pracovištích ve výrobních halách. Tak se mapa 

stane rychlou a přehlednou pomůckou pro orientaci a identifikaci stísněného prostoru. 

Bude moci být použita jako nedílná součást školení o stísněných prostorech pro 

zaměstnance, a také usnadní práci školitelům. 

 

Obrázek 4- interaktivní mapa - oddálený pohled 
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 Na mapě v elektronické podobě jsou zaznačeny všechny stísněné prostory, které lze 

přiblížit i oddálit. Takže uživatel může vidět mapu jako celek nebo se může zaměřit 

samostatně na jednotlivá střediska. 

 Stísněné prostory jsou v mapě označeny body, které lze odlišit barevně podle 

primárního rizika, které se nachází v daném prostoru. 

 

Obrázek 5- značka stísněného bodu v interaktivní mapě 

 Tyto body znázorňující stísněný prostor nejsou v mapě viditelně pojmenovány, 

jejich pojmenování se zobrazí, až pokud uživatel najede kurzorem na daný bod, tak teprve 

se objeví název stísněného prostoru. Toto označení lze přejmenovat, jak si uživatel přeje, 

může zde být pouze označení „stísněný prostor“ nebo číslo stísněného prostoru, bylo nutné 

s vedoucím zaměstnancem BOZP domluvit název stísněného prostoru, což je podle mého 

názoru nejlepší varianta, protože většina názvů stísněných prostorů se odvíjí od spjatého 

nebo blízkého zařízení, které souvisí s tímto prostorem. 

 

 

Obrázek 6- přiblížený pohled na interaktivní mapu 
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Obrázek 7- znázornění názvu stísněného prostoru 

 Tyto body, kterých je na mapě 43, jsou nastaveny jako hypertextové odkazy, které 

jednak ukazují název stísněného prostoru a jednak odkazují na další stránku, kde jsou 

podrobnější údaje o vybraném stísněném prostoru. Tato stránka může obsahovat texty, 

grafy, výpočty, fotografie a s těmito stránkami lze nadále pracovat, doplňovat a 

aktualizovat stávající informace. 

 Pro znázornění jsem vybral stísněný prostor označený jako prostor pod karuselovou 

pecí. Takto označeny jsou v mapě dva prostory, jeden v provoze 151 – ST 4-10 na velkém 

stiefelu a druhý na provoze 152 – ST 140 tedy na malém stiefelu. Rozdíl lze poznat 

samozřejmě na mapě, v jakém úseku se stísněný prostor nachází, ale další podrobnější 

informace, kde je prostor přesně identifikován, nalezne uživatel na odkazující straně, kde 

jsou informace, které jsou zkonzultovány s vedoucím pracovníkem BOZP, tedy na podnět 

vedení AMTPO. 

 Je zde uveden tučně nadpis stísněného prostoru, středisko, kde se prostor nachází, 

číslo SP, počet vstupů, způsob uzamykání, typ SP, zda je požadováno povolení ke vstupu, 

jaký je typ povolenky pro vstup, zda je potřeba, aby byl zaměstnanec zajištěn dozorující 

osobou u vstupu, média, která se ve stísněném prostoru mohou nacházet, provozní předpis, 

tedy AM standardy, jako ST002 STÍSNĚNÉ PROSTORY. Tento standard se vztahuje ke 
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všem stísněným prostorům. Dále se v tabulce s informacemi může vyskytovat i standard 

ST 012 nazývaný jako PRÁCE V MÍSTECH S NEBEZPEČÍM VÝSKYTU PLYNU. 

 Na stránce je znázorněno i primární riziko, které je určeno z charakteru stísněného 

prostoru nebo ze zařízení v něm umístěných. Je zde definována povinnost, co musí určený 

zaměstnanec, který bude do stísněného prostoru vstupovat, učinit před vstupem. Dále je 

uvedeno, jak má být stísněný prostor označen, jakými bezpečnostními značkami.  

Obrázek 8- udávající informace o stísněný prostor 

  

 V další části je znázorněna fotodokumentace. Fotografie upřesňují pozici 

stísněného prostoru, což umožňuje reálný pohled na stísněný prostor. Tento reálný pohled 

je závislý na osobě, která se bude starat o aktuálnost dokumentů a této mapy. Dále jsou zde 

zachyceny překážky, které se při vstupu musí překonat, jako např. závora zamezující vstup 

nepovolaným osobám, mříže, poklopy, dveře a jiné způsoby uzamčení. V některých 

případech i pohled do vnitřních prostorů stísněného prostoru. 
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Obrázek 9- údaje informující o reálném pohledu na stísněný prostor 

 Jelikož jsem pro lepší přehlednost a práci vzájemně na sebe navázal seznam 

stísněných prostorů a interaktivní mapu, tak se na stránkách nachází tlačítka Zpět, která 

odkazují zpět na mapu nebo na seznam, odkud jste se na detail SP dostali. 

 V poslední informační části o stísněném prostoru je situační pohled, to z důvodu 

pokud se uživatel odkazuje na stísněný prostor ze seznamu, tak aby mohl jednoznačně být 

seznámen, kde se daný prostor nachází. 

 

Obrázek 10 - situační pohled 
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 Interaktivní mapu lze využít jako pomůcku pro vedoucí zaměstnance středisek, kde 

se stísněné prostory nacházejí, dále pro zaměstnance, kteří provádějí školení o stísněných 

prostorech, také např. pro záchranné složky kvůli rychlé orientaci při zásahu.  

Tuto mapu lze rozšířit i o další interaktivní body, o kterých je důležité mít přehled, kde se 

co ve firmě nachází. Tím jsou myšleny např. hasicí přístroje, lékárničky, mohou zde být i 

výrobní zařízení - vše záleží na uživateli, jak dokáže s mapou pracovat. Interaktivní mapa 

je vytvořena v programu Microsoft Excel, což je dnes již standardní uživatelský program a 

měl by jej umět ovládat prakticky i začátečník. 

9.3 Stísněné prostory s výskytem plynu 

 Mezi nejvíce nebezpečné stísněné prostory v AMTPO patří nepochybně prostory 

pod pecemi, v provoze 151 – ST 4-10 na velkém stiefelu prostor pod karuselovou pecí a 

prostor pod krokovou pecí, v provoze 152 – ST 140 na malém stiefelu, prostor pod 

karuselovou pecí. Tyto prostory patří k nejvíce nebezpečným, protože je zde možnost 

výskytu nebezpečné vnitřní atmosféry. To ukazuje i fakt, že v lednu 2013 se zde stala 

nehoda a došlo k otravě dvou zaměstnanců. 
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9.3.1 Nehoda pod karuselovou pecí 

 Karuselové pece se používají na ohřev kruhových ingotů, které se vkládají do pece 

na nístěj. Celá konstrukce pece, kromě otáčivé nístěje, je nepohyblivá. Utěsnění mezi 

pevnou částí a otočnou podlahou se vyhotovuje pomocí vodních žlabů. Karuselová pec se 

vytápí směsným plynem za pomoci vysokotlakých hořáků. Tyto hořáky jsou umístěny 

v obvodových stěnách vnitřních i vnějších. Odtah spalin je vyveden přes klenbu. 

Popis nehody 

  Dne 2. 11. 2013 v 7:00 hodin obdržel zaměstnanec (pecný) AMTPO požadavek na 

vstup 8 zaměstnanců externí firmy do prostoru pod karuselovou pec stiefelu 4-10“ z 

důvodu opravy a svařování nosníku pece. 

 Dva pecní otevřeli prostor pod karuselovou pecí a změřili výskyt plynu v daném 

prostoru pomocí detektoru plynu – s výsledkem 0 ppm. 

 Cca v 7:15 vešlo 8 zaměstnanců externí firmy pracovat do prostoru pod 

karuselovou pecí. Byli rozděleni do dvou skupin po 4 zaměstnancích (byly 

nainstalovány 2 plošiny, ze kterých se má svařovat) a v každé skupině byl detektor 

plynu. 

 Zaměstnanec začal svařovat plech k nosníku karuselové pece, poté, co ho přichytil, 

sestoupil dolů z plošinky a šel mimo prostor pro další.  

 Další zaměstnanec ho vystřídal a začal plech svařovat, nejdříve v kleku (hlava byla 

mimo kapsu), a poté se postavil (vsunul hlavu po ramena do prostoru kapsy). Jeho 

kolega byl u něj na plošině. 

 Po cca 5-10 minutách začalo být zaměstnancům nevolno, a tak se rozhodli sestoupit 

z plošiny.  

 Poté je zpozorovali dva zaměstnanci a vyvedli je ven mimo prostory zpod 

karuselové pece. 

 Byla přivolána rychlá záchranná služba a zaměstnanci byli při vědomí odvezeni do 

dekontaminační komory. 
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Příčina nehody 

 Porucha exhaustoru (kouřový ventilátor) – v době mezi 7:00 a 9:15 došlo k poruše 

na „BIBI“ (pružinové) spojky, což zapříčinilo zvýšení přetlaku pecní atmosféry a 

následného výronu mimo pecní spalovací prostor. 

 Prostor pod pecí byl proměřen a nepřetržitě monitorován, pouze ve výšce cca 1,7m 

nad zemí, avšak nebyla proměřena kapsa ve vyšších polohách, kde se svařovalo. 

Spaliny jsou lehčí než vzduch a tím se držely v horní části.[15] 

 

 

Obrázek 11- grafické znázornění situace při nehodě 

Návrh opatření vytvořený AMTPO 

1. Opravit exhaustor (kouřový ventilátor). 

2. Nainstalovat ventilátor do stísněného prostoru za účelem odvětrávání. 

3. Provést vizuální těsnost vodních žlabů pod karuselovou pecí. 

4. Opravit pracovní postup pro měření – výskyt plynu měřit ve všech úrovních, kde se 

bude pracovat. 
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9.3.2 Návrh opatření pro AMTPO 

 V případě druhého bodu, v návrhu vytvořeném AMTPO, po vizuální prohlídce 

stísněného prostoru pod karuselovou pecí k instalaci nuceného odvětrávání nedošlo. 

 Navrhl jsem proto nákup průmyslového mobilního ventilátoru, který má výhodu 

oproti stabilní ventilaci, že jej lze umístit do jakéhokoliv stísněného prostoru, v kterém 

budou probíhat práce, a který vyžaduje odvětrání. 

Tento ventilátor lze vybavit i hadicí standardních rozměrů 7,6 m a tak ventilátor 

využít k vhánění čistého vzduchu do potřebného stísněného prostoru nebo naopak 

k vyhánění znečištěného vzduchu ven z tohoto prostoru. 

Charakteristiky ventilátoru: 

 elektrické napájení je 220-240/50V/Hz 

 hmotnost – 15 kg 

 průtok vzduchu – 3900 m
3
/h 

 snadná obsluha a transport 

 stabilní a odolná konstrukce[16]. 

 Pomocí hadice se může vhánět čerstvý vzduch přímo k pracovníkovi a tím předejít 

vzniku nebezpečné atmosféry v dýchací zóně pracujícího zaměstnance. 

 Je nutno však zpracovat pracovní postup pro používání ventilátoru ve stísněných 

prostorech a při dalších činnostech, jako je např. svařování a broušení. 

Obrázek 12- mobilní průmyslový ventilátor[16] 
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9.4 Tabulka rizik a opatření 

 

Tabulka 3 - tabulka rizik a opatření 

ZDROJ 

RIZIKA 
POPIS OHROŽENÍ 

DŮSLEDEK 

RIZIKA 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

Utonutí, 

udušení 
Nedostatek kyslíku 

Těžká až 

smrtelná zranění 

osob 

Před vstupem do stísněného prostoru provést analýzu ovzduší. 

Je třeba akceptovat náběh měření pomocí detektoru a ihned nevstupovat 

do prostoru. 

Pokud je zde nedostatečné množství kyslíku, je vstup zakázán. 

Pokud při práci ve stísněném prostoru detektor oznámí zvukovou 

signalizací nedostatku kyslíku pod 19,5% nebo nad 23,5% je nutno 

provést okamžitou evakuaci. 

Intoxikace Jedovaté plyny 

Těžká až 

smrtelná zranění 

osob 

Před vstupem do stísněného prostoru provést analýzu ovzduší. 

Je třeba akceptovat náběh měření pomocí detektoru a ihned nevstupovat 

do prostoru. 

Pokud jsou překročeny nebezpečné koncentrační limity ve vnitřní 

atmosféře je vstup zakázán. 

Pokud při práci ve stísněném prostoru detektor oznámí zvukovou 

signalizací zvýšené množství škodlivin CO je nutno provést okamžitou 

evakuaci. 

Snížení 

viditelnosti 
Výskyt mlhy nebo dýmu Zranění osob 

Vybavit vstupující osoby do stísněného prostoru záložním zdrojem 

světla (bateriovou svítilnou) je nutno před vstupem zkontrolovat 

funkčnost svítidla. 

Zasypání 
Zasypání usazeným 

materiálem z technologie 

Těžká zranění až 

smrtelná zranění 

Provádět kontrolu usazenin a pravidelně tyto usazeniny odstraňovat, po 

menších částech, směrem shora dolů. 
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Požár 
Vznícení nebo vzplanutí 

hořlavých materiálů 

Těžká až 

smrtelná zranění 

osob 

Je zakázáno kouření na daném pracovišti. Dbát zvýšené opatrnosti při 

práci s otevřeným ohněm. Dodržovat stanovené pracovní postupy. Při 

činnostech svařování, broušení atd. mít u sebe hasicí přístroj. 

Výbuch, požár 

Přítomnost výbušné 

koncentrace v kombinaci s 

iniciačním zdrojem (např. 

svařování, broušení, 

nepoužití správného OOPP 

nebo nářadí - výbušné 

provedení) 

Těžká až 

smrtelná zranění 

osob 

Před vstupem do stísněného prostoru provést analýzu ovzduší. 

Je třeba akceptovat náběh měření pomocí detektoru a ihned nevstupovat 

do prostoru. 

Pokud jsou naměřeny výbušné koncentrační limity ve vnitřní atmosféře 

je vstup zakázán a je nutno provést odvětrání stísněného prostoru. 

Pokud při práci ve stísněném prostoru detektor oznámí zvukovou 

signalizací výskyt hořlavého plynu je nutno provést okamžitou 

evakuaci. 

Výbuch, požár 
Použití otevřeného ohně 

(např. kouření) 

Těžká až 

smrtelná zranění 

osob 

Je zakázáno kouření na daném pracovišti. Dbát zvýšené opatrnosti při 

práci s otevřeným ohněm. Dodržovat stanovené pracovní postupy. Při 

činnostech svařování, broušení atd. mít u sebe hasicí přístroj. 

Prach 

Přítomnost prachu v 

ovzduší ve stísněném 

prostoru 

Zranění osob 
Dbát na správné používání OOPP. Nutno použít respirátor nebo 

obličejovou masku. 

Tepelné záření 

nebo jiné jevy 

(el. obloukem, 

účinky zkratů, 

přetížení) 

Vysoké teploty z důvodu 

nedostatečného větrání 

Lehká až těžká 

zranění osob 

Stanovení pracovních postupů při zátěži teplem, dodržování 

bezpečnostních přestávek.  

Pád z výšky 

nebo do 

hloubky (>1,5) 

Otevřený vstup do 

stísněného prostoru 

Těžká až 

smrtelná zranění 

osob 

Dbát zvýšené opatrnosti při vstupu a výstupu do stísněného prostoru. V 

nutných případech opatřit vstupujícího zaměstnance OOPP proti pádu. 

Proškolit zaměstnance z používání OOPP proti pádu. 

Psychická zátěž 
Uzavřený prostor, stísněné 

podmínky 
Zranění osob 

Dodržování pravidelných lékařských prohlídek. Dbát na aktuální 

zdravotní stav vstupujícího zaměstnance, na jeho indispozice a fóbie. 

Organizace 

práce 

Špatná evidence osob ve 

stísněném prostoru 

Lehká až 

smrtelná 

Nutnost vyplnění povolenky ke vstupu. Povolenka musí být podepsána 

všemi vstupujícími zaměstnanci. 
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Snížení 

viditelnosti 

Nedostatek přirozeného 

osvětlení 
Zranění osob 

Vybavit vstupující osoby do stísněného prostoru záložním zdrojem 

světla (bateriovou svítilnou) je nutno před vstupem zkontrolovat 

funkčnost svítidla. 

Uklouznutí, 

upadnutí, 

zakopnutí 

Při vstupu do stísněného 

prostoru nebo při pohybu v 

něm 

Lehká až těžká 

zranění osob 

Při pohybu po pracovišti je nutno dbát zvýšené opatrnosti a používat 

vhodnou pracovní kotníkovou obuv a správný vzorek podrážky. 

Při chůzi po schodech dolů je třeba se držet zábradlí, aby nedošlo k 

nekontrolovatelnému pádu. 

Naražení 
O strop, stěnu, materiál, 

atd. 
Zranění osob 

Při pohybu je nutno používat OOPP - bezpečnostní přilbu. Odstranění 

ostrých hran a překážek v komunikacích, tam, kde je to možné. 

Dotyk "živých" 

a "neživých" 

částí  

Úraz elektrickým proudem 

Těžká až 

smrtelná zranění 

osob 

Pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení. Zákaz používat 

nevyhovující elektrická zařízení. 
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10 Zjištěné nedostatky a opatření 

10.1 Stísněný prostor pod karuselovou pecí v provoze 151 

 Pro vstup pod karuselovou pec je vyžadováno povolení ke vstupu. Stísněný prostor 

pod karuselovou pecí má dva vchody, oba jsou trvale uzamčené klíčem a klíč se nachází u 

obsluhy karuselové pece. Do stísněného prostoru chodí 3x za směnu obsluha karuselové 

pece na vizuální kontrolu hořáků, vodních žlabů, atd. Pro vstup používají jeden vchod a 

druhý bývá uzamčen. Při větších opravách se odemykají oba vstupy a jsou po celou dobu 

práce odemknuty. Vstup do těchto prostor je možný pouze s detektorem plynu. Ten musí 

být umístěn v dýchací zóně zaměstnance a detektor vydává obsluha karuselové pece proti 

podpisu do deníku vstupů do tohoto stísněného prostoru. 

Při vizuální kontrole bylo zjištěno několik nedostatků. 

 

Zjištění: 

 Prostor je označen 

bezpečnostní značkou stísněný 

prostor, i když je to prostor 

vyžadující povolení pro vstup a 

měl by tedy být opatřen 

bezpečnostním značením 

Stísněný prostor vyžadující 

povolení ke vstupu, jak je 

uvedeno v AM standardu 002 

Stísněné prostory. 

Návrh opatření: 

 Bezpečnostní značku 

doplnit o dodatek vyžadující 

povolení ke vstupu. 

Obrázek 13 - vstup do karuselové pece (151) 
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Obrázek 14 - prostor před druhým vchodem KP 

Zjištění: 

 V některých částech stísněného prostoru je na podlaze souvislá hladina vody, což 

způsobuje kluzkost podlahy a zvyšuje se tak riziko uklouznutí. Také tato hladina skrývá 

nerovnosti, které mohou být v podlaze a díky odlesku hladiny nejsou patrné. To může 

zapříčinit podvrtnutí kotníku. 

Návrh opatření: 

 Je nutno vodu z podlahy odčerpat, aby se zamezilo opětovnému vytvoření hladiny 

vody na podlaze, podlahu nově opravit a spádovat do odtokového žlabu. 
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Obrázek 15 -  schody do středu prstence KP                                       Obrázek 16 - bezpečnostní značka [17]  

Zjištění: 

 Po těchto schodech, které vedou do středu karuselové pece, volně stéká voda 

z těsnících žlabů. Schody jsou kluzké, což vede k zvýšení rizika uklouznutí a pádu se 

schodů. 

Návrh opatření: 

 Doporučuji opravu těsnících žlabů karuselové pece kvůli všudypřítomné vodě na 

podlaze. Do té doby doporučuji opatřit místo bezpečnostní značkou, upozorňující na 

kluzký povrch tak, aby zaměstnanec dbal zvýšené opatrnosti. 
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Obrázek 17 - ovládací zařízení karuselové pece 

Zjištění: 

 Voda z těsnících žlabů karuselové pece stéká i po stěnách, kde se nachází zařízení 

pro ovládání otáčení nístěje karuselové pece. Toto elektrické zařízení ovládá ručně 

zaměstnanec provádějící opravu karuselové pece. Kolem tohoto zařízení stéká voda a 

částečně se dostává i na toto zařízení, jelikož v tomto stísněném prostoru se nachází voda i 

na podlahách a prostor je celkově vlhký, tím se stávají podlaha i stěny vysoce vodivé, což 

může při práci s tímto zařízením způsobit úraz elektrickým proudem. 

 Lze to brát i jako porušení zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoníku práce tak, že 

zaměstnavatel je povinen podle §101 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci a podle §102 je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí, pracovní 

podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Návrh opatření: 

 Navrhuji zařízení předělat do provedení s ochranou proti zkrápění vodou dle 

ČSN EN 60 529, které určuje stupeň ochrany krytem. Doporučuji provedení krytí IP x3 a 

vyšší. 
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Zjištění: 

 Průchozí prostor pod karuselovou pecí zužuje vyměněný materiál z pece, oprava již 

zde neprobíhá, ale nepotřebný materiál z opravy se zde stále vyskytuje, v případě evakuace 

nebo výpadku elektrického proudu může tento materiál tvořit překážku a zvyšuje tak riziko 

zakopnutí a pádu. 

Návrh opatření: 

 Materiál odklidit z prostoru a nevytvářet tak další rizika ve stísněném prostoru. 

Obrázek 18 - překážka v průchozím prostoru KP 



 

48 

 

10.2 Stísněný prostor pod karuselovou pecí v provoze 152 

 Karuselová pec v provoze 152 pracuje na stejném principu jako pec Velkého 

stiefelu v proveze 151, akorát je menších rozměrů. Také je vytápěna směsným plynem a 

hrozí zde riziko výskytu nebezpečné vnitřní atmosféry. 

 

Obrázek 19 - vstup do karuselové pece (152) 

Zjištění: 

 Stísněný prostor pod karuselovou pecí není označen bezpečnostní tabulkou – 

„Stísněný prostor vyžadující povolení ke vstupu“, tento prostor ani není uzamčen mříží 

pomocí speciálního klíče, a tak nelze zamezit možnosti vstupu nepovolaných osob. Navíc 

do tohoto prostoru je vstup bez detektoru plynu zakázán a před vstupem musí být 

bezpečnostní značka, která vstupující osoby na toto upozorňuje. 

Návrh opatření: 

 Je nutno opatřit vstup do prostoru pod karuselovou pec bezpečnostními značkami. 

Dále je nezbytné, aby byl vstup do prostoru zajištěn uzamčením speciálním klíčem, jak je 

uvedeno v AM standardu 002. 

 

 

 

 

     Obrázek 20 - bezpečnostní značení 
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Obrázek 21 - snížená průchozí výška v KP (152) 

Zjištění: 

 Prostor pod karuselovou pecí malého stiefelu má sníženou průchozí výšku. Na 

některých snížených místech stropu pod pecí, pod kterými je průchod, chybí barevné 

označení nebezpečných míst, upozorňující na sníženou průchozí výšku žlutou barvou s 

černými pruhy pod úhlem 45°. 

Návrh opatření: 

 Před vstupem do prostoru pod pecí umístit bezpečnostní značku Pozor snížená 

průchozí výška a tato místa barevně označit např. pomocí žluté barvy s černými pruhy pod 

úhlem 45°. 

 

 

Obrázek 22 - bezpečnostní značení[18] 
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 Obrázek 23 - hybný mechanismus KP (152) 

Zjištění: 

 Ve stísněném prostoru pod karuselovou pecí se nacházejí i nebezpečná místa, kde 

může dojít k zachycení zaměstnance. Je to poháněcí mechanismus nístěje karuselové pece, 

kdy otočná hřídel zakončená ozubeným kolem přenáší svoji energii do ozubeného hřebene, 

pomocí kterého se otočný mechanismus dostane do pohybu. 

 Navíc se kolem tohoto mechanismu nachází silná vrstva mastnoty a tuků a 

v případě opravy pomocí svařování nebo broušení i jiné manipulace s otevřeným ohněm by 

mohla tato vrstva snadno začít hořet. 

Návrh opatření: 

 Navrhuji opatřit toto nebezpečné místo, kde může dojít k zachycení osob, 

bezpečnostním krytem např. z pletiva tak, aby bylo zamezeno zachycení osoby 

pohybujícím se mechanismem a zároveň, aby tento bezpečnostní kryt dovoloval 

zaměstnanci provádět běžné údržbářské práce především mazání. 
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 Silnou vrstvu mastnoty a tuků odstranit ze stěn a vodorovných povrchů alespoň při 

větších opravách technického zařízení, aby při práci jako je broušení či svařování nedošlo 

k požáru. 

10.3 Stísněný prostor – sklep krokové pece zušlechťovny 

 Pro vstup do sklepa krokové pece je vyžadováno povolení ke vstupu. Stísněný 

prostor má jeden vchod, vstup je zamezen mříží, ta je trvale uzamčena klíčem. Klíč se 

nachází u obsluhy krokové pece. V prostorech sklepa krokové pece je uložen krokový 

mechanismus a obsluha sem chodí 1x za směnu na vizuální kontrolu. Vstup do těchto 

prostor je možný pouze s detektorem plynu. Ten musí být umístěn v dýchací zóně 

zaměstnance a detektor vydává obsluha krokové pece proti podpisu do deníku vstupů do 

tohoto stísněného prostoru. Kroková pec je vytápěna na rozdíl od karuselových pecí 

zemním plynem. 

 

 

Obrázek 24 - vnitřní prostor krokové pece -  krokový mechanismu 
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Obrázek 25 - vstup do stísněného prostoru krokové pece 

Zjištění: 

 Stísněný prostor pod krokovou pecí není označen bezpečnostní značkou –

 „Stísněný prostor vyžadující povolení ke vstupu“ nebo doplněn dodatkovou tabulkou 

určující povinnost povolenky ke vstupu. Do tohoto prostoru je vstup bez detektoru plynu 

zakázán, a před vstupem musí být bezpečnostní značka, která vstupující osoby na toto 

upozorňuje, ta je umístěna na mříži.  

Návrh opatření: 

 Je nutno doplnit údaje bezpečnostní značky „Stísněný prostor“ o povinnost 

povolenky pro vstup. Dále navrhuji přemístit bezpečnostní značku přikazující „Zákaz 

vstupu bez detektoru plynu“ na zábradlí před schody, které vedou do stísněného prostoru. 

Důvodem je, že schody vedou pod úroveň terénu a v případě výskytu plynu může být 

zaměstnanec ohrožen už před uzamčenou mříží, aniž by vstoupil do stísněného prostoru.  
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10.4 Stísněné prostory bez výskytu plynu 

 Nejčastějším nedostatkem u převážné většiny stísněných prostorů bylo chybné nebo 

zcela žádné bezpečnostní značení. Tento problém byl navržen k odstranění. 

Sklep kalibrovacího stroje – provoz 151 

 

Obrázek 26 - vstup do prostoru sklepu kalibrovacího stroje 

Zjištění: 

 Oba vstupy do stísněného prostoru sklepu kalibrovacího stroje nejsou označeny 

bezpečnostní značkou – „Stísněný prostor vyžadující povolení ke vstupu“. Také není ani 

jeden ze vstupů uzamčen, ani jinak zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

Návrh opatření: 

 Je nutno opatřit vstupy do stísněného prostoru bezpečnostními značkami – 

„Stísněný prostor vyžadující povolení ke vstupu“. Dále je nezbytné, aby byly oba vstupy 

do prostoru zajištěny proti vstupu nepovolaným osobám překážkou k uzamčení speciálním 

klíčem, jak je uvedeno v AM standardu 002. 

 Dalším častým problémem, vyskytujícím se ve stísněných prostorech, je únik oleje 

a výskyt silných vrstev tuků na svislých i vodorovných plochách, především v olejových 

sklepích. 
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Olejový sklep lisu M´MEER na provoze 152 

 

Obrázek 27 - olejový sklep M´MEER 

Zjištění: 

 V olejovém sklepě lisu M´MEER došlo k úniku olejovité kapaliny z čerpadla, které 

tuto kapalinu vhání do pístů. V případě údržby nebo při nějakém jiném pracovním úkonu, 

ke kterému jsou běžné práce jako broušení, svařování nebo jiná práce s otevřeným ohněm, 

je možnost vzniku požáru. Jelikož se tento únik vyskytuje hned u vstupu, může při požáru 

nastat situace, že jediný vchod do a ze stísněného prostoru bude znepřístupněn plameny. 

Návrh opatření: 

 Odstranit výron olejovité kapaliny, opravit netěsnosti v čerpadle. V pracovních 

pokynech uvést, že u nebezpečných prací jako je broušení, svařování nebo jiné práce 

s otevřeným ohněm, a pokud tyto práce probíhají ve stísněném prostoru s jedním vstupem, 

tak je nutno, aby pracovník měl hasicí přístroj v minimální vzdálenosti od sebe. Nejlépe na 

dosah ruky. 
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Energo kanál 

 Vstup do energo kanálu se nachází na provoze 152 i na provoze 153. Tyto vstupy 

jsou kryty poklopy. Jsou zde vedeny elektrické kabely pod úrovní terénu k technologiím 

vyskytujícím se v provozu výrobny trub. Tyto stísněné prostory se nacházejí po celé délce 

napříč halami firmy.  

 

Obrázek 28 - vnitřní prostory energo kanálu 

Zjištění: 

 V energo kanálu je snížena průchozí výška, důvodem je pevnost roštů, které už 

neunáší váhu kabelů. Rošty jsou v katastrofálním stavu, stupeň koroze je téměř maximální. 

Hrozí pořezání o zrezivělé ostré hrany. Částečným důvodem je průsak vody a její 

přítomnost ve stísněném prostoru – viditelné stopy po vodě na podlaze. 

Návrh opatření: 

 Izolovat strop od průsaku vody do energo kanálu a opravit poškozené rošty nesoucí 

kabely tak, aby nesnižovaly průchozí výšku. 

Voda 
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11 Závěr 

 Vstup a práce ve stísněném prostoru na první pohled nemusí působit jako vůbec 

nebezpečná činnost. Faktem je to, že spousta zaměstnanců toto podceňuje, protože z 

minulých zkušeností, kdy dříve do stísněných prostorů vstoupili, se jim nic nestalo. Ovšem 

toto nemusí být vždy zaručeným pravidlem. 

 Nejnebezpečnější rizika, se kterými se ve stísněném prostoru můžeme setkat, právě 

naopak nemusí být ani okem zpozorovatelná. Tím je, jak jsem již ve své práci několikrát 

zmiňoval, problém s vnitřní atmosférou ve stísněném prostoru. S tímto rizikem bývají 

často spojeny následky, jako závažné zranění nebo dokonce i smrt, protože příznaky nejsou 

zprvu vůbec patrné a nástup účinku je rychlý a závažný. Dalším nebezpečným faktorem je 

riziko požáru nebo výbuchu, protože tyto faktory mají na osoby ve stísněném prostoru 

fatální dopad a následky jsou většinou tragické. To vše z důvodu komplikované evakuace 

osob z těchto prostorů. 

 Zaměstnavatel se musí zaměřit na identifikaci a hodnocení rizik a o to víc, jsou-li 

tato rizika ve spojitosti se stísněným prostorem, protože nepředvídatelné události, které ve 

stísněném prostoru nastanou, mají povětšinou závažnější následky. 

 Pro zlepšení úrovně bezpečnosti práce v AMTPO jsem inovoval seznam stísněných 

prostorů, ve stejné podobě, jak už byl dříve používán ve firmě, který jsem rozšířil o nově 

identifikované stísněné prostory. Tento seznam udává jen minimum informací o rizicích 

nacházejících se v daných prostorech a prakticky neudává žádnou bližší lokalizaci 

stísněného prostoru. Proto jsem tento seznam navázal na interaktivní mapu, v které jsem 

jednotlivé stísněné prostory přesně lokalizoval a umístil do mapy s tím, že je nezbytné 

vědět, kde se daný stísněný prostor nachází, jeho stručný popis a značení, jaká zde hrozí 

rizika a jaké má povinnosti zaměstnanec před vstupem. Přesně toto vytvořený seznam 

v kombinaci s interaktivní mapou splňuje. 

 Vytvořený seznam s interaktivní mapou byl přivítán, jako přínosný nástroj. Po 

konzultaci s vedoucím pracovníkem BOZP, jak interaktivní mapu se seznamem udržovat, 

bylo dohodnuto, že mapa bude rozšířena o případné další nalezené stísněné prostory. Dále 

bylo vysvětleno, že mapu lze doplněna o další interaktivní body, které např. identifikují 

lékárničky na pracovištích, kde se může uvést doba exspirace a program může sám 
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oznámit, že se blíží čas výměny a to samé u hasicích přístrojů, kde může být oznámen čas 

revize.  

 Tým bezpečnostních techniků zařadil do svých plánů vytvoření interaktivní mapy, 

pracující na stejném principu jako mapa zaměřující se na stísněné prostory, ovšem tato 

mapa bude identifikovat pracovní pozice zaměstnanců, kde bude zaznamenána zátěž 

hlukem u daných pracovníků. Další možné využití interaktivní mapy bylo mým cílem, aby 

tento produkt nezanikl. 
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Příloha č. 1 – příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím 

PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S □ 

Čís.:     
   

E. PROVEDENÍ PRÁCE 
    

E1.Příkaz platí na den:     

E2.Hodina od - do     

E3. Poučení provedl     

       Příjmení, jméno: Podpis:     

E4. Analýzu ovzduší provádí   

       Příjmení, jméno: Podpis:     

E5. Příkaz převzal a za práci zodpovídá       

  Příjmení, jméno:   Podpis:     

E6. Svářeči (pracovníci provádějící práce)   

       Příjmení, jméno, č.svář.průk., oprávnění Podpis:     

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

E7. Požární dohled, dozor nad prací         

       Příjmení, jméno:   Podpis:     

1.           

2.           

3.           

E8. Další zaměstnanci+A47         

       Příjmení, jméno:   Podpis:     

1.           

2.           

E9. Zplnomocněný zaměstnanec         

       Příjmení, jméno:   Podpis:     

E10. Práci ukončil - vedoucí práce         

        Příjmení, jméno: 

 
Podpis:     

      Hodina:     

E11. Pracoviště převzal         

       Příjmení, jméno:   Podpis:     

Zaměstnanci uvedení v bodech E4 až E9 svým podpisem potvrzují, že byli seznámeni s pracovištěm, s hrozícím nebezpečím 
a způsoby jak nebezpečí předcházet. Zaměstnanec uvedený v E11 svým podpisem potvrzuje, že převzal pracoviště po 
ukončení nebo přerušení prací. V přílpadě, že probíhalo svařování, zajistí potřebný požární dohled (8 hodin pokud nebylo 
určeno jinak). 
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PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM Čís.:……./………/……..     list č……… 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S □ 

     
(Závod, středisko / pořadové číslo / rok) 

E PROVEDENÍ PRÁCE - ZÁZNAMY O VSTUPECH A VÝSTUPECH ZE STÍSNĚNÉHO PROSTORU 
  

               
  

Označení stísněného prostoru (číslo, název): 
Zaměstnanec provádějící dozor (příjmení, jméno, os.číslo, 
telefon): 

 
od: 

  
do: 

   
Podpis: 

Zaměstnanec provádějící dozor (příjmení, jméno, os.číslo, 
telefon): 

 
od: 

  
do: 

   
Podpis: 

Zaměstnanec provádějící dozor (příjmení, jméno, os.číslo, 
telefon): 

 
od: 

  
do: 

   
Podpis: 

                 Čas vstupu/výstupu                                                                   
Osoby oprávněné ke vstupu do SP (příjmení, jméno, 
os.číslo) V

s
tu
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Čas vstupu/výstupu                                                                   
Osoby oprávněné ke vstupu do SP (příjmení, jméno, 
os.číslo) V
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tu
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E.z. 1037/215/63/S                             
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PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM Čís.:……………./………………/………….. 
list 
č…………… 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S □ (Závod, středisko / pořadové číslo / rok) 

NOUZOVÁ TEL.ČÍSLA: Rychlá pomoc 155, Hasiči 150, Orientační bod .. / .., Podnikový dispečink 7333 

F MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PŘED VSTUPEM DO STÍSNĚNÉHO PROSTORU 

        Splněné podmínky ANO / NE Datum Čas Poznámka / Upřesnění 

F1 Odpojení agregátů a kontrola:         

Izolování prostoru         

F2 Větrání         

Ventilace         

Ochranná maska         

Izolační dýchací přístroj         

F3 OOPP         

Speciální ochranné oblečení         

Respirátor         

Osvětlení do výbušného prostředí         

Detektor         

F4 Zajištění prostoru         

Zábradlím         

Ohraničení bezp.páskou         

Hasící přístroj         

F5 Systém osobního jištění         

Školení pro práce ve výškách         

Způsob jištění (samonavíjecí kladka, bezp.lano s karabinou, 
jistící lano…)         

Určený kotvící bod         

Postroje         

Kolektivní ochrana         
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F6 Komunikace 

Ústně         

Vysílačky         

F7 Nároky na nářadí a nástroje               

F8 Pracovní metoda               

Pracovní postup         

Další nespecifikovaná rizika         

Školení (pro dané postupy, používané nářadí a OOPP…)         

E.z. 1038/215/63/S 
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Příloha č. 2 – interaktivní mapa areálu AMTPO 

Program s interaktivní mapou se nachází v přiloženém CD k diplomové práci. 


