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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu pracovních rizik ve firmě Energoaqua, 

a.s., která se zabývá distribucí tepelné energie. Při analýze budou vyhodnocena nejen 

technická zařízení z hlediska pracovních rizik, tj. tlakové nádoby, výměníky a další zařízení 

pro distribuci tepla, ale budou také stanoveny pokyny pro provoz a obsluhu nádob a 

stanoveny požadavky, kladené na provozovatele nádob a na pracovníky zajišťující provoz, 

obsluhu a údržbu. 

Klíčová slova: BOZP, Analýza rizik, distribuce tepelné energie, tepelná soustava 

 

Summary 

This bachelor thesis concentrates on analysis of occupational risks in the company 

Energoaqua, a.s. Energoaqua a.s. deal with a distribution of thermal energy. During the 

analysis I will evaluate not only technical apparatuses from the point of view of working 

risks – pressure vessels, exchangers and another apparatuses for thermal distribution. 

Afterwards I will set down the instructions for vessels operation and service and the 

requirements for vessels operator and workers, who secure operation and service.  

Keyword: OSH, analysis of risks, distribution of thermal energy, thermal system 
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Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je společným zájmem zaměstnanců i 

zaměstnavatelů, protože zvyšuje sociální jistoty.  

Při každé pracovní činnosti hrozí určité nebezpečí a vznik rizika úrazu. Je nezbytné 

těmto rizikovým situacím předcházet, aby nedocházelo k případnému zranění zaměstnanců, 

či poškození majetku zaměstnavatele. Zajištění bezpečnosti zaměstnanců je prioritní 

povinností každé firmy. Tato povinnost je daná zákony, jejich prováděcími předpisy, 

případně standardy, kde jsou uvedeny technické požadavky a mnohdy i způsob bezpečného 

provozu technického zařízení, včetně pokynů pro provádění jeho obsluhy a údržby. 

Cílem bakalářské práce je poukázat a upozornit na stávající rizika, která se při 

samotném provozu rozvodny tepelné energie vyskytují a navrhnout bezpečný způsob 

provozování, včetně opatření na odstranění, či eliminaci pracovních rizik.  

Vyhledávání, posouzení a analýza pracovních rizik bude zaměřena na provoz a 

používání topné soustavy, spojovacích potrubí, strojních zařízení spojených s obsluhou, 

opravami a údržbou těchto technických zařízení ve firmě Energoaqua Rožnov p. R., která se 

distribucí tepelné energie zabývá. Analýza rizik je součástí přílohy této bakalářské práce. 

V bakalářské práci není řešena problematika týkající se výroby tepla a parních kotlů 

z důvodu, že tato oblast spadá do výroby tepelné energie, a ne do její distribuce. 
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1. Základní pojmy 

Nebezpečí – zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo 

poškození zdraví nebo jejich kombinací [1] 

 

Nebezpečná situace – jakákoliv situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více 

nebezpečím [2] 

 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu úrazu a závažnosti tohoto úrazu [3] 

 

Analýza rizika – kombinace specifických mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a 

odhadu rizika [3] 

 

Hodnocení rizika – posouzení, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení 

rizika [3] 

 

Strojní zařízení (stroj) – montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů, z nichž je 

alespoň jedna pohyblivá, s příslušným pohonným systémem, vzájemně spojenými za účelem 

specificky přesně stanoveného použití [3] 

 

Ochranné opatření – opatření určené k dosažení snížení rizika, realizované [3] 

 

Bezpečnostní zařízení – ochranný kryt nebo ochranné zařízení [3] 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky – osobní prostředky, určené k ochraně zdraví a 

bezpečnosti zaměstnance před riziky 

 

Tepelná soustava – soustava, ve které se teplo vyrábí a dopravuje kapalinami nebo parami 

potrubím ke spotřebičům [4] 
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2. Popis firmy 

Firma Energoaqua, a.s. sídlí na adrese 1. máje 823 v Rožnově pod Radhoštěm. Byla 

založena 29. dubna 1992, předmět podnikání firmy je energetický a vodohospodářský 

program. [5] 

Vyrábí a distribuuje tepelnou energii (viz Obrázek 1), obchoduje a distribuuje plyn, 

obchoduje s elektřinou a provádí její distribuci, montuje, opravuje a provádí revize a 

zkoušky elektrických zařízení. [5] 

Dále vyrábí, instaluje a opravuje elektrické stroje a přístroje, elektrické a 

telekomunikační zařízení a v neposlední řadě poskytuje telekomunikační služby. [5] 

Tato společnost dále vyrábí a distribuuje pitnou a průmyslovou vodu a čistí chemické 

odpadní vody. [5] 

Zabývá se rovněž vodoinstalatérstvím, topenářstvím, montáží, opravami, revizemi a 

zkouškami plynových zařízení, plnění nádob plyny, obráběním, pokrývačstvím, tesařstvím, 

podnikáním v oblasti s nebezpečnými odpady, montáží, opravami, revizemi a zkouškami 

tlakových zařízení a nádob na plyny [5]. 

 

Obrázek 1: Kompresory a potrubí pro rozvod tepelné energie  
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3. Popis a technologická činnost 

Distribuce tepelné energie se šíří prostřednictvím primárních horkovodních rozvodů, 

které jsou ukončeny na patách objektů v průmyslovém areálu, kde se používají k vytápění. 

Dále se tepelná energie předává do sídlištních výměníkových stanic a sekundárními 

horkovodními rozvody se šíří do obytných jednotek k vytápění a ohřevu. 

Na tomto pracovišti se nacházejí armatury, na které jsou napojeny deskové výměníky 

tepla (využívány pro předávání tepla), čerpadla (pro dopravení vody na dlouhou vzdálenost) 

a expanzní tlakové nádoby (z čerpadla se dovnitř přivádí voda, která přetlakem umožňuje 

změnu objemu vody v topné soustavě). K měření kontrolních údajů se používají stavoznaky, 

teploměry a tlakoměry.  

Pracoviště slouží jako rozvodna tepelné energie do menších rozvodných stanic 

(sídliště Koryčanské paseky, domov mládeže SPŠE, 1. Máj II, 1 Máj III, Dolní Paseky I, 

Dolní Paseky III, Dolní Paseky IV a Jižní město), z kterých se následně rozvádí teplo a teplá 

užitková voda odběratelům. [5] 

Součástí pracoviště je místnost, která slouží pro administrativní využití. Zde se 

uchovává dokumentace k technickým zařízením, která je potřebná pro provádění oprav a 

údržby výměníkových stanic.  

Dále se zde nachází dílna pro údržbu a opravy a je vybavena kovoobráběcími stroji 

a technickými zařízeními, jako jsou např. stojanová vrtačka, rámová pila, rozbrušovací pila, 

závitořez na řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, zhotovování vsuvek a výrobu 

obvodových drážek válcováním, lanový zvedák, ruční nářadí a svářecí soupravou.  Nachází 

se zde také nádoby s acetylénem, kyslíkem a dusíkem, který se používá k plnění expanzních 

tlakových nádob a skladovací regály na ukládání náhradních dílů a pomůcek. 
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4. Tepelná soustava 

Tepelnou soustavu tvoří: 

- zdroj tepla, 

- rozvody tepla (tepelná síť, úpravny parametrů a tepelné přípojky), 

- odběrná zařízení a spotřebiče tepla. 

 

Obecné technické požadavky na tepelnou soustavu 

Tepelné soustavy nesmí být uvedeny do provozu bez zabezpečovacích zařízení dle 

ČSN 060830.  

Pro každou tepelnou soustavu, nebo její úsek musí být stanoven nejvyšší dovolený 

přetlak, minimální provozní přetlak a nejvyšší dovolená teplota. [5] 

Všechny součásti tepelné soustavy i zdroj tepla musí být konstruovány a provedeny 

minimálně pro nejvyšší dovolený přetlak a nejvyšší dovolenou teplotu v příslušné části 

tepelné soustavy. Použitelnost součásti je dána technickými podmínkami výrobce nebo 

dodavatele. [5] 

 

Zabezpečovací opatření 

Zařízení zajišťující bezpečnost provozu tepelné soustavy a soustavy ohřevu vody. 

Zabezpečující opatření sestává z ochran proti překročení nejvyššího povoleného přetlaku, 

popř. podtlaku, z ochrany proti překročení nejvyšší povolené teploty a ochrany proti 

nedostatku vody v soustavě. Prvky zabezpečovacích opatření musí být přístupné pro obsluhu 

a údržbu. [5] 

Správná funkce bezpečnostní výstroje (pojistného ventilu, tlakoměru, teploměru 

apod.) musí být prověřována ve lhůtách stanovených ČSN 690012 a provozní dokumentací. 

[5] 

Nejvyšší dovolený přetlak je nejvyšší přetlak, na který je navržen provoz zařízení 

nebo jeho částí. [5] 
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Provoz, údržba a obsluha pro tepelné soustavy 

Pro tepelné soustavy s kvalifikovanou obsluhou musí být písemně zpracována 

provozní dokumentace dle ČSN EN 12171. Způsob obsluhy musí být uveden v projektu 

tepelné soustavy.  Provozní dokumentace musí obsahovat předepsané náležitosti a být trvale 

k dispozici. [5] 

Expanzní zařízení je součástí zabezpečovacího zařízení vodních tepelných soustav 

umožňující vyrovnání změn roztažnosti vody v tepelné soustavě bez její zbytečné ztráty, 

udržení přetlaku v tepelné soustavě v předepsaných mezích a automatické doplňování vody 

do tepelné soustavy při jejich drobných netěsnostech, nevyvolávajících rychlou ztrátu 

tepelné látky. [5] 

 

Armatura je pojistné zařízení, které obsahuje: 

- uzávěr, 

- zkušební místo pro kontrolu těsnosti zpětné armatury, 

- zpětný ventil, 

- uzávěr (nepovinný), 

- pojistný ventil, 

- vypouštěcí zařízení (nepovinné), 

- volný výtok, 

- odbočku pro tlakoměr (nepovinnou). [5] 

 

Ochrana proti překročení nejvyššího povoleného přetlaku musí být navržena tak, aby 

odvedla množství teplonosné látky dané výkonem zdroje tepla, které by vzniklo provozem 

zdroje tepla bez odběru tepla, nebo při dopouštění vody do tepelné soustavy. Může být 

prováděna buď hydrostaticky, tzn. sloupcem vody v pojistném potrubí, nebo pojistným 

ventilem.  Je dovoleno tyto způsoby kombinovat, zejména v případech, kdy hrozí nebezpečí 

zamrznutí otevřené nádoby. Provozní přetlak tepelné soustavy nesmí být větší než otevírací 

přetlak pojistného ventilu. [5] 

Nejvyšší dovolená teplota je nejvyšší teplota stanovená z minima dovolených teplot 

jednotlivých prvků otopné soustavy s ohledem na hygienické požadavky. [5] 
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Ochrana proti překročení nejvyšší povolené teploty musí pracovat tak, aby při 

dosažení nejvyšší povolené teploty byla automaticky odstavena dodávka paliva, energie a 

tepla od zdroje tepla. [5]  

Aby nebyla překročena nejvyšší dovolená teplota vody, musí být u výměníku 

tepelných soustav ohřívaných párou o přetlaku vyšším než 50 kPa, nebo horkou vodou a u 

redukčních a směšovacích stanic instalováno zabezpečovací zařízení (kromě regulace vody). 

Při dosažení nejvyšší povolené teploty se prostřednictvím uzávěru na přívodním potrubí 

automaticky uzavře další přívod tepla. Zařízení musí být navrženo tak, aby se uzavřelo i při 

výpadku elektrické energie. Uzávěr může být společný pro celou předávací stanici. Na 

zpětném potrubí postačí zpětná armatura. Nastavení nejvyšší dovolené teploty musí být 

snadno kontrolovatelné a musí být zajištěno proti snadnému přestavení. Čidla řídicích 

systémů a omezovacích zařízení musí být na sobě nezávislá. [5] 

Kromě omezovacích zařízení musí být zdroje tepla vybaveny i signalizačním 

zařízením pro obsluhu nebo dohled, které se uvede do činnosti po překročení nejvyšší 

dovolené teploty, před odstavením zdrojů tepla. [5] 

Pokud teplota primární teplonosné látky přesahuje nejvyšší dovolené teploty 

ohřívačů vody, musí být teplotní čidla u každého ohřívače, nebo může být společný pro celou 

stanici. Ohřívače vody musí mít zabezpečovací zařízení, které odstaví zdroj tepla při 

dosažení dovolené teploty teplé vody (kromě regulace). [5] 

Připojená soustava je napojena na tepelnou soustavu a může ovlivňovat návrh a 

tepelný výkon soustavy (soustava přípravy teplé vody). [5] 

Teplonosná látka je kapalina nebo pára, kterou se teplo dopravuje potrubím od zdroje 

tepla ke spotřebičům. [5] 
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4.1. Povinnosti provozovatelů a obsluhy tlakových nádob 

Provozovatel nádoby používá a odpovídá za jejich stav a provoz, a to i tehdy, člení-

li se na samostatné organizační jednotky z hlediska provozu nádob. [5] 

K zajištění bezpečného a hospodárného provozu je provozovatel povinen ustanovit 

jednoho, případně více pracovníků, kteří jsou zodpovědní za provoz nádob a určit rozsah 

povinností. Je také povinen zajistit potřebnou obsluhu a údržbu nádob, také je povinen 

zajistit provádění revizí a zkoušek, zajistit nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných 

ventilů, případně zajistit jejich výměnu. Musí určit potřebný počet revizních techniků, aby 

při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy, pokyny, 

normy, jakož i příkazy a pokyny orgánu dozoru. Zajistit potřebnou pracovní výstroj pro 

práci, revize a kontrolní prohlídky (ochranné oděvy, masky, přilby, boty, rukavice, ochranné 

pásy, žebříky, popřípadě jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců), vést přesnou evidenci všech nádob a jejich změn, zajistit přístupnost 

dokumentace, nařídit a kontrolovat odstranění zjištěných a jemu oznámených závad. [7] 

 

Požadavky na obsluhu nádob 

- starší 18 let, 

- duševní i fyzická způsobilost k práci, 

- obeznámení s předpisy, pokyny k provozu a praktické zacvičení v obsluze nádob a 

prokazatelné přezkoušení (nejméně jednou za 3 roky, o výsledku přezkoušení se 

provede záznam, který musí být uchován do dalšího přezkoušení). [7] 

 

Povinnosti obsluhy nádob je znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na svém 

pracovišti a řídit se pokyny nadřízeného pracovníka. V předepsaném rozsahu kontrolovat a 

zkoušet výstroj nádoby a o výsledku kontrol a zkoušek provádět záznam. Dále pak provádět 

provozní záznamy, dbát o pořádek, čistotu a přístupnost v prostoru umístěné nádoby. 

Každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího příslušenství 

neprodleně hlásit nadřízenému pracovníku. [7] 
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5. Pracovní činnosti a obsluha jednotlivých technických zařízení 

Na této stanici pracuje 9 zaměstnanců a to: 

1. Vedoucí pracovník pro rozvod a dodávku tepla řídí, organizuje a koordinuje provoz 

stanice a odpovídá kromě jiného i za: 

- zajištění technických a ekonomických parametrů provozu a za trvale dosahování 

kvality, 

- dodržování pracovní a technologické kázně a za uplatňování racionální organizace 

práce, 

- zajištění údržby a oprav na svém úseku, 

- včasné a řádné odstranění závad a provedení nápravných a preventivních opatření na 

svém úseku, 

- zjišťuje příčiny poruch a havárií, stanovuje nápravná opatření a postupy práce při 

likvidaci.  

 

2. Pracovník v energetice mj.: 

- zajišťuje odpisy stavu patních měřičů tepla a teplé užitkové vody, 

- zpracovává denní hlášení o odběru a distribuci tepla, studené vody, TUV a elektrické 

energie na jednotlivých výměníkových stanicích, 

- zajišťuje pravidelné servisní prohlídky měřičů tepla, vyhodnocování provozu 

měřidel, sestavování odběrových tabulek jednotlivých odběratelů, 

- odpovídá za evidenci a pohyb měřících souprav tepla, manometrů a ostatních 

měřících přístrojů dle norem ISO.  

 

3. Dva mechanici měřících, regulačních a automatizačních zařízení mj.: 

- oživují, seřizují a uvádí do provozu složité řídicí systémy, 

- řídí skupiny pracovníků při revizích a zkoušení složitých elektro rozvodových 

systémů, 

  



16 

 

- kontrolují činnosti, opravy, seřizování a nastavování hodnot složitých regulačních 

obvodů, dálkového měření, registrace, údržbu ovládacích center a měřicích 

ústředen, včetně uvedení zařízení do provozu po opravě, komplexní odzkoušení, 

revize zařízení, kontroly zapojení měřičů tepla, měřičů tepla v páře, montáž měřičů 

tepla, montážní práce při repasích měřících zařízení výměníkových stanic a zdrojů 

tepla, 

- provádí údržbu a drobné provozní opravy elektrických zařízení výměníkových 

stanic, domovních předávacích stanic, 

- odstraňují závady vzniklé provozem elektrického zařízení, které jsou uvedeny 

v revizních záznamech.  

 

Jednou měsíčně provádějí měření a regulaci, údržbu řídicího systému výměníkových 

stanic a rozvaděčů nízkého napětí tak, že zkontrolují stavy servopohonů, zkontrolují stavy 

rozvaděčů a sítí, napojení a spojů, zkontrolují pojistné a zabezpečovací techniky elektrických 

okruhů. Provádějí údržbu měřičů tepla na odběrných místech výměníkových stanic tak, že 

zkontrolují sítě a napojení, přírubové a závitové spoje a plomby měřičů a snímačů. Záznamy 

těchto činností zapisují do evidenčního listu plánu údržby. [8] 

 

4. Instalatér-topenář-vedoucí čety mj.: 

- řídí samostatnou montáž vysokotlakých a středotlakých systémů ústředního vytápění 

s provedením zkoušek podle ČSN, vyregulováním a uvedením systému do provozu 

nebo kotelen, redukčních, akumulačních a výměníkových stanic a odborných 

zařízení vybavených dálkovými měřícími systémy, prvky automatické regulace a 

dálkového ovládání s přezkoušením, vyregulováním a uvedením do provozu, 

- v době nepřítomnosti vedoucího zaměstnance ho zastupuje ve věcech řízení provozu, 

stanovuje postup oprav zařízení, stanovuje postup práce při likvidaci havárií potrubí 

a technologických celků.  
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5. čtyři instalatéři-topenáři mj.: 

- samostatně provádí instalační a topenářské práce, např. samostatnou montáž a opravy 

rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s 

kombinovaným rozvodem, instalací a provedením zkoušek, vyregulováním a 

uvedení zařízení do provozu, samostatná montáž kotelen, redukčních a 

výměníkových stanic s přezkoušením a uvedením do provozu, 

- sestavují a regulují tlakové a teplotní poměry teplovodních a horkovodních sítí 

jednotlivých okruhů výměníkových stanic, 

- samostatně provádí montáž domovních směšovacích stanic UT a TUV, a jejich 

instalaci do domovních prostor a provádí úpravy a opravy domovních rozvodů, 

- samostatně provádí opravy tlakových nádob stabilních dle technického postupu 

stanoveného revizním technikem válcováním a svařováním s následnou tlakovou 

zkouškou, 

- samostatně provádí kontrolu montážních prací při bezkanálovém vedení potrubí, 

provádí dle technologického předpisu izolační spoje metodou zatavování a 

vyměňování spojů, 

- samostatné provádí generální opravy rozvodů TUV, včetně recirkulační sítě, provádí 

opravy a řídí výměny deskových a zásobníkových ohřívačů TUV.  

 

Jednou za 6 měsíců provádí kontrolu horkovodu a parovodu. Kontrola se provádí 

pohledově pro nadzemní části, kde se kontrolují převážně netěsnosti a izolace jednotlivých 

armatur a uzlů horkovodu. Kontrola se eviduje v deníku mistra provozu. Za tuto činnost jsou 

zodpovědní vedoucí hospodářské stanice a vedoucí čety, kteří kontrolují, zda výše uvedené 

úkony byly provedeny a zapsány do provozního deníku. [9]  

Jednou týdně provádí údržbu uzavírajících a regulačních armatur a to tak, že provede 

kontrolu těsnosti a propustnosti, kontrola přírubových a závitových spojů, protiproudových 

výměníků tepla tak, že se zkontroluje těsnost, propustnost a zaizolování. [8] 
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Jednou měsíčně provádí údržbu oběhových čerpadel ústředního topení a teplé 

užitkové vody tak, že zkontrolují těsnost čerpadla a zkontrolují přírubové a závitové spoje. 

Dále se provádí údržba tlakových kompresorů tak, že zkontrolují těsnost, odkalení vzdušníku 

a klínové řemeny. Rovněž zkontrolují a seřídí souběžnost pohonu, nasazovací filtry a doplní 

olej a mazací tuk. Dále provádí údržbu pojistných armatur tak, že zkontrolují funkčnost a 

přírubové a závitové spoje. Záznamy těchto činností se zapisují do evidenčního listu plánu 

údržby. [8] 

Jednou denně instalatér-topenář, pracovník v energetice nebo mechanik měřících, 

regulačních a automatizačních zařízení obchází výměníkovou stanici a kontroluje vizuálně 

celkový stav výměníkové stanice, stav čerpadel, těsnost armatur, stav elektroinstalace, 

zabezpečení výměníkové stanice (okna, dveře), a pořádek ve výměníkové stanici. Po 

provedené kontrole tento pracovník zapíše záznam do provozního deníku výměníkové 

stanice. Za tuto činnost jsou zodpovědní vedoucí hospodářské stanice a vedoucí čety, kteří 

kontrolují, zda výše uvedené úkony byly provedeny a zapsány do provozního deníku. [8] 

 

5.1. Další pracovní činnosti 

Revizní technik – odborný pracovník, pověřený organizací prováděním revizí a 

zkoušek nádob na základě osvědčení vydaného orgánem dozoru. [5] 

Revizní záznamy – záznamy (deník, karta, zpráva) sloužící k zaznamenávání 

výsledků provedených revizí, zkoušek a následných opatření k zajištění bezpečného a 

hospodárného provozu. [5] 

1. Revizní technik tlakových zařízení 

Revizní technik s osvědčením stabilních tlakových nádob provede jednou měsíčně 

stanovenou kontrolu tlakových zařízení, kde kontroluje vizuálně celkový stav výměníkové 

stanice, stav čerpadel, těsnost armatur, stav elektroinstalace a pořádek ve výměníkové 

stanici. Zkouší také nulování manometrů a funkčnost pojistných ventilů u stabilních 

tlakových nádob. Zapíše záznam do provozního deníku a do evidenčního listu preventivní 

údržby. [9] 

  



19 

 

Jednou měsíčně při odečtení kalorimetru provádí kontrolu objektové předávací 

stanice, kde provádí vizuální kontrolu, nulování manometru, odečet kilometrického měřidla 

a zkouší funkčnost pojistných ventilů na teplou užitkovou vodu. Jednou ročně provádí revizi 

tlakových nádob v rozsahu dle ČSN 690012. [9] 

 

2. Revizní technik elektrických zařízení  

Jednou ročně provádí revizi elektrických zařízení dle ČSN 331500 ve výměníkové 

stanici. Po kontrole vypracuje revizní zprávu. [9] 

Za práci revizních techniků je zodpovědný vedoucí hospodářské stanice a vedoucí 

čety, kteří kontrolují, zda úkony byly provedeny a zapsány do provozního deníku a jestli 

byla po provedené revizi vypracována revizní zpráva. [9] 

 

5.2. Havarijní odstavení z provozu 

Provádí se v případě, že došlo k: 

- velké netěsnosti tlakového celku (velký únik vody a páry do prostoru výměníkové 

stanice), 

- deformaci tlakové nádoby nebo potrubí, která by mohla vést k destrukci nebo vzniku 

netěsnosti tlakového celku, 

- požáru v prostoru výměníkové stanice, 

- zaseknutí pojistného ventilu tlakové nádoby v otevřené poloze (velký únik vody a 

páry do prostoru výměníkové stanice), 

- selhání řídicího systému výměníkové stanice, 

- zaplavení výměníkové stanice zvenku nebo zevnitř, 

- jiné závažné poruchy zde nespecifikované ohrožující život, zdraví nebo majetek. [9] 

Havarijní odstavení se provádí buď z prostoru centrálního dispečinku, nebo přímo 

v prostoru výměníkové stanice „STOP“ tlačítkem. Pokud se provede havarijní odstavení 

z prostoru centrálního dispečinku, vždy je nutno následně okamžitě provést kontrolní 

obchůzku příslušné výměníkové stanice. [9] 
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6. Přístup k jednotlivým pracovištím a technická zařízení 

6.1. Pracovní prostor 

Je prostor, který zaměstnanci potřebují k výkonu své práce (viz. Obrázek 2). Můžou 

se zde pohybovat i další osoby, které na pracovišti s vědomím organizace působí. Minimum 

pracovního prostoru na jednoho pracovníka je stanoven na 1 m2.  

 

Obrázek 2: Pracovní prostor s vyznačenými zjištěnými závadami 

 

Zjištění:  

Na obrázku je znázorněn pracovní prostor, kterým vede cesta ze dveří administrativní 

místnosti do místnosti určenou pro distribuci tepelné energie, ve které se nachází tlakové 

expanzní nádoby, potrubí, armatury aj. V pracovním prostoru se trvale nacházejí na podlaze 

různé předměty, např. hadice, krabice apod.  

 

Návrh technického opatření: 

Umístit předměty do jiné části objektu, kde nebude hrozit riziko zakopnutí a úrazu. 

Je-li hadice nezbytnou součástí pro běžné úkony, navrhuji použít kryt na překrytí hadice po 

celé její délce.  
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Obrázek 3: Umístění různých předmětů – kola, žebříky, v provozní místnosti 

 

Zjištění:  

Nevhodné umístění různých předmětů – kola a žebříky v provozní místnosti. Prostor 

kolem hasičského přístroje je zatarasený žebříky (viz. Obrázek 3).  

 

Návrh technického opatření: 

Uskladnit žebříky a kola do jiné části objektu, kde nebudou bránit v přístupu 

k tlakovým nádobám a k použití hasicího přístroje.  
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6.2. Armatury a zařízení pro distribuci tepelné energie 

6.2.1. Pájené deskové výměníky tepla 

Bezpečnostní pokyny pro výměníky tepla: 

Připojit výměníky tepla tak, aby v nich média proudila v opačném směru 

(protiproud). Vybavit výměníky prostředky chránící je před tlakem a teplotou vyšší, než je 

povolená maximální pracovní teplota a filtrem proti ucpání.  

Během pájení nebo svařování obalit přípojku výměníku tepla kusem mokré látky.  

Pokud jsou výměníky tepla mimo provoz, vyprázdnit je a vysušit vzduchem. Během práce 

používat pracovní rukavice, boty s tužinkou a ochranné brýle. 

 

6.2.2. Čerpadla 

Bezpečnostní pokyny pro provoz čerpadla: 

Před uvedením do provozu provést zevní prohlídku čerpadla, při které se zkontrolují 

ložiska, stav oleje, spojky, šrouby, stav armatur, elektromotor, ochrany (uzemnění a 

upevnění svorek) a vyzkoušet oběh chladící vody. [10] 

Při provozu pravidelně kontrolovat tlak, teplotu vody na výtlaku čerpadla, teplotu 

ložisek, teplotu chladící vody, těsnost ucpávek, promazání ložisek, a chod čerpadla podle 

zvuku a chvění. Všechny zjištěné závady hlásit vedoucímu zaměstnanci. [10] 

 

6.2.3. Kompresor 

Bezpečnostní pokyny pro provoz kompresoru: 

Všechny rotující části a součásti s vratným pohybem opatřit bezpečnostními kryty, 

které musí být dostatečně pevné, aby při náhodném kontaktu nedošlo k přímému dotyku 

pracovníka s pohybující se částí. [11] 

Místo, kde je kompresor umístěn, účinně větrat z důvodu vznikajícího tepla a 

případných škodlivin. Kolem každého kompresoru zajistit dostatečný prostor pro obsluhu a 

opravy. [11] 
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Každý vzdušník kompresoru vybavit tlakoměrem. Veškeré údržbářské nebo opravné 

práce provádět až po zastavení kompresoru, kromě běžné údržby filtrů s čištěním. [11] 

Vést záznamy o kontrolách, údržbě a opravách kompresoru v provozním deníku. 

Na kompresor připevnit viditelný štítek, na kterém je uvedeno: 

- Název a výrobce 

- Typ a výrobní číslo 

- Nejvyšší dovolený pracovní přetlak 

- Nejvyšší dovolené otáčky hřídele. [11] 

 

6.2.4. Tlakové nádoby stabilní 

Obecné požadavky: 

Tlakové nádoby stabilní smějí být uvedeny do provozu, pokud neohrožují bezpečnost 

osob a okolí. [7] 

Před uvedením do provozu úspěšně provést stavební, první tlakové zkoušky a 

výchozí revize, o kterých se vede příslušná dokumentace. [7] 

Mají-li nádoby plnou výstroj a příslušenství je povinnost provádět pravidelně 

všechny zkoušky a revize ve stanovených lhůtách (viz. Tabulka 1).  

Po opravě nádoby znovu provést stavební a tlakovou zkoušku a výchozí revizi, než 

může být nádoba opět použita. [7] 

Výsledky revizí a zkoušek zapsat do revizního deníku, karet nebo napsat revizní 

zprávu. [7] 
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Tabulka 1: Revize a zkoušky tlakových nádob (data[7]) 

Revize a zkoušky Čas provádění 

Výchozí U rekonstruovaných nebo opravených nádob 

Provozní Do dvou týdnů od spuštění zařízení 

Nejméně jednou ročně 

Vnitřní Nejméně jednou za 5 let 

Zkouška těsnosti (pro určení 

přesného místa netěsnosti) 

Po každé vnitřní revizi 

Po výměně teplosměnných trubek nebo tlakových částí 

Tlaková zkouška Nejméně jednou za 9 let 

Po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci 

Po provozní přestávce nejvýše dvou let 

Po překročení nejvyššího pracovního přetlaku nebo nejvyšší 

pracovní teploty 

 

Bezpečnostní pokyny před uvedením stabilních tlakových nádob do provozu: 

Ověřit, zda v nádobě nezůstaly předměty a látky, které do nádoby nepatří. Přezkoušet 

a nastavit do správné polohy armatury a chránit je před poškozením a nepříznivými vlivy. 

Zkontrolovat čistící a kontrolní otvory a přírubové spoje, tzn., zda mají úplný počet šroubů, 

odpovídající délku a jsou správně dotažené a usazené. [7] 

 

Bezpečnostní pokyny pro uvádění stabilních tlakových nádob do provozu: 

Otevírat armaturu tak, aby přetlak nestoupal rychleji, než 0,5 Mpa za minutu a teplota 

nepřekročila stanovenou hodnotu pro najíždění nádoby. [7] 

Kontrolovat nádoby po celou dobu uvádění do provozu, v případě závad (netěsnosti 

nebo trhliny) musí být nádoba odstavena. [7] 

Přezkoušet bezpečnostní výstroje tak, že se porovnají údaje z místních a dálkových 

měřících přístrojů. [7] 

Odvzdušnit nádoby otevřením odvzdušňovacího uzávěru. Přírubové spoje a uzávěry 

se v případě netěsností nesmí dotahovat za pracovního přetlaku. Při dosažení pracovního 

přetlaku je nutné prověřit těsnost nádoby a výstroje. [7] 
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Požadavky na odstavení stabilních tlakových nádob: 

Provést odvodnění a odkalení nádoby, odpojit nádobu od zdroje tlaku, pozvolně 

snižovat tlak na atmosférický tlak a chránit bezpečnostní výstroje. [7] 

 

Čištění a údržba stabilních tlakových nádob: 

Způsob a postup čištění musí být pro zaměstnance bezpečný a nesmí při něm dojít 

k poškození nádoby. Nádoby se čistí uvnitř i zvenku a opatřují se vhodnými nátěry. [7] 

 

Umístění stabilních tlakových nádob: 

Nádoby se umisťují tak, aby byl umožněn přístup ke všem částem nádoby. Umisťují 

se na patkách, podpěrách nebo podstavcích na únosných základech nebo podlahách. Nádoby 

musí být vybaveny žebříky a plošinami, aby kontroly a opravy byly snadné a bezpečné. 

Nádoby mohou být umístěny vedle sebe v takové vzdálenosti, aby byly přístupné při revizích 

a zkouškách. [7] 

 

Bezpečnostní výstroj: 

- stavoznak, 

- teploměr, 

- tlakoměr. [7] 

 

Požadavky na stavoznak: 

Stavoznak musí být viditelný ze stanoviště, bezpečně přístupný, chráněný proti 

poškození a pravidelně kontrolovaný (pro zjištění funkce stavoznaku). Jednou za směnu 

zkontrolovat stavoznaky a provést záznam o kontrole. [7] 

 

Požadavky na teploměr: 

Teplota nesmí být překročena v minimálním nebo maximálním dovoleném rozmezí. 

Kontrolu teploměru provést minimálně jednou za dva roky, nebo při každém důvodném 

podezření nesprávné činnosti provozních teploměrů tak, že se porovnávají údaje provozních 

teploměrů s údaji kontrolních teploměrů. O výsledku kontroly provést záznam. Jednou ročně 

cejchovat teploměry. [7], [12]  
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Požadavky na tlakoměr: 

Je požadována čitelnost údajů, přístupnost tlakoměru, ochrana proti poškození, 

vyznačení nejvyššího povoleného přetlaku červenou ryskou a pravidelné sledování 

tlakoměru, aby se mohly včas provést regulační zásahy, které zabrání zvýšení tlaku nad 

nejvyšší pracovní přetlak. [7] 

Provádět pravidelné kontroly tlakoměru na nádobě minimálně jednou za tři měsíce. 

Tlakoměry umístěné na nádobě s dálkovým přenosem tlaku do panelu pravidelně 

kontrolovat nejméně jednou za šest měsíců. Porovnat údaje z tlakoměru s údaji z kontrolního 

tlakoměru minimálně jednou za dva roky. Pokud je odchylka větší, než 5%, musí být 

tlakoměr nahrazen jiným, správným tlakoměrem. Provádět kontrolu tlakoměru pokaždé, 

když je zjištěn nesprávný údaj tlakoměru, nebo když se nevrací ručička k nulovému bodu na 

stupnici a provést záznam o výsledku zkoušky. [7], [12] 

 

Obrázek 4: Vadný tlakoměr 

 

Zjištění:  

U některých tlakoměrů (viz. Obrázek 4) chybí červená ryska pro označení nejvyššího 

povoleného přetlaku. 

 

Navrhovaná technická opatření: 

Vyměnit tlakoměry za jiné s vyznačenou červenou ryskou, nebo vyznačení 

nejvyššího povoleného přetlaku. 
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Obrázek 5: Stabilní tlakové nádoby s vyznačenými zjištěnými závadami 

 

Zjištění:  

Před expanzními nádobami jsou uskladněny židle a žebříky (viz. Obrázek 5), a není 

tak umožněn bezpečný přístup ke všem částem tlakových nádob. 

 

Návrh na technické opatření: 

Hliníkové žebříky uložit v prostoru na ukládání náhradních dílů, např. v dílně pro 

údržbu a opravy. Židle z prostoru tlakových nádob odstranit, případně vytvořit pracovníkům 

odpočinkovou místnost, kde mohou být židle umístěny. 
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6.2.5. Potrubí 

Před uvedením do provozu je nutno provést kontrolu: 

- těsnosti uzavíratelných orgánů v tělese, víku a ucpávce, 

- těsnosti přírubových spojů, 

- nepropustnosti potrubí a jeho součástí. [13] 

 

Při údržbě potrubí (viz. Obrázek 6) je zakázáno provádět opravy na potrubí a 

armaturách, jsou-li pod tlakem. 

Při revizi a generálních opravách kontrolovat závěsy a uložení potrubí.  Potrubí musí 

být zakotveno v projektované poloze. U závěsu kontrolovat deformaci objímek, šroubů a 

jejich správné funkce. Poškozené součástky se musí vyměnit. [13] 

Izolaci potrubí udržovat tak, aby teplota na povrchu izolace nepřekročila 50° C. 

Pokud je teplota překročena musí se zajistit odborná oprava. Snímatelná izolace umožňuje 

kontrolu armatur a jejich opravu, kontrolu svárů, přírubových spojů, objímek závěsů, uložení 

potrubí atd. Snímatelná izolace musí být udržována v dobrém stavu, provádí se u ní 

pravidelná údržba. [13] 

Měření se provádí při provozu, opravách i po opravě tak, že trubky paroměrů, 

tlakoměrů a vodoměrů se musí dle potřeby profouknout a zkontrolují se příslušné armatury. 

Celková kontrola měřících a regulačních přístrojů se provádí při generálních opravách a po 

přezkoušení měřících přístrojů musí být sepsán protokol. [13] 

 

Obrázek 6: Potrubí 
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6.2.6. Armatury 

Pojistné ventily 

Pravidelně provádět zkoušky hydrostatickým tlakem pro zjištění těsnosti ventilu. 

Zkouší se 1,5 násobek nejvyššího tlaku, pro který byl pojistný ventil navržen. [14] 

Každý ventil označit identifikačním štítkem, na kterém je uvedeno: 

- odkaz na ISO 4126-4/2013, 

- typové označení od výrobce, 

- certifikovaný snížený součinitel výtoku, 

- průřez v mm2, 

- minimální hodnota zdvihu, 

- sériové číslo nebo kód pro označení roku výroby. [14] 

 

Vnější nastavení ventilu zaplombovat. Ventily kontrolovat za provozu nejméně 

jednou za měsíc. Jejich přetěžování je zakázáno. Odpouštění ventilů provádět při nižším, než 

nejvyšším pracovním přetlaku. Nejdříve se musí zkontrolovat údaje z provozních tlakoměrů 

a poté provést seřízení a nastavení ventilů na nejvyšší pracovní přetlak. O přezkoušení, 

zajištění a o kontrolách vést záznamy. Zkoušení pojistných ventilů provádět tak, že obsluha 

lehce nadzvedne páku pojistného ventilu a provede odfouknutí ventilu. Pokud po 

provedeném odfouknutí ventil podchází, obsluha odzkouší ventil znovu. Obsluha nesmí 

seřizovat pojistné ventily nebo manipulovat se závažím umístěným na páce. V době 

generálních oprav, nebo jiné odstávky rozebrat ventil, vyčistit ho a znovu nastavit správný 

odfukovací tlak a správně nastavit závaží na páce. [7], [13], [14] 

Ostatní armatury jako šoupátka, redukční ventily apod. kontrolovat během provozu 

a provádět u nich běžnou údržbu, jako je utahování šroubů, opravy apod. V průběhu 

generálních oprav se armatury, u kterých se projeví netěsnosti, musí rozebrat, přebrousit 

funkční těsnící plochy, překontrolovat vřetena, vyměnit ucpávky, nebo dle potřeby vyměnit 

celou armaturu. [13] 
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Provozní dokumentaci uchovávat na pracovišti k dispozici obsluze a pro případ 

údržby a opravy. Jedná se o výkresovou dokumentaci, ve které jsou doplněny přípojky 

provozních potrubí, které byly dodatečně zabudované ke každému úseku. Vést záznamy o 

provedených opravách a periodických kontrolách. [13] 

 

6.3. Pracovní činnost - práce ve výškách 

Ve firmě se provádí práce ve výškách jednou ročně a to při údržbě. Zaměstnanci 

provádí práci na trubních mostech (viz. Obrázek 7), které vedou po celém průmyslovém 

areálu v Rožnově p. Radhoštěm. Potrubí je vysoko 5-6 metrů nad zemí. Pracovník zde 

provádí kontrolu ventilů a potrubí. Údržbářské práce ve výškách se provádí také z plošiny a 

ze žebříku. 

Zaměstnanci, kteří vykonávají práci ve výškách, musí být alespoň jednou ročně 

proškoleni, přezkoušeni a případně zacvičeni dle NV 362/2005. O školení se vedou 

záznamy. 

Pevně zabudované žebříky zhotovit a zabudovat tak, aby nemohlo dojít 

k deformacím nebo k výkyvům. [15] 

Všechny plochy, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami, pracovními 

pomůckami a materiálem bezpečné proti prolomení, nebo na nich toto zatížení není vhodně 

rozloženo technickou konstrukcí, zajistit proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k 

výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití. 

[15] 

Práci ve výškách neprovádět, jestliže je nepříznivá povětrnostní situace, kterou se 

rozumí bouře, déšť, tvoření námrazy, vítr o rychlosti nad 8 m/s, dohlednost menší než 30 m, 

teplota nižší než 10°C nebo jiná situace, která může jakkoliv jinak ohrozit zdraví 

zaměstnanců. [15] 

Seznámit před započetím úkonu zaměstnance s pravidly dorozumívání na pracovišti 

mezi zaměstnanci a s vedoucím zaměstnancem. [15] 

Zaměstnanec zkontroluje před používáním OOPP, jestli jsou kompletní a zkontroluje 

jejich stav. Vadné ochranné osobní prostředky nepoužívat.  
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Obrázek 7: Trubní most 

 

6.3.1. Žebříky 

Žebříky používat pouze v případě, když nelze použít jiných bezpečnějších 

prostředků. Na žebříku provádět jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 

nářadí. [15] 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku 

nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. [15] 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 

madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) 

zaměstnanec může spolehlivě přidržet. [15] 

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 

0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

[15] 
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Žebřík umístit tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Postavit 

ho na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly 

vodorovné. [15] 

U žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 

dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 

účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly 

zajištěny proti vzájemnému pohybu. [15] 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. [15] 

Prostory, nad kterými probíhají práce a jejich okolí zabezpečit po celou dobu práce 

vzhledem k možnému pádu předmětů, materiálu aj. [15] 
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Obrázek 8: Trubní most s nezabezpečenými vstupy 

 

Zjištění:  

Žebříky nejsou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob na trubní mosty (viz. 

Obrázek 8). 

 

Návrh na technické opatření: 

Uzamknout žebříky bezpečnostními zámky a klíče uložit na bezpečném místě, 

případně ustanovit odpovědnou osobu, která bude mít klíče na starost. Doporučuji rovněž 

pravidelně kontrolovat zabezpečení žebříků. 
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6.4. Práce ve venkovním prostředí 

Práce ve venkovním prostředí je velmi zatížena teplotou a to jak zátěží chladem, tak 

zátěží teplem. Pokud je teplota vyšší než 30 °C, musí být zaměstnanci poskytnuty náhrady 

tekutin. Při zátěži chladem je zaměstnavatel povinen poskytnout ochranné pracovní 

prostředky a ochranné nápoje, minimálně 0,5 litru za osmihodinovou směnu. Jako ochranný 

nápoj se podává černý nebo ovocný čaj. [17] 

Jestliže je teplota nižší 10 °C (viz. Tabulka 2). Při teplotě nižší 4 °C je zaměstnanec 

povinen dodržovat bezpečnostní přestávky, popř. maximální dobu práce ve venkovním 

prostředí (viz. Tabulka 3). [17] 

 

Tabulka 2: Ochranné pracovní prostředky při zátěži chladem (data [17]) 

Teplota vzduchu (°C) Ochranné pracovní prostředky 

    ≤ 10 Zateplený pracovní oděv a zateplené rukavice 

≤4 Zateplený pracovní oděv, zateplené rukavice a zateplené 

pracovní boty 

 

Tabulka 3: Bezpečnostní přestávky a maximální doba práce při zátěži chladem (data [17]) 

Teplota vzduchu (°C) Bezpečnostní přestávky 

≤4 Po 2 hodinách minimálně 10 minut 

4 až -10  Doba práce maximálně 2 hodiny 

-10,1 až -20 Doba práce maximálně 1 hodina 

-20,1 až -30 Doba práce maximálně 30 minut 

-30,1 Zákaz práce ve venkovním prostředí 
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6.5. Kovoobráběcí stroje 

Při provádění údržby jsou často využívány kovoobráběcí stroje. Údržbářské práce se 

provádějí v údržbářské dílně, která je součástí rozvodny tepelné energie. Zaměstnanci 

pracující na kovoobráběcích strojích musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a s 

návodem k obsluze strojů. Musí používat OOPP určené pro práce na kovoobráběcích 

strojích, jako např. ochranu sluchu, ochranné brýle nebo ochranný štít. Nesmí při práci 

používat rukavice. 

V blízkosti strojů se nesmí nacházet jiné předměty, kabely nebo nástroje, o které by 

mohli zaměstnanci zakopnout. Je zakázáno odstraňovat nebo snižovat funkci ochranných 

zařízení. Po skončení směny musí zaměstnanci uklidit pracovní prostor. 

 

Nalezené nedostatky: 

 

 

Obrázek 9: Nevhodně používaná rozbrušovací pila 

 

Zjištění:  

Pila není vhodně umístěna a ochranný kryt pily je od kotouče vzdálen na větší 

vzdálenost, než aby byl plně účinný (viz. Obrázek 9). 
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Návrh na technické opatření: 

Umístit pilu na samostatnou konstrukci a provést rekonstrukci ochranného krytu, 

popř. vyřadit zařízení. Do doby nápravy zastavit činnost na tomto zařízení. 

 

Obrázek 10: Nevhodné uskladnění řezacího kotouče 

 

Zjištění:  

Řezací kotouče nejsou vhodně uskladněné (viz. Obrázek 10). 

 

Návrh na technické opatření: 

Uskladnit kotouče na jiném, stabilnějším místě, kde nebude hrozit riziko pádu 

kotouče na zaměstnance, osoby nacházející se v blízkosti, nebo jiné poškození kotoučů.  
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6.6. Skladovací regály 

Požadavky na skladovací regály: 

- vyznačit nosnost regálové buňky a regálového sloupce, čitelně a trvanlivě, na 

viditelném místě, které nesmí být překročena, 

- vést technickou dokumentaci regálu, která stanoví druh, rozměry a způsob zakládání 

materiálů a manipulačních jednotek do regálu, 

- zákaz vkládání poškozených manipulačních jednotek do regálu, 

- zákaz lezení po regálech (výjimka údržby nebo montáže), 

- regály v nevyhovujícím stavu, ohrožující bezpečnost, nepoužívat a výrazně je 

označit a znemožnit jejich použití, 

-  udržovat volný přístup k regálům, 

- v místech nad 2000 milimetrů, kde materiál není bezpečně zajištěn proti vypadnutí 

z manipulační jednotky, musí osoby používat ochranné přilby. [16] 
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Obrázek 11: Skladovací regál s vyznačenou zjištěnou závadou 

 

Zjištění:  

Nad poslední buňkou v regálu je zakázáno uskladňovat další předměty (viz. Obrázek 

11). 

 

Návrh na technické opatření: 

Přistavět další regál, popř. předměty nad poslední buňkou skladovat na jiném místě. 
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6.7. Tlakové láhve 

Požadavky skladování tlakových lahví: 

- uložit lahve na stojato a zabezpečit je proti pádu, 

- pevně uzavřít ventily, 

- lahve vybavit krytem ventilu nebo ochranným límcem, 

- skladovat jen v chladném a větraném místě, 

- plné lahve oddělit od prázdných, 

- opatřit skladiště obrázkem nekouřit a nepracovat s otevřeným ohněm. [18] 

 

Zacházení s tlakovými lahvemi: 

- řádně poučit a proškolit osoby, které pracují s tlakovými lahvemi, 

- lahve se nesmí fyzicky poškodit, nesmí se tahat, kutálet, klouzat s nimi a nepouštět 

je, 

- teplota okolního prostředí nesmí přesáhnout 50 °C, 

- kryty ventilu ponechat na svém místě, dokud nebude láhev proti pádu přichycena ke 

zdi konstrukcí, nebo umístěna do stojanu na lahve a nebude připravena k použití, 

- před použitím se obsluha musí ujistit, že látka z lahve nikde neuniká, 

- ventil otevírat pomalu. [18] 
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Obrázek 12: Nevhodně uskladněná tlaková láhev s dusíkem 

 

Zjištění:  

Tlaková láhev je uskladněná na nevhodném místě přede dveřmi, které slouží jako 

únikový východ. Rovněž je přichycená ke zdi drátem, tudíž není vhodně zabezpečena proti 

pádu (viz. Obrázek 12). 

 

Navrhované technické opatření: 

Uskladnit tlakovou láhev na vhodném místě a zabezpečit ji vhodným zajištěním proti 

pádu např. řetízky. 
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7. Metoda pro hodnocení rizik 

Jako metoda pro hodnocení rizik byla vybrána jednoduchá bodová metoda, kde se 

hodnotí pravděpodobnost (viz. Tabulka 4), kterou se stanovuje, jak velká je možnost 

poranění a závažnost rizika (viz. Tabulka 5). Pravděpodobnost je vynásobena závažností a 

získaná výsledná hodnota rizika (viz. Tabulka 6) je pro větší přehlednost zařazena do matice 

rizik (viz. Tabulka 7). [19] 

 

Tabulka 4: Pravděpodobnost vzniku rizika [19] 

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku 
Čas 

působení 

1 
Málo 

pravděpodobné 

Prakticky se výskyt událostí za dobu života 

systému blíží 0 

Velmi 

malé 

ohrožení 

5 Pravděpodobné 
Jev vznikne někdy během života 

systému, jedná se spíše o náhodný výskyt 

Malé 

ohrožení 

10 
Velmi 

pravděpodobné 

K poranění při sledování nebezpečných 

událostí již došlo; jedná se o časté ohrožení 

Časté 

ohrožení 

15 
Vysoce 

pravděpodobné 

K poranění při sledování situací dochází 

často; je pravděpodobný opakovaný výskyt 

událostí, nepřetržité ohrožení, 

Nepřetržité 

ohrožení 
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Tabulka 5: Závažnost rizika [19] 

Stupeň Důsledek Popis důsledku (závažnosti) 

1 Zanedbatelný 

Poranění bez pracovní neschopnosti; zanedbatelná porucha 

systému; vzniklá škoda nepřevyšuje částku 10 tis. Kč, výpadek 

výroby je menší než 1 den 

5 Významný 

Úraz s pracovní neschopností, bez trvalého následků; drobné 

poškození systému; výše vzniklé škody se pohybují v rozmezí 10 

- 500 tis. Kč; výpadek výroby je 1 den až 2 týdny 

10 Kritický 

Úraz s trvalými následky (těžký úraz),  vyžaduje dlouhodobé 

léčení, nemoc z povolání; rozsáhlé poškození systému, ztráty ve 

výrobě, velké finanční ztráty, škoda se pohybuje v rozmezí 500 

tis. až 5 mil. Kč; výpadek výroby je 2 týdny až 4 měsíce 

15 Katastrofický 

Smrtelný úraz, úplné zničení systému, nenahraditelné 

ztráty; značná poškození / zničen systém; výše škody přesahuje 5 

mil. Kč; výpadek výroby je delší než 4 měsíce 

 

 

Tabulka 6: Hodnocení rizika [19] 

Hodnocení rizik Opatření 

Větší, než 150 Vyžaduje okamžité odstranění 

75-149 Odstranění v termínu stanoveném dle charakteru nebezpečí 

15-74 Vyžaduje zvýšenou pozornost 

Menší, než 15 Přijatelná úroveň 

 

Tabulka 7: Matice rizik [19] 

15 75 150 225 

10 50 100 150 

5 25 50 75 

1 5 10 15 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zjištění, analýza a vyhodnocení pracovních rizik při 

distribuci tepelné energie a zhodnocení dodržování úrovně předpisů BOZP pro dané 

pracovní činnosti. Byly definovány povinnosti obsluhy těchto zařízení a navrženy 

bezpečnostní opatření týkající se provozu jednotlivých části rozvodny tepelné energie ve 

firmě Energoaqua a.s., v Rožnově Pod Radhoštěm.  

Postupně byla vyhodnocena pracovní rizika u jednotlivých technických zařízení a 

pracovních činností a stanoveny požadavky pro jejich provoz. Zároveň byly vypracovány 

bezpečné pracovní postupy pro osoby, které tyto zařízení obsluhují, opravují a udržují. 

Současně byla navržena technická a organizační opatření, která by měla vést ke snížení 

rizika zaměstnanců při práci, případně na pracovišti.  

Byla vypracována tabulka, kde jsou uvedeny termíny kontrol a revizí jednotlivých 

technických zařízení pro pracovníky, kteří za tyto kontroly zodpovídají.  

Úroveň BOZP v uvedené firmě, je ve firmě Energoaqua a.s. celkem dobrá, ale jsou 

zde i oblasti, kde je možno úroveň bezpečnosti a ochrany při práci zlepšit.  

Bezpečné pracovní postupy a vyhodnocení pracovních rizik, včetně návrhů na 

opatření mohou být ve firmě využity k proškolení pracovníků, kteří tuto pracovní činnost tj. 

distribuci tepelné energie vykonávají, případně na další činnosti, které s touto prací souvisejí.  
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